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S P R A W O Z D A N I E

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

                  Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r.
 o pomocy społecznej(Dz.U.Nr64,poz.593) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz.U.Nr 123,poz.776 ze zm.).
Załącznik nr 1 przedstawia zadania powiatu określone w wymienionych aktach prawnych.
                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. jest jednostką organizacyjną 
powiatu powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i zadań 
własnych powiatu .
                       
Główne zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizowane w roku 2004 to:

I. Opieka na rodziną i dzieckiem:
Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej rodzinie mającej trudności w wypełnianiu 
swoich zadań , udziela się pomocy , w szczególności w formie:
1)poradnictwa rodzinnego ,
2)terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, 
mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań,
3)pracy socjalnej,
4)zapewnienie opieki i wychowania poza rodziną,

W omawianym okresie sprawozdawczym zadanie to było w pełni realizowane poprzez:

1)prowadzenie  specjalistycznego  poradnictwa, terapii rodzinnej, pracy socjalnej
 - ogółem z pomocy korzystało łącznie 238 rodzin. 

2)zapewnienie dziecku  opieki i wychowania poza rodziną (załącznik nr 2) :

a) rodziny zastępcze:

- organizowanie i udzielanie pomocy rodzinom zastępczym-tą formą opieki objęto łącznie 65 dzieci 
w 46 rodzinach zastępczych (w tym 10 nowo utworzonych rodzin dla 11 dzieci), 

- udzielanie jednorazowej  pomocy pieniężnej   z tytułu przyjęcia dziecka  do rodziny zastępczej-
pomoc uzyskała 1 rodzina,

b) objęcie pomocą usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych w formie:

 -miesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki- 29 wychowanków otrzymało pomoc 
w tym 24 wychowanków z rodzin zastępczych oraz 5 wychowanków z placówek opiekuńczo-
wychowawczych,

-pomoc pieniężna na  usamodzielnienie-pomoc uzyskało 3 wychowanków w tym 2 wychowanków 
rodzin zastępczych oraz 1wychowanek  z placówki opiekuńczo-wychowawczej, 



Na powyższe zadanie wydatkowano łącznie  534 828, 67zł .

3)Placówki opiekuńczo-wychowawcze
      W realizacji zadania szczególna rola przypadała Publicznej Placówce Opiekuńczo-      
      Wychowawczej –Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie  z filią Powiatowego Klubu 
      Środowiskowego w Środzie Wlkp. ul. Lipowa 12 do której na pobyt całodobowy 
      skierowano 11 dzieci, natomiast wsparcie dzienne  uzyskało 82 dzieci .
      Budżet PPOW- Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie wyniósł 295527,96zł
      Koszt miesięczny pobytu całodobowego dziecka w placówce wynosił 1300,00zł.
      W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005r. zapisu ustawy o pomocy społecznej 
      nakładającego na powiaty obowiązek pokrywania kosztów pobytu dziecka w placówce 
      opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu PCPR wraz z dyrektorem Zespołu Szkół   
      Rolniczych w Środzie Wlkp. przedstawiło Zarządowi Powiatu projekt rozszerzenia działalności
      PPOW- Ogniska Wychowawczego  w Szlachcinie o uruchomienie filii placówki na bazie części 
      internatu ZSR i przekształcenie placówki z placówki wsparcia dziennego z hostelem na placówkę 
      wielofunkcyjną.Za  przyjęciem  takiego rozwiązania przemawiały nie tylko względy ekonomiczne 
      lecz głównie dobro dziecka i rodziny . Pozytywna decyzja Zarządu Powiatu umożliwiła 
      uruchomienie w miesiącu lutym 2005r.filii  placówki , w efekcie nastąpiło zwiększenie liczby 
      miejsc pobytu całodobowego z 10  do 20 .
    
II. Pomoc osobom niepełnosprawnym

Niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  oznacza trwałą lub okresową niezdolność 
do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego  naruszenia sprawności 
organizmu ,w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, 
leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, 
zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego 
poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania 
odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z 
poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w 
życiu społecznym.
Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
- wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby 

niepełnosprawnej,
- wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
- likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,

technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji 
       z osobami niepełnosprawnymi.

PCPR realizowało zadania ustawowe  z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowane  
ze   środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Załącznik nr3)
1.W ramach rehabilitacji zawodowej :

1/ zrefundowano  wynagrodzenia i składki  na ubezpieczenia społeczne  na łączną kwotę  96118,00zł
2/przeprowadzono szkolenia zawodowe  dla 2 osób niepełnosprawnych –wydatkowano kwotę 
831,00zł

2.W ramach rehabilitacji społecznej:



1/wypłacono dofinansowanie do kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla 124 osób 
niepełnosprawnych wraz z opiekunami  na kwotę 54633,00zł.

2/zawarto 16 umów z osobami niepełnosprawnymi na dofinansowanie  barier architektonicznych  
i w komunikowaniu się –wydatkowano ogółem  36546,00zł,
3/86 osobom dofinansowano zakup sprzętu ortopedycznego, pomocniczego i w komunikowaniu się 
na kwotę 62143,00zł,
4/dofinansowano koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wlkp. na kwotę 
590519,00zł,

3/W roku 2004 PCPR realizował zadanie z zakresu administracji rządowej jakim jest 
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Specjalistyczną pomocą świadczoną przez  ŚDS objęto 81 osób .

3.W celu ułatwienia mieszkańcom powiatu średzkiego dostępu do systemu orzecznictwa o stopniu 
niepełnosprawności został z dniem 1 stycznia 2000r.powołany Powiatowy Zespół ds. Orzekania   o 
Niepełnosprawności, który orzeka w sprawach poza rentowych w stosunku do dorosłych i do dzieci.

Tabela charakteryzuje załatwiane sprawy  w omawianym roku sprawozdawczym:

Kategoria wiekowa Liczba złożonych 
wniosków w latach

2003                 2004

Liczba wydanych 
orzeczeń w latach

2003             2004

Liczba nie załatwionych 
wniosków w roku

2002
-osoby do 16 roku życia  127               135 227               131 100

-osoby powyżej 16 
r.życia

334                318 151               307 56

-wydano 56 legitymacji osób niepełnosprawnych  oraz 43 karty parkingowe .

III. Doradztwo metodyczne ,szkolenia kadry socjalnej powiatu średzkiego

- profesjonalna kadra zatrudniona w PCPR   prowadziła doradztwo metodyczne i poradnictwo  ,
a także  zorganizowano 8 szkoleń i narad dla kadry socjalnej powiatu.

IV.Inne działania na rzecz mieszkańców powiatu średzkiego
 
1.W ramach bieżącej działalności  pracownicy PCPR  udzielali mieszkańcom powiatu średzkiego 
informacji o przysługujących prawach i  uprawnieniach,
2.PCPR w roku 2004 opracowało 3 autorskie programy , na które w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Ministra Polityki Społecznej otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 74000,00zł .
Realizacja programów rozszerzyła oferowane usługi na rzecz dziecka i rodziny oraz osób 
niepełnosprawnych.
Załączniki  przedstawiają zrealizowane programy.
3.Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej- 
skuteczność działań w obszarze pomocy społecznej w znacznej mierze zależy od współdziałania 
organizacji działających na rzecz danej jednostki ,rodziny, grupy.



W roku 2004 PCPR stale współpracowało  z:
- ośrodkami pomocy społecznej w gminach powiatu średzkiego –współpraca  układała się bardzo 

dobrze,
- z organizacjami pozarządowymi a w szczególności:
- Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” w Środzie Wlkp.,
- Stowarzyszeniem Pomocy „Krąg” Nowe Miasto n/Wartą,
- Towarzystwem Średzkich Amazonek w Środzie Wlkp.,
- Polskim Związkiem  Niewidomych-Koło w Środzie Wlkp.,
- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów –Zarząd w Środzie Wlkp.
      i w Nowym Mieście n/Wartą,
- Stowarzyszeniem Na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych „Płomień Nadziei” w Nowym Mieście 

n/Wartą,
- Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Gminy Dominowo „Złoty Wiek” ,
- Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.,
- Polskim Czerwonym Krzyżem-Koło w Środzie Wlkp.,
- TPD-Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Środzie Wlkp.
- Wielkopolski Związek  Inwalidów Narządu Ruchu –Koło Środa Wlkp.,

W ramach współpracy z wymienionym organizacjami dofinansowano ze środków PFRON 
19 przedsięwzięć w zakresie organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki na kwotę 75.000,00zł.



ZADANIA POWIATU

ZADANIA WŁASNE:                                                                                               ZADANIA Z ZAKRESU                                                                               ZADANIA NA RZECZ OSÓB
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania                                               ADMINISTRACJI                                                                                                 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem                                                        RZĄDOWEJ:                                                                
programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych                         1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego                                         1) opracowanie i realizacja, zgodnych ze strategią 
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup                                              programu integracji oraz opłacenie za te osoby                                            rozwoju województwa, powiatowych programów
szczególnego ryzyka- po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;                      składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych                                        działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakre-

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;                                                                     w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w                                           się:
3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych ,udzielenie pomocy                                 Narodowym Funduszu Zdrowia;                                                              a) rehabilitacji społecznej,

pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych                        2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia                         b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
w nich dzieci oraz wypłacenia wynagrodzenia z tytułu pozostawienia                              dla osób z zaburzeniami psychicznymi;                                                    c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania                         3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów                         2) współpraca z instytucjami administracji rządowej 
niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;                                pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu                              i samorządowej w opracowywaniu i realizacji 

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo                             życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój                                       programów,
        pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie                              specjalistycznego wsparcia.                                                                      3) podejmowanie działań zmierzających do ograni-
        i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-                                                                                                                                                czenia skutków niepełnosprawności,
        wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego                                                                                                                                   4) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i 
        o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku                                                                                                                             informacji z prowadzonej działalności oraz ich
        i rodzinie;                                                                                                                                                                                                                                                      udostępnienia na potrzeby samorządu 
5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach                                                                                                                         województwa,
        opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;                                                                                                            5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i
6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki                                                                                                                               fundacjami działającymi na rzecz osób niepełno-

osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i                                                                                                                                       sprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i 
socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych                                                                                                                             zawodowej tych osób,
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze                                                                                                                  6) dofinansowanie :
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                             a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;                                                                                                                                                                                                     opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,                                                                                                           b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego,                                                                                                          niepełnosprawnych,
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy                                                                                                                  c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmio-
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich,                                                                                                        ty ortopedyczne i środki pomocnicze przyzna-
zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe                                                                                                                                        wane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;                                                                                                                                                                    odrębnych przepisów,

8) pomoc osobom mającym trudności  w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodżcy;                                                                                                 d) likwidacji barier architektonicznych , w komu-
9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu                                                                                                                                      nikowaniu się i technicznych, w związku z 

z zakładu karnego;                                                                                                                                                                                                                                indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych,

10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym                                                                                                                 e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
oraz umieszczenie w nich skierowanych osób;                                                                                                                                                                                       8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania



11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych                                                                                                            warsztatów terapii zajęciowej,
        ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
13) udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach;
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
15) doradztwo medyczne dla kierowników i pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, 

w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
17) sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) sporządzenie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
19) utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie,

w tym zapewnienie ośrodków na wynagrodzenia pracowników. 
            
    
 
Akty prawne:
1.Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/Dz.U.Nr 64 poz.593 ze zm./
2.Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    /Dz.U.Nr 7 z 2003r. poz. 79 ze zm./



                                                                          Załącznik nr 2

Realizacja zadań                             

I. Pomoc dziecku i rodzinie-realizacja zadań w latach 2002-2004
  Tabela Nr 1. System opieki zastępczej

Rok

Zapewnienie opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych 
opieki rodziców

Opieka zastępcza
Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci w 

rodzinach

Liczba wydanych 
skierowań do 
placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 
całodobowych

2002 45 66 25

2003

2004

41

46

61

65

22

15

Tabela Nr 2. Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo - wychowawczych

Rok

Liczba wychowanków objętych pomocą

miesięczną na 
kontynuowanie nauki

na zagospodarowanie
w formie rzeczowej

w formie pieniężnej

z rodzin 
zastępczych

Placówek 
opiekuńczo-

wychowawczych

Z rodzin 
zastępczych

Z placówek 
opiekuńczo-

wychowawczych

Z rodzin 
zastępczych

Z placówek 
opiekuńczo-

wychowawczych

Pomoc w 
uzyskiwaniu 

odpowiednich 
warunków 
mieszka-
niowych

2002 15 4 1 1 1 1 1

2003

2004

19

24

6

5

9

5

4

1

11

1

2

2

1

1



Załącznik nr 3

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZADANIA  Z  ZAKRESU  REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ

Nazwa zadania 2003rok 2004
OSOBA/STANOWISKO WYDATKOWANA 

KWOTA 
W   ZŁOT YCH

OSOBA/STANOWISKO WYDATKOWANA 
KWOTA 
 W   ZŁOT YCH

Dofinansowanie kosztów 
działania WTZ 1 WTZ 

26uczestników 454759  1WTZ
30uczestników 590519

Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych 

206osób 105564  124 54633

Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych ,
technicznych,  
w komunikowaniu się,

  14  76309  16  36546

Dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki  19  70723  19  75000

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze.

  77  35659  86  62143

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ

Nazwa zadania 2003 rok 2004 rok
OSOBA/STANOWISKO WYDATKOWANA 

KWOTA 
W   ZŁOT YCH

OSOBA/STANOWISKO WYDATKOWANA 
KWOTA 
W   ZŁOT YCH

Zwrot kosztów organizacji 
nowych stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych

  0   0    0 0

Zwrot kosztów wynagrodzeń 
i składek  na ubezpieczenia 
społeczne dla osób 
niepełnosprawnych

 33 osoby 159248   22osoby  96118

Finansowanie  szkoleń przez 
kierownika  powiatowego 
urzędu  pracy

 16 21092   2 osoby  831

Pożyczki  na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 
lub rolniczej

 1 osoba  20000  0    0



PROGRAMY

REALIZOWANE

w 2004 r.



                                         PROGRAM 
Pomoc Dziecku i Rodzinie-utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
           

                                           Cel główny

Zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom w kryzysie , w tym 
zapewnienie schronienia

                                            Z A D A  N I A

Utworzenie Punktu Interwencji       Zapobieganie powstawaniu lub   organizowanie grup wsparcia
Kryzysowej z pokojem                      pogłębianiu się  dysfunkcji           i samopomocy
hostelowym                                         osób lub rodzin będących        
                                                             w sytuacjach kryzysowych

                        
                                Realizacja programu socjoterapeutycznego 
                                  dla wychowanków rodzin zastępczych
    

                 DOTACJA  MPS  w wys.28.000,00zł umożliwiła :

 utworzenia Punktu Interwencji Kryzysowej z pokojem hostelowym
 /Środa Wlkp. ul. Lipowa 12/:

-wykonanie prac remontowych/I piętro/   ,                         pomoc psychologiczna- wynagrodzenia 
6.600,00zł/
-zakup wyposażenia do pomieszczeń terapeutycznych 
i pokoju hotelowego ,
-uruchomienie „Niebieskiego Pokoju”,

Program jest kontynuowany w roku 2005.



PROGRAM

RÓWNE SZANSE-POMOC DZIECKU I RODZINIE W ŚRODOWISKU 
ZAMIESZKANIA

CEL  GŁÓWNY

Wsparcie rodziny w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich

ZADANIA

utworzenie dodatkowych       wzmocnienie rodziny           rozszerzenie oferty   program dla dzieci
3 pomieszczeń  w Ognisku     „Szkoła dla rodziców”        wsparcia dziennego    i młodzieży z zespołem
Wychowawczym w Szlachcinie                              w Ognisku Wychowawczym     nadpobudliwości/ADHD/

                                                                                                                                            

                                     Dotacja  MPS w wys.28000,00zł umożliwiła:

-utworzenie dodatkowych pomieszczeń   dowóz dzieci na    przeprowadzenie programu
na bazie obiektu „Szlachcianka”do               zajęcia              dla dzieci z Zespołem
prowadzenia zajęć dziennych                         dzienne                 ADHD

Program jest kontynuowany w roku 2005.



PROGRAM

POWRÓT DO ŚRODOWISKA-rozszerzenie oferty specjalistycznych usług 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla mieszkańców powiatu średzkiego

CEL  GŁÓWNY

Zapobieganie marginalizacji życia osób niepełnosprawnych  z zaburzeniami 
psychicznymi

PLANOWANE  ZADANIA

                                                          Utworzenie

Klubu Samopomocy     Punktu Konsultacyjnego  Kafejki internetowej     Szkolenia

DOTACJA MPS w wys.18000,00zł umożliwiła:

                                    utworzenie                                  koszty 3 szkoleń  nt. zdrowia   
                                                                                              psychicznego i zakup 
niezbędnych
                                                                                               materiałów do zajęć
Punktu Konsultacyjnego      Kafejki Internetowej           opracowanie materiałów   
                                                                                                          informacyjnych                  
                                       z opracowaniem strony internetowej 
       
                                                                                            adresaci szkoleń
                         pracodawcy , kadra socjalna, nauczyciele, kuratorzy sądowi,
                         przedstawiciele organizacji pozarządowych,
             
 

Program kontynuowany w roku 2005.



Zadania, które zostały zaplanowane w ramach realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz  Powiatowego 
Programu  Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji  Zawodowej i Zatrudniania  oraz Przestrzegania 
Praw Osób Niepełnosprawnych  na rok 2004 i ich realizacja:

1

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji poprzez:
1)Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
-utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem zdrowia psychicznego,
-utworzenie kafejki internetowej dla osób niepełnosprawnych,
-opracowanie i wydawanie  dwumiesięcznika  „Reporter środowiskowy”
1.utworzony został Punkt Konsultacyjny dla osób związanych z problemem zaburzeń psychicznych –w roku 2004 z pomocy 
skorzystało ogółem 86 osób
2.utworzono Kafejkę Internetową –w roku 2004 z usług skorzystało 50 osób niepełnosprawnych
3.uruchomiono stronę internetową  z informacjami dot. niepełnosprawności a w szczególności zaburzeń psychicznych
4.uaktualniono informator osoby niepełnosprawnej i wydano ok.400 egzemplarzy ,
5.opracowano i wydawano dwumiesięcznik ”Reporter Środowiskowy” oraz informator osoby niepełnosprawnej(ok.400szt)

2

Prowadzenie poradnictwa prawno-socjalnego dla osób niepełnosprawnych:
Zadanie realizowane w ramach Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych. W ramach prowadzonej działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy 
prowadził  szeroko rozumiane poradnictwo prawne i socjalne dla osób niepełnosprawnych ,członków ich rodzin zarówno w 
zakresie rehabilitacji społecznej jak i zawodowej.

3.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych:
Zadanie ma na celu przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia wśród niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Głównym 
realizatorem zadania jest Powiatowy Urząd Pracy, którego pracownicy bezpośrednio pracują z osobami niepełnosprawnymi 
bezrobotnymi .W ramach realizacji zadania prowadzono doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy a także szkolenia osób 
niepełnosprawnych. Przeszkolono 4 osoby  niepełnosprawne.

4.

Edukacja-organizacja konferencji i szkoleń:
1.Przeprowadzono  badania ankietowe wśród uczniów szkół średnich na temat wiedzy o zaburzeniach psychicznych i opracowano 
ich wyniki,
2.Zorganizowano 3  szkolenia ,w których uczestniczyło ogółem 104 osoby  reprezentujące różne grupy zawodowe(pracodawców, 
kadrę socjalną, nauczycieli, kuratorów sądowych, organizacje pozarządowe) ,co znacznie zwiększyło wiedzę uczestników na 
temat niepełnosprawności ,a w szczególności problemów  związanych z zaburzeniami psychicznymi,
3.Opracowano i wydano –Informator dla pracodawcy – ok.200szt.

5.

Rozszerzenie działalności WTZ:
Na rok 2004 zaplanowano zwiększenie liczby uczestników WTZ z 26 do 30 .Z uwagi na fakt iż baza lokalowa jest niewystarczająca 
/WTZ prowadzi zajęcia w dwóch obiektach/konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych z częściową rozbudową siedziby 
WTZ, co umożliwi realizację zamierzonego celu. 
-Wykonano prace adaptacyjne wraz z rozbudową siedziby WTZ - ogółem pozyskano 124 m2 powierzchni użytkowej, powstało 5 
pracowni
-WTZ uzyskał samodzielną siedzibę,
-zwiększono liczbę uczestników do 30 osób.

6. Likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się. 
16 osób niepełnosprawnych uzyskało dofinansowanie na  likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu  się.

7.

Utworzenie 4 mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Zadanie obejmuje utworzenie 4 mieszkań chronionych, co umożliwi osobom z zaburzeniami psychicznymi prawidłowe 
funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Zadania nie zostało zrealizowane, jednakże osoby z zaburzeniami psychicznymi mają 
zabezpieczone mieszkanie w ramach pobytu całodobowego 
w Środowiskowym Domu Samopomocy.

8.

Aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz osób niepełnosprawnych-spotkania i imprezy integracyjne. 
Zadanie  jest realizowane  głównie przez organizacje pozarządowe  ,przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie .
W ramach zadania  organizowane są spotkania  i imprezy kulturalne, rekreacyjne, turystyczne i sportowe dla osób 
niepełnosprawnych .W imprezach  integracyjnych  uczestniczą również opiekunowie  i członkowie rodzin osób niepełnosprawnych 
. 
W roku 2004 dofinansowano 19 przedsięwzięć -koszt realizacji zadania 259.270,56 zł. W tym 75000 ,00zł ze środków PFRON.



Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie średzkim 
na rok 2005

            Wiedza na temat potrzeb społeczności lokalnej odgrywa znaczącą rolę w planowaniu 
polityki społecznej na wszystkich szczeblach zarządzania samorządowego.
 Ustawa o pomocy społecznej  zobowiązuje samorządy do sporządzenia bilansu potrzeb  i 
środków w zakresie pomocy społecznej.
Bilans  potrzeb i środków  w zakresie pomocy społecznej określa  różnorodne potrzeby 
ilościowe i finansowe na rok następny i niedobory  środków na realizację rozpoznanych 
potrzeb w roku bieżącym.
Bilans obejmuje:
-kategorie osób  i rodzin przewidywanych do objęcia pomocą społeczną,
-planowane formy pomocy,
-liczbę świadczeń planowanych rodzinom  i osobom potrzebującym  wsparcia,
-przewidywane  koszty utrzymania i prowadzenia  powiatowych jednostek,

Tak sporządzony bilans zostaje przekazany samorządowi województwa.

Bilans potrzeb na rok 2005 został opracowany  przez  PCPR  w roku  2004r.
-tabele obrazują potrzeby powiatu średzkiego.

      



   Realizacja zadań ustawowych z zakresu  pomocy społecznej przedstawionych 
w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania , wymaga  zabezpieczenia odpowiedniej bazy 
lokalowej  oraz środków finansowych niezbędnych  na ich wykonywanie , w tym również na 
funkcjonowanie powiatowych jednostek działających w sferze pomocy społecznej.
          Z analizy klientów pomocy społecznej korzystającej w roku 2004 z pomocy ośrodków 
pomocy społecznej wynika ,że na ogólna liczbę 3125 rodzin objętych świadczeniami w :

- 783 przypadkach tj.  25 % rodzin  występują problemy opiekuńczo-wychowawcze,
-  257 rodzinach tj. 8,2 % występują  problemy alkoholowe,
- 1040 rodzinach tj.  33 % występują problemy związane z niepełnosprawnością lub 

długotrwałą chorobą.
 Powyższe zestawienie obrazuje załącznik nr 4.
Na 238 rodzin objętych specjalistyczną pomocą PCPR w ok. 40% występuje problem 
przemocy w rodzinie.
          Występujące problemy w rodzinach wskazują na konieczność w roku 2005
kontynuowania programów :
-„Pomoc dziecku i rodzinie-interwencja kryzysowa”,
-„Równe szanse-pomoc dziecku i rodzinie w środowisku zamieszkania”,
-„Powrót do środowiska-rozszerzenie specjalistycznych usług Środowiskowego Domu 
    Samopomocy”.

        Ważnym zadaniem  w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem jest zapewnienie opieki i 
wychowania poza rodziną, a w szczególności :

1) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielenie pomocy pieniężnej na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz 
wypłacenie wynagrodzenia z tytułu pozostawania  w gotowości przyjęcia dziecka albo 
świadczonej opieki i wychowania nie spokrewnionym z dzieckiem zawodowym 
rodzinom zastępczym,

2)  przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 
osobom opuszczającym placówki opiekuńczo- wychowawcze, domy pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z 
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze lub 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

3) od roku 2005 pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, 
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego 
powiatu
-aby zabezpieczyć potrzeby powiatu w tym zakresie  Zarząd Powiatu podjął decyzję o 
przekazaniu na cele placówki opiekuńczo-wychowawczej części internatu Zespołu 
Szkół Rolniczych  w Środzie Wlkp., co umożliwia prowadzenie kompleksowej pracy 
z dzieckiem i rodziną .

Potrzeby na rok 2005 w sferze pomocy społecznej obrazuje załącznik nr 5.



                                                                         Załącznik nr 4
Tabela Nr 2

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w gminach 
 z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, uzależnieniem od alkoholu
 oraz niepełnosprawnością i długotrwała chorobą

Gmina

Liczba rodzin korzystających w roku 2004 z e świadczeń z pomocy 
społecznej

Ogółem                              rodziny z problemami
                                
                                          Opiekuńczo          uzależnienia od 
                                                                            alkoholu
                                     -wychowawczymi                                           niepełnosprawnością lub długotrwałą
                                                                                                                      chorobą

Dominowo 162                          38                   6                  31

Krzykosy 148                          64                   8                184

Nowe Miasto 
n/Wartą

624                          65                   69              223

Środa Wlkp.    
               

1980                       565                  149            559

Zaniemyśl 211                           51                  25                43

Ogółem 3125                        783               257                      1040



Tabela nr 1 . LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W LATACH
2001 – 2004

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w latach

Rok
Ogółem w 
powiecie

W gminach
Dominowo Krzykosy Nowe Miasto Środa Wlkp. Zanimyśl

Rodzin Osób w 
rodzinie

Rodzin Osób w 
rodzinie

Rodzin Osób w 
rodzinie

Rodzin Osób w 
rodzinie

Rodzin Osób w 
rodzinie

Rodzin Osób w 
rodzinie

2001 2770 9359 105 384 249 810 633 2423 1564 6006 219 735

2002 3375 12625 170 634 241 836 683 2633 2022 7602 259 920

2003

2004

3514

3125

12282

10755

159

162

598

637

295

148

1050

611

703

624

2613

2192

2091

1980

7023

6558

266

211

998

757

                      Spadek liczby rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej ośrodków pomocy społecznej w roku 2004 
                      związany jest główne z wejściem w życie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr228,poz.2255)



                                                                                                               Załącznik nr 5

        
Tabela Nr 1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy 
pieniężnej wychowankom rodzin zastępczych i placówek.

                  Z a d a n i e  Bilans potrzeb na rok 2005 Przyznane środki na rok 2005
Pomoc pieniężna dla rodzin 
zastępczych

435 724,00zł 374 130,00zł

Pomoc pieniężna na 
kontynuację nauki
dla wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek ,

157 261,00zł 131 301,00zł

Pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej

7 000,00zł 4 000,00zł

Pomoc  pieniężna na 
usamodzielnienie

29 781,00zł 13 571,00zł

Tabela nr 2 .Potrzeby w zakresie utrzymania powiatowych jednostek realizujących 
zadania z zakresu pomocy społecznej

Jednostka Wydatkowane środki 
w roku 2004

Bilans potrzeb na rok 
2005

Przyznane środki na 
rok 2005

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

319 047,00zł 329 536,00zł 329 536,00zł

Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy 12 310,00zł 16 271,00zł 16 271,00zł

Ośrodek wsparcia –
Środowiskowy Dom 
Samopomocy

871 200,00zł 950 000,00zł 768 500,00zł

Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania  o 
Niepełnosprawności

73 120,00zł 73 120,00zł 66 100,00zł

Publiczna Placówka 
Opiekuńczo-
Wychowawcza 
Ognisko 
Wychowawcze w 
Szlachcinie

295 528,00zł 534 692,00zł 534 692,00zł

-2-



Tabela nr 3.Potrzeby w zakresie zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Środzie Wlkp.(nie uwzględniając  kadry ŚDS).

                                                   Z A T R U D N I E N I E
 W roku 2004 Plan zatrudnienia na rok 2005 Przyznane środki na zatrudnienie kadry w 

roku 2005 na liczbę etatowych pracowników
Ogółem W tym 

pracownicy 
socjalni

Ogółem W tym pracownicy socjalni Ogółem W tym pracownicy 
socjalni

6 2 6 2 6 2

Liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty w ramach Środowiskowego 
Domu Samopomocy w roku 2005:
- plan 23 ,5 etaty
-środki przyznane zabezpieczają  21,5 etatu 
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