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SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNO ŚCI  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  

ZA ROK 2010 
 
 

WPROWADZENIE 
  

 
 

                     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.  realizuje  zadania powiatu 
w obszarze pomocy społecznej. Opracowanie , które przedkładam Radzie Powiatu  zawiera  
informacje o podejmowanych w roku 2010 działaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
a w szczególności: 
 
- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., 
 
- Raport z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i  Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 
Niepełnosprawnych   na lata 2009-2020, 
 
- Raport z realizacji  projektu systemowego współfinansowanego  ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego ,,Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie 
średzkim”, 
 
- Bilans potrzeb w obszarze pomocy społecznej na rok 2011. 

 

 

 

 

                                                                                                 Bernadeta Staszak 

                                                                                      Dyrektor PCPR w Środzie Wlkp. 
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I. Organizacja działalno ści Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej 
 
1. Podstawy prawne działania 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. zwane dalej PCPR  realizuje zadania 
powiatu z zakresu pomocy społecznej określone ustawami: 
− ustawą z  dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. 175, poz. 1362  ze zm.), 
− ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r.  Nr 14, poz. 92 ze  zm.), 
− ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr180, 

poz.1493 ze zm.),  
− ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 

 z póź. zmianami). 
 

 
WaŜnym dokumentem stanowiącym podstawę podejmowanych działań w obszarze  pomocy 
społecznej jest równieŜ  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego 
na lata 2009-2020  zwana dalej Strategią. Cele zawarte w dokumencie zmierzają do stworzenia 
warunków do integracji społecznej poprawiającej jakość Ŝycia mieszkańców powiatu średzkiego, 
w szczególności grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym.  
 
 

2. Struktura organizacyjna PCPR 
 
 
    Schemat organizacyjny przedstawia strukturę organizacyjną PCPR na dzień 31 grudnia 2010r. 
Warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest posiadanie dobrego zespołu 
pracowników wyposaŜonego w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Stan zatrudnienia na 
31.12.2010r. wyniósł  43 osoby, z podziałem na etaty 36,25 (nie uwzględniając umów 
cywilnoprawnych). W 2010r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych w 
funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy z dniem 31 października 2010r.  
zwolniono kadrę pielęgniarek (5 osób). 
Strukturę zatrudnienia w PCPR obrazuje tabela nr 1.  Dokonujące się zmiany w obszarze działań 
podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej, zwiększający się zakres zadań, rozwój form 
aktywnej integracji wiąŜą się z koniecznością doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej 
i przygotowania ich do pracy w nowych lub zmienionych rolach.  
W celu uzupełnienia zdobytej wiedzy pracownicy PCPR uczestniczyli w róŜnych kursach, 
szkoleniach, konferencjach oraz seminariach . W Raporcie  z  realizacji w latach 2009-2010 
celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 
zostało przedstawione uczestnictwo kadry PCPR w róŜnych formach doskonalenia zawodowego 
w latach 2009-2020 (realizacja celu strategicznego nr 4). 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WLKP. 
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Tabela 1. Struktura zatrudnienia w PCPR w podziale na stanowiska 
                i wykształcenie  
 
 
 

Wykształcenie 

WyŜsze Sekcje Stanowisko 

Liczba osób 
zatrudnio-
nych na 
danym 

stanowisku 

Wymiar 
etatu  

zasadnicze 
średnie policealne 

licencjackie magisterskie  

Dyrektor 1 1     1 
Główny Księgowy 1 1     1 
Pracownik socjalny 3 3   2 1  

Pracownik socjalny – 
doradca ds. osób 

niepełnosprawnych 
1 1    1  

Psycholog 1 0,75     1 
Referent 5 2,5  2  3  

Specjalista pracy  
z rodziną 

1 0,5     1 

Pomoc administracyjna 1 0,5   1   
Sprzątaczka 1 1 1     

Radca Prawny 1 
Umowa 
zlecenia 

    1 

 

Specjalista ds. bhp i p.poŜ. 1 
Umowa 
zlecenia 

    1 

Starszy Inspektor – 
Przewodniczący PZdsOoN 

1 1     1 

Pomoc administracyjna 
 

1 1     1 

Powiatowy 
Zespół ds. 

Orzekania o 
Niepełno-
sprawności Członkowie Zespołu 

orzekającego 
13 

Umowy 
cywilno-
prawne 

     

Pracownik socjalny 1 1     1 
Psycholog 3 2     3 

Pomoc administracyjna 1 0,25   1   
Ośrodek 

Interwencji 
Kryzysowej 

Pracownik socjalny 1 
Umowa 
zlecenia 

  1   

Specjalista pracy  
z rodziną 

1 0,25     1 
Ośrodki 

Adopcyjno - 
Opiekuńcze Psycholog 1 0,25     1 

Kierownik 1 1     1 
Referent 4 2,25  1  3  

Pomoc administracyjna 1 0,25   1   
Psycholog 2 1,5     2 
Pedagog 1 1     1 

Terapeuta 2 1,75    1 1 
Pracownik socjalny 1 1   1   
Instruktor terapii 

zajęciowej 
8 7,5   2 3 3 

Instruktor ds. kulturalni – 
oświatowych 

1 1   1   

Kierowca samochodu 
osobowego 

1 1 
 
1 

    

Środowiskowy 
Dom 

Samopomocy 

Robotnik gospodarczy 1 1 
 
1 
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 II.   REALIZACJA ZADA Ń  W  2010roku  
 
 
           W 2010 roku kontynuowano działania w zakresie  budowania zintegrowanego systemu 
pomocy społecznej powiatu średzkiego opartego na ścisłej współpracy jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej gmin i powiatu, edukacji, zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji, 
organizacji pozarządowych .  
Zadania realizowane  w tym obszarze to w szczególności: 
- wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 
- opieka zastępcza rodzinna i instytucjonalna ,  
- specjalistyczne poradnictwo oraz interwencja kryzysowa, w tym osobom i rodzinom dotkniętym 
przemocą w rodzinie, 
- pomoc osobom niepełnosprawnym  oraz wsparcie rodzin z problemem niepełnosprawności. 
 
1.Opieka zastępcza 
 
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 
rodziców – zadanie to było realizowane poprzez system opieki zastępczej.  
    Na powyŜsze  zadanie wydatkowano łącznie  445.757,42zł, w tym:  
                                                                                                                                                                                                      

1) organizowanie i udzielanie pomocy rodzinom zastępczym-tą formą opieki objęto  łącznie 
49 dzieci w 37 rodzinach zastępczych, w tym dla 4 dzieci w  zawodowej rodzinie zastępczej. 
Ogółem wydatkowano kwotę  326.016,58zł, w tym: 
- pomoc pienięŜna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych - 318.416,58 zł, 
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 7.600,00zł. 
 
2) objęcie pomocą usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych w formie: 
 -  pomoc na kontynuowanie nauki -  16 wychowanków otrzymało miesięczną pomoc 
pienięŜną na kontynuację nauki, w tym 12 wychowanków z rodzin zastępczych – 49.057,24zł,                    
1 wychowanek całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – 494,10zł, 1  wychowanek  
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego – 3.952,80zł , 2 wychowanków młodzieŜowych 
ośrodków wychowawczych – 4.941,00zł ogółem wydatkowana kwota   58.445,14 zł, 
-  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - otrzymało 11 wychowanków, w tym: 
 8 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę  12.800,00zł, 2  wychowanków  placówek 
opiekuńczo-wychowawczych  na kwotę 1.379,70zł, 1 wychowanek młodzieŜowego ośrodka 
wychowawczego 1.000,00zł– ogółem wydatkowano 15.179,70zł, 
− pomoc pienięŜną na usamodzielnienie otrzymało 11 wychowanków, w tym:                                
7 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 34.587,00zł, 3 wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 9.882,00zł, 1 wychowanek młodzieŜowego ośrodka 
wychowawczego na kwotę 1.647,00zł - ogółem wydatkowano 46.116,00zł. 
 

    3) w systemie opieki zastępczej instytucjonalnej zadanie powiatu realizuje wielofunkcyjna 
placówka - Publiczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza-Ognisko Wychowawcze 
w Szlachcinie z filią  Średzkim Ogniskiem Opiekuńczo- Wychowawczym w Środzie Wlkp.               
- w 2010roku na pobycie całodobowym  przebywało  30 dzieci, natomiast wsparcie dzienne 
uzyskało  49  dzieci. 
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2. Prowadzenie specjalistycznego  poradnictwa i  interwencji kryzysowej 

 
W  ramach bieŜącej działalności  PCPR  świadczyło specjalistyczne usługi  w zakresie: 
- udzielania informacji i poradnictwa rodzinnego,  
- terapii rodzinnej- wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, praca socjalna. 
Ogółem z pomocy skorzystało w 2010 roku 700 osób. 
Osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej kompleksową pomoc udzielał Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Lipowa 12. OIK prowadzi działania 
wspierające osoby i rodziny będące w sytuacjach kryzysowych -  w 2010r . udzielono 3261 porad      
i informacji. Specjalistyczną pomocą psychologiczną, pedagogiczną, prawną i  socjalną objęto     
395 osób. 
 
3. Doradztwo metodyczne, szkolenia, w tym  kadry socjalnej powiatu średzkiego, rodzin 
zastępczych 
 
1) Kadra PCPR, w tym radca prawny  na bieŜąco  prowadzi doradztwo metodyczne i poradnictwo 
dla kadry socjalnej powiatu. 
2) Przeprowadzono szkolenie dla pracowników PCPR w zakresie programu  POMOST. 
3) Przeprowadzono szkolenie - „Prowadzenie umiejętności społecznych dla pracowników PCPR 
oraz kadry socjalnej powiatu  w zakresie: 

− umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, 
− kształtowania nawyków celowej aktywności, 
− prowadzenia treningu zachowań społecznych”.  

4)Przeprowadzono szkolenia dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz kadry 
socjalnej powiatu  : 
            -   „Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie – działania Zespołu              
                w środowisku lokalnym”, 
            -   „Interwencja kryzysowa w rodzinie z problemem przemocy domowej”. 
5)Przeprowadzono Seminarium informacyjno - doradcze dot. Konferencji Grupy Rodzinnej dla 
instytucji pomocy społecznej oraz omówiono zmiany w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 
6)W okresie od lipca do grudnia 2010r. prowadzono lokalną kampanię informacyjno-edukacyjną 
promującą formy rodzinnej opieki zastępczej w ramach projektu pn. „Akademia aktywnej 
rodziny”:  
           -zorganizowano imprezę integracyjną - „Mam rodzinę- mam dom”,                                                           
           - zorganizowano konferencję nt. „Rodzinna opieka zastępcza”. 
 
                                                                  
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym 
 
1. W ramach prowadzonej działalności z zakresu rehabilitacji społecznej przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy specjalistyczną pomocą objęto 78 osób, 
 
2. PCPR realizowało zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
finansowane  ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 
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 a) w ramach rehabilitacji społecznej: 

 
1/ wypłacono dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 95 
osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę  63.884zł, 
 
2/  147  osobom dofinansowano zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych  
    i sprzętu rehabilitacyjnego  na kwotę 96.804zł, 

 
3/ dofinansowano koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wlkp. na kwotę   
710.208zł  ze środków  PFRON, 

 
4/ dofinansowano zadanie z zakresu sportu, kultury i turystyki dla osób niepełnosprawnych 
    na podstawie zawartych  umów  na kwotę  70.508zł  /z dofinansowania korzystało 808 osób/.     
 
5/dofinansowano koszty likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się osób 
niepełnosprawnych na podstawie 4 umów na kwotę 20.450zł,  
 
6/ dofinansowano zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone 
organizacjom pozarządowym na kwotę 7.000zł,  w tym prowadzenie indywidualnych 
i grupowych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, organizacja lokalnych imprez kulturalnych osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tej dziedzinie.  
 
b) w ramach rehabilitacji zawodowej: 
 
1/ dokonano zwrotu na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – wypłata stypendium staŜowego dla 
9 osób niepełnosprawnych – poszukujących pracy oraz opłacenie  składek społecznych 
od wypłaconych stypendiów na kwotę  64.382zł, 
 
2/ dofinansowano koszty szkoleń dla  3 osób  niepełnosprawnych na kwotę 5.234zł, 
                                            
c) na rzecz mieszkańców  powiatu średzkiego orzecznictwo w sprawach poza rentowych                         
w stosunku do dorosłych i do dzieci prowadzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania                                
o Niepełnosprawności. 
 
Tabela charakteryzuje załatwiane sprawy w omawianym okresie sprawozdawczym: 
 

Kategoria wiekowa Liczba złoŜonych 
wniosków 

Liczba wydanych orzeczeń 

- osoby do 16 roku Ŝycia 157 154 

- osoby powyŜej 16 roku Ŝycia 679 669 
 

-wydano 81  legitymacji osób niepełnosprawnych. 
                                                                   
 
 
 
 
 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.za rok 2010 9

 
5. Inne działania na rzecz mieszkańców powiatu średzkiego 
 

1) Udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach, 
 
2) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy 

społecznej, w tym: 
- nawiązano współpracę z  Wielkopolskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim z siedzibą 
w Poznaniu w zakresie realizacji projektu „Zrozumieć Alzheimera”, 
- współpraca z Sądem rejonowym w Środzie Wlkp. w zakresie udzielania poradnictwa ofiarom 
przestępstw w ramach obchodów pn. „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw”, 
- współpraca z Fundacją im. Królowej Jadwigi w zakresie realizacji projektu pn. ”Praca na miarę 
Twoich potrzeb. Elastyczne  i alternatywne formy zatrudniania”, 
- uczestnictwo w Ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, 
- współorganizacja  XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalno-Instrumentalnego dla Dzieci 
i MłodzieŜy Niepełnosprawnej (umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Pomocy ,,SOS” 
w Środzie Wlkp.), 

3) PCPR podejmowało działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków na 
realizację zadań: 

a) pozyskano środki finansowe – dotację celową w wysokości 101.600,00zł  na realizację zadania 
z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  - projekt pn. “Akademia  aktywnej rodziny”, 
wynikająca z kosztorysu ofertowego - porozumienie Nr 12/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010r. 
zawarte pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Średzkim, 
b) pozyskano środki finansowe – dotację celową na sfinansowanie programu korekcyjno-
edukacyjnego  dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 10.000,00zł, 
c) pozyskano środki finansowe – dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 
związanych z usuwaniem skutków zimy roku 2009/2010 - naprawa uszkodzonego pokrycia 
dachowego budynku -siedziby PCPR - ŚDS w wysokości 15.000,00zł, 
d) pozyskano środki finansowe – dotację celową z przeznaczeniem na remont budynku 
na poziomie piwnicy i pierwszego piętra -siedziby PCPR - ŚDS w wysokości 20.000,00zł, 
e)od 2008r. PCPR realizuje projekt systemowy pn. “Przyjazne środowisko szansą na integrację 
społeczną w powiecie średzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa 
na realizację projektu systemowego zawarta jest na okres od 01.04.2008r.  do 31.12.2013r. 
W 2010r. zostało przyznane dofinansowanie Projektu systemowego  na kwotę  318.480,86zł / 
w tym  dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 270.708,73zł,  dotacja celowa z 
budŜetu krajowego w wysokości 14.331,64zł, wkład własny  Beneficjenta w kwocie 33.440,49zł  
-16.348,80zł środki JST, 17.091,69zł środki PFRON/ - Aneks nr POKL.07.01.02-30-014/08-02 
z dnia 29.07.2010r. do umowy nr POKL.07.01.02-30-014/08-00 z dnia 23.09.2008roku, 
f) w związku z podpisaniem przez Powiat Średzki umowy  w ramach WRPO Priorytet  
V.4.Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej na zadanie zakup i adaptacja obiektu 
PCPR 
- PCPR  uczestniczyło w  realizacji  projektu pn. ”Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej 
w powiecie średzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 g)w okresie sprawozdawczym PCPR podejmowało działania określone Strategią Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2009-2020 oraz uchwalonych powiatowych programach  
w obszarze pomocy społecznej, 
g) uczestnictwo powiatu średzkiego w konkursie ,,Wielkopolska przyjazna osobom 
niepełnosprawnym”. 
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III. Wydatki na zadania realizowane przez PCPR w 2010r. 
 

Realizacja wydatków budŜetowych w roku 2010 zgodnie z planami  finansowymi 
w poszczególnych rozdziałach : 
 
Rozdział 85218– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – PCPR  Środa Wlkp. 

 

 
 

ZADANIE  
 

PLAN  
 
WYKONANIE  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
- środki własne powiatu  
- dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań 
własnych powiatu- dotyczy  dodatków dla pracowników socjalnych- 
  5. 860,00 

445. 812,00          444. 524,97 

 
Rozdział 85220 –Jednostki specjali stycznego poradnictwa,   mieszkania chronione 
i ośrodki interwencj i kryzysowej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Lipowa 12, Środa Wlkp. 
 

 

ZADANIE  PLAN  WYKONANIE  

Działalność Ośrodka  Int erwencj i Kr yzysowej    ul. Li powa 
12 Środa Wlkp. 
-środki własne powiatu 

202.312,00 200.784,62 

   Rozdział 85226- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 
 

 
ZADANIE  

 
PLAN  

 
WYKONANIE  

-Zadania realizowane przez PCPR na rzecz rodzin 
zastępczych i naturalnych 
-środki własne powiatu 

      19.049,00          19.033,66 

 
Rozdział 85321 
Powiatowe Zespoły d.s. Orzekania o Niepełnosprawności 

 
 

ZADANIE  
 

PLAN  
 
WYKONANIE  

-Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 
-dotacja budŜetu państwa  -91.630,00 
-środki własne powiatu-13.213,00  

    104.843,00        104.603,44 
 

RAZEM:      104.843,00        104.603,44 
 

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia 
-dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację zadania  z zakresu administracji rządowej 

realizowanego przez powiat  -ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMO CY 
 

ZADANIE  
 

PLAN  
 
WYKONANIE  

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi    996.380,00        994.988,62 
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Świadczenia społeczne : 
 
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 
rodziców – zadanie to było realizowane poprzez system opieki zastępczej.  
 Na powyŜsze  zadanie wydatkowano łącznie  445.757,42zł, w tym:  
 

 
ZADANIE 

 
PLAN 

 
WYKONANIE  

 
   1. Pomoc pienięŜna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych  
w rodzinach zastępczych-pomocą objęto  37 rodzin  w tym 49 dzieci (w tym 
16 dzieci z innych powiatów)   - ogółem wydatkowano  326.016,58zł,  

w tym: 
 1) pomoc pienięŜna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych - 318.416,58 zł, 
2)jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej –
7.600,00zł(4 świadczenia) 

2. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych 
 i placówek opiekuńczo-wychowawczych ,młodzieŜowych ośrodków 
wychowawczych w formie: 
       1) pomocy na kontynuowanie nauki- 16 wychowanków 
otrzymało miesięczną pomoc pienięŜną na kontynuację nauki -
ogółem wydatkowano kwotę   58.445,14 zł, w tym: 
a) 12 wychowanków z rodzin zastępczych – 49.057,24zł,                    
b) 1 wychowanek całodobowej placówki opiekuńczo-
wychowawczej – 494,10zł,  
c) 1  wychowanek  specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego – 3.952,80zł , 
d) 2 wychowanków młodzieŜowych ośrodków wychowawczych 
– 4.941,00zł  
2) pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – pomoc 
otrzymało 11 wychowanków- ogółem wydatkowano 
15.179,70zł, w tym: 

a) 8 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę  
12.800,00zł,  
b)2  wychowanków  placówek opiekuńczo-wychowawczych  
na kwotę 1.379,70zł,  
c)1 wychowanek młodzieŜowego ośrodka wychowawczego 
1.000,00zł 

3)pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie –pomoc otrzymało 11 
wychowanków - ogółem wydatkowano 46.116,00zł. 
w tym:                                 

a) 7 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 
34.587,00zł,  

b) 3 wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych na kwotę 9.882,00zł, 

c)  1 wychowanek młodzieŜowego ośrodka 
wychowawczego na kwotę 1.647,00zł 

 

477.777,00
 

445.757,42
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Rozdział 85295 – pozostała działalność 
 
- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego  
na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji rządowej § 2120 – realizacja 
programu  z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „AKADEMIA Aktywnej Rodziny” 
w kwocie 101.600,00zł,  
- środki własne powiatu przeznaczone na pomoc dla rodziny wielodzietnej w kwocie 
4.800,00zł. 
 
 

ZADANIE  
 

PLAN  
 
WYKONANIE  

 
- Realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem                
i rodziną pn. ”Akademia Aktywnej Rodziny”  
 
- środki własne powiatu przeznaczone na pomoc dla rodziny 
wielodzietnej 

  101.600,00 

    4.800 ,00 

    101.594,98 

        4.800 ,00 

RAZEM:      106.400,00       106.394,98  
 
Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie - dotacja celowa 
z budŜetu państwa na realizacje zadania  z zakresu administracji rządowej 
 
 

ZADANIE  
 

PLAN  
 
WYKONANIE  

- Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla 
sprawców przemocy w rodzinie 
 
 

  10.000,00 
 
 
 
      
 

          9.998,86 
        
       

 
 
  

 
Rozdział 85395 
Pozostała działalność  - realizacja  projektu  systemowego pn. „ Przyjazne środowisko-
szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” p rzyznana zgodnie z umową 
ramową w ramach programu operacyjnego Kapitał L udzki nr POKL .07.01.02-30-
014/08-00  

 
 

ZADANIE  
 

PLAN  
 
WYKONANIE  

-Realizacja projektu systemowego pn. „Przyjazne środowisko- 
szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” –projekt 
współfinansowany z EFS ,w tym środki własne: 

-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego-270.708,73 
-dotacja celowa z budŜetu krajowego-14.331,34 
-środki własne: 33.440,49 (16.348,80JST; 17.091,69 PFRON) 

318.481,00 311.063,77

RAZEM:  318.481,00 311.063,77
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Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej  
 

w powiecie średzkim 
 

na rok 2011 
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Realizacja  zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej wymaga odpowiednich nakładów finansowych. 
Bilans  potrzeb na 2010  rok przedstawia się  następująco: 
1.W zakresie  zwiększenia efektywności podejmowanych działań na rzecz dziecka i rodziny naleŜy 
kontynuować system specjalistycznych szkoleń dla kadry socjalnej powiatu. 
2.Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pienięŜnej wychowankom rodzin 
zastępczych i placówek. 
                  Z a d a n i e Wydatkowane środki  

W 2010r. 
Bilans potrzeb 

 na 2011r.  
Środki przyznane na 

2011r. 
Pomoc pienięŜna dla rodzin 
zastępczych 326.016,58 386.173,00 315.565,00 

Pomoc pienięŜna na 
kontynuowanie nauki 
dla wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek , 

54.492,34 100.797,00 95.856,00 

Pomoc na zagospodarowanie 
w formie rzeczowej 
 

15.179,70 17.941,00 17.941,00 

Pomoc  pienięŜna na 
usamodzielnienie 
 

46.116,00 27.999,00 27.999,00 

Pełnienie funkcji zawodowej 
rodziny zastępczej 10.000,84 74.466,00 22.859,00 

Zakup usług pozostałych 
dotyczących realizacji zadań 
z zakresu opieki nad dzieckiem 
i rodziną  

2.600,00 3.200,00 3.200,00 

 
Potrzeby w zakresie utrzymania powiatowych jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy 
społecznej 
 
Jednostka Wydatkowane środki w 

roku 2010 
Bilans potrzeb  

na rok 2011 
Przyznane środki  

na rok 2011 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

 
444.524,97 

 
511.856,00 

 
473.099,00 

Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy(zadanie 
realizowane przez PCPR) 

 
19.033,66 

19.402,00 19.402,00 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 200.784,62 257.427,00 209.537,00 

Ośrodek wsparcia –
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Zadanie rządowe 

 
994.988,62 

zadanie 
rządowe wysokość dotacji  
ustala WOJEWODA 

782.880,00 

Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

104.603,44 
          

104.843,00 
91.631,00 

Publiczna Placówka 
Opiekuńczo-
Wychowawcza Ognisko 
Wychowawcze w 
Szlachcinie 

740.357,85 793.760,00 789.183,00 
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Potrzeby w zakresie zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
 
Realizacja nałoŜonych na powiat zadań w obszarze pomocy społecznej  uzasadnia 
konieczność zwiększenia  zatrudnienia profesjonalnej kadry. Potrzeby w zakresie 
realizowanych zadań własnych powiatu:   
-zwiększenie kadry o 3,5 etatu. 

 
 
 


