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WSTĘP 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działające na mocy uchwały 

nr 2/IV/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.01.1999 r. jest jednostką organizacyjną 

samorządu powiatowego. Centrum wykonuje zadania pomocy społecznej powiatu określone 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182); ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 135 z późn. zm.); ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz inne wynikające z ustaw.  

 Sprawozdanie obejmuje również informację o funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności działającego przy PCPR we Wrześni, a także raport 

z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2012 (Uchwała nr 38/VII/11 Rady Powiatu we Wrześni 

z dnia 23 marca 2011 r.) 

 W 2012 r. zadania nałożone na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 

realizowało (dane na dzień 31.12.2012 r.) 41 pracowników w wymiarze 36,5 etatów. 

W tym: 

1. PCPR:           16,5 etatów 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie:     9,5 etatów 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie:     7,5 etatów 

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:           3 etaty. 

 

 Obsługę techniczną w zakresie finansowo – księgowym realizują pracownicy 

Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 Część zadań w zakresie poradnictwa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy, 

aktywizacji niepełnosprawnych, orzecznictwa o niepełnosprawności oraz realizacji projektu 

ze środków europejskich Program aktywizacji społecznej i zawodowej ”Bądźmy aktywni” 

wykonywali specjaliści zatrudnieni na podstawie umów cywilno - prawnych. 

 W okresie sprawozdawczym 11 osób przyjęto na staże (w tym: ŚDS w Gozdowie - 3, 

ŚDS w Pietrzykowie - 2, PCPR – 6) finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy 

we Wrześni. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednostką nadzorowaną przez 

Zarząd Powiatu.  

 W imieniu Starosty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni sprawuje 

nadzór nad funkcjonowaniem placówek powiatowych działających w sferze pomocy 

społecznej.
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I. BUDŻET POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2012 r. WYNOSIŁ 6.828.878,00 ZŁ 

WYDATKOWANIE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA 
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II. OPIEKA ZASTĘPCZA 

 
1. Rodziny zastępcze 

Od 1 stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która między innymi zmieniła klasyfikację 

rodzin zastępczych. Rodziny spokrewnione, niespokrewnione i zawodowe  zostały podzielone 

na spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo), niezawodowe (dalsza rodzina i osoby obce) 

i zawodowe. 

 

Liczba rodzin zastępczych ogółem    81 

Liczba dzieci w tych rodzinach ogółem 118 

 

w tym:  rodziny spokrewnione  44 

  liczba dzieci    66 

 

  rodziny niezawodowe   36 

  liczba dzieci    49 

 

  rodziny zawodowe     1 

  liczba dzieci       3 

 

rodziny nowopowstałe w 2012 roku  19 dla 25 dzieci 

  w tym: spokrewnione  13 dla 19 dzieci 

     niezawodowe    6 dla   6 dzieci 

rodziny rozwiązane       6 

 

W 2012 roku  przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz 

funkcjonujących niezawodowych rodzin zastępczych. Łącznie przeszkolono 20 osób. 

Szkolenie zostało przeprowadzone na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej "Szkoła dla Rodzin Zastępczych". 

 

Z tytułu świadczeń na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w roku 2012 

wydatkowano: 

 rodziny zastępcze niezawodowe – 482.082,63zł, 

 rodziny zastępcze zawodowe – 35.103,22 zł, 

 rodziny zastępcze spokrewnione – 414.739,21 zł. 

 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej począwszy od stycznia 2012 r. gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 

wydatki na jego utrzymanie w wysokości:  

 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

 50% wydatków w trzecim roku i następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

W 2012 wpłynęły środki finansowe z tytułu odpłatności gmin w następującej wysokości: 

 Września 10.041,31 zł, 

 Pyzdry 1.903,79 zł, 

 Kołaczkowo 202,40 zł. 
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2. Usamodzielnienia  

 

 Pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- 

wychowawczych po opuszczeniu opieki zastępczej zostają objęci pomocą mającą na celu 

ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także:  

 

 pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej ) – kwota 494,10 zł miesięcznie, 

 pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej) – kwota 500,00 zł miesięcznie, 

 pomoc jednorazową w formie rzeczowej na zagospodarowanie (ustawa z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) - o wartości do 4.941,00 zł, 

 pomoc jednorazową w formie rzeczowej na zagospodarowanie (ustawa z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej) – nie niższa niż 1500,00 

zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu w wysokości nie niższej niż 3000,00 zł, 

 pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - pokrycie kosztów 

związanych z wynajmem pokoju (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej), 

 pomoc jednorazową na usamodzielnienie wypłacaną po zakończeniu nauki, jej 

wysokość uzależniona jest od rodzaju opieki zastępczej i czasu jej trwania - 

od 1.647,00 zł do 6.588,00 zł (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), 

 pomoc jednorazową na usamodzielnienie wypłacaną po zakończeniu nauki, jej 

wysokość uzależniona jest od rodzaju opieki zastępczej i czasu jej trwania – 

od 1650,00 zł do 6.600,00 zł (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie 

pieczy zastępczej). 

 

 W 2012 roku pomocą na usamodzielnienie objętych było 22 wychowanków z rodzin 

zastępczych oraz 7 wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych.  

 

 

Wartość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków w 2012 r. 

 

 

– wychowankowie z rodzin zastępczych: 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj pomocy Liczba osób Kwota (zł) 

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 16 80.650,40 

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 2 9.296,14 

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 1 3.600,00 

pomoc pieniężna na usamodzielnienie 5 23.064,00 

 Razem  116.610,54 
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– wychowankowie z placówek opiekuńczo - wychowawczych: 

 

Rodzaj pomocy Liczba osób Kwota (zł) 

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 5 20.900,40 

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 1 4.919,24 

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 1 3.600,00 

pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 9.888,00 

 Razem  39.307,64 

 

 

3. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

 

 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny jest placówką wielofunkcyjną, łączącą 

funkcje placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej oraz działania na rzecz pomocy rodzinom 

dzieci w niej umieszczonych, przeznaczoną dla 30 wychowanków (grupy socjalizacyjne dla 

24 wychowanków, grupa interwencyjna dla 6 wychowanków). W 2012 roku do placówki 

skierowano 9 osób, natomiast opuściło ją 8 osób: 1 dziecko wróciło do matki naturalnej, 

4 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej, 1 dziecko zostało umieszczone 

w rodzinie adopcyjnej, natomiast 2 usamodzielniło się. Na koniec roku w placówce 

przebywało 31 wychowanków.  

 

 Ośrodek w Kołaczkowie zapewnia pomoc i opiekę dzieciom pozbawionym częściowo 

lub całkowicie opieki rodzicielskiej, a także zapewnia korzystanie z przysługujących 

na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.  

Ośrodek zapewnia przebywającym w nim dzieciom: 

 całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, 

 zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące, 

terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym 

i przygotowujące do życia społecznego, 

 kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, 

 działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej 

lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. 

 

 Dzieci do Ośrodka kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce położenia 

placówki. Podstawą skierowania do placówki jest postanowienie sądu lub wniosek rodziców. 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w OWDiR w Kołaczkowie wynosił 3.530,37 zł. 

Ośrodek jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej placówki reguluje 

ustawa o finansach publicznych. 

Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówce sprawuje Wojewoda 

Wielkopolski.  

 

4. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach 

 

 Rodzinny Dom Dziecka to placówka opiekuńczo - wychowawcza typu rodzinnego. 

Liczba dzieci umieszczanych w RDD wynosi od 4 do 8. Domem kieruje dyrektor. Zapewnia 

on wraz ze swoim małżonkiem całkowitą, całodobową opiekę i wychowanie dzieciom 

znajdującym się pod jego opieką. 
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 Według stanu na 31.12.2012 r. w RDD w Pyzdrach przebywało 7 dzieci. Placówkę 

w 2012 roku opuściło 1 dziecko, zostało przeniesione do innej placówki opiekuńczo-

wychowawczej. W 2012 roku do placówki nie skierowano żadnego dziecka. 

 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach w 2012 r. wynosił 

2.092,30 zł. 

 Ze względu na charakter rodzinny tego typu placówek jest to najlepsza 

z instytucjonalnych form opieki nad dziećmi. Dzieci mają możliwość wzrastania w domu 

rodzinnym, uczenia się prawidłowych relacji, jakie istnieją między małżonkami, rodzicami 

a dziećmi, a także między rodzeństwem. Poznają, jakie są role rodziców i dzieci. Pozytywne 

wzorce i umiejętności społeczne dają im lepszy start w dorosłe życie, większą szansę 

na własne szczęśliwe życie.  

 

W placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w 2012 

roku nie umieszczono żadnego dziecka z terenu powiatu wrzesińskiego. W 2012 r. 

w placówkach na terenie innych powiatów nie przebywały dzieci z terenu powiatu 

wrzesińskiego.  

 

5. Dom Pomocy Społecznej 

 

 Na terenie Powiatu Wrzesińskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej 

przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych z siedzibą we Wrześni, ul. Szkolna 

25.  

 

Wydaliśmy 21 decyzji, w tym: 

- 11 decyzji o umieszczeniu w DPS we Wrześni nowego mieszkańca, 

- 10 decyzji zmieniających wysokość odpłatności za pobyt w DPS. 

 

 W Domu Pomocy Społecznej w dniu 31 grudnia 2012 roku przebywało 

44 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS we Wrześni 

w 2012 roku wynosił 3.099,02 zł. 

 

 W 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej przeprowadzono remonty:  

- termomodernizację budynku w ramach której przeprowadzono wymianę instalacji co i c.w., 

- opierzenie schodów ewakuacyjnych, ocieplenie wejścia do budynku. 

 

6. Inne działania 

 

1) W lipcu, sierpniu i grudniu 2012 roku grupa rodzin zastępczych z dziećmi z terenu powiatu 

wrzesińskiego wzięła udział w cyklu szkoleń usprawniających umiejętności wychowawcze, 

realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w ramach projektu 

systemowego: Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 Szkolenia odbyły się w Dymaczewie i Ślesinie. W zajęciach brało udział 10 rodzin, 

w tym 26 dzieci. W trakcie zajęć warsztatowych dla rodziców, dzieci miały zorganizowane 

zajęcia opiekuńcze z elementami socjoterapii. W godzinach popołudniowych uczestnicy mieli 

możliwość wzięcia udziału w zajęciach integracyjnych. 

 W 2012 roku kontynuowała swoją działalność grupa wsparcia dla rodziców 

zastępczych. 
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2) W ramach ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkursu ofert 

na finansowe wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy program 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok, uzyskano dofinansowanie 

na realizację programu "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". Od lipca do grudnia 2012 

roku zostało zatrudnionych dwóch koordynatorów w łącznym wymiarze czasu pracy 1,43 

etatu. Koordynatorzy pracowali z 42 rodzinami zastępczymi. 

Kwota dotacji wyniosła 10.672,20 zł, natomiast wkład własny powiatu to kwota 4.573,80 zł. 

 

3) Zabawa Mikołajkowa „W poszukiwaniu zaginionego Świętego Mikołaja” 

 4 grudnia 2012 roku dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – 

wychowawczych zostały zaproszone na Zabawę Mikołajkową, która odbyła się 

we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Brało w niej udział 130 dzieci. Na zakończenie zabawy – 

spektaklu Święty Mikołaj rozdał dzieciom paczki ze słodyczami. 

 

4) Konferencja propagująca rodzicielstwo zastępcze 

 22 listopada 2012 roku zorganizowaliśmy konferencję propagującą rodzicielstwo 

zastępcze. Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, 

szkół, sądu, policji, ośrodka adopcyjnego „Pro Familia” w Poznaniu oraz  radni powiatowi. 

W konferencji wziął udział prezes Towarzystwa „Nasz Dom” - Pan Tomasz Polkowski, który 

wygłosił prelekcję na temat „Rodzicielstwo zastępcze – sposobem na życie”. 

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu systemowego: Program aktywizacji 

społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni". 
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WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI ZASTĘPCZEJ W 2012 r. 

 

 



11 

III. REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA ZE ŚRODKÓW 

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Rodzaje zadań:  

 

Rehabilitacja społeczna 

1. likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 

2. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,  

3. działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

4. turnusy rehabilitacyjne osób dorosłych i dzieci, 

5. sport, kultura, rekreacja i turystyka  osób niepełnosprawnych  zrzeszonych 

w organizacjach pozarządowych 

 

Rehabilitacja zawodowa 

6. zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 

7. udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej, 

8. dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 

(finansowanie staży). 

9. zwrot kosztów szkoleń  osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. 

 

Ad. pkt 1 

 

Z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 

się skorzystało 167 osób (złożono  223 wnioski) na łączną kwotę 669.426,45 zł, w tym: 

 

 

 

Gmina 

Ilość osób, które otrzymały  

dofinansowanie 

Dorośli Dzieci 

Września 93 23 

Miłosław 8 3 

Nekla 5 3 

Kołaczkowo 10 3 

Pyzdry 17 2 

RAZEM 133 34 

Ogólna kwota 

dofinansowania 
528.835,15 140.591,35 

 

Ad. pkt 2 

 

Z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu 

rehabilitacyjnego skorzystały 292 osoby (złożono 292 wnioski) na łączną kwotę 

328.950,13 zł, w tym: 
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Gmina 

Ilość osób, które otrzymały 

dofinansowanie 

Dorośli Dzieci 

Września 184 22 

Miłosław 30 7 

Nekla 15 2 

Kołaczkowo 14 3 

Pyzdry 14 1 

RAZEM 257 35 

Ogólna kwota 

dofinansowania 
259.354,59 69.595,54 

 

Ad. pkt 3 

 

Na terenie powiatu wrzesińskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej. Uczęszcza 

do nich 110 niepełnosprawnych uczestników.  

 

 Września Czeszewo Ruda Komorska 

Ilość uczestników 50 30 30 

Ilość dowożonych uczestników 32 27 24 

Ilość oczekujących na przyjęcie 

uczestników 

8 0 1 

Ilość etatów  15 9,25 8,75 

Kwota przekazanego 

dofinansowania ze środków 

PFRON 

 i Powiatu 

                       Razem: 

769.392,00 461.635,00 461.635,00 

85.488,00 51.293,00 51.293,00 

854.880,00 512.928,00 512.928,00 

 

Ad. pkt 4 

 

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych otrzymały 103 osoby (złożono 252 wnioski) 

na łączną kwotę  103.984 zł, w tym: 

 

 

Gmina 
Ilość osób, które otrzymały 

dofinansowanie 

Dorośli Opiekunowie 

dorosłych 

Dzieci Opiekunowie 

dzieci 

Września 70 29 13 13 

Miłosław  3   2 - - 

Nekla   1   1 - - 

Kołaczkowo  6  1 1  1 

Pyzdry  9  2  - - 

RAZEM 89 35 14 14 

Ogólna kwota 

dofinansowania 
85.910,00 18.074,00 

 

Średnia kwota dofinansowania uczestnika turnusu (osoby dorosłe) wyniosła: 763,00 zł, 

dla opiekuna wyniosła: 515,00 zł. 
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W przypadku dofinansowania dla dzieci, średnia kwota dofinansowania dla uczestnika 

wyniosła: 775,00 zł, dla opiekuna wyniosła: 516,00 zł. 

 

Ad. pkt 5 

 

 Z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

skorzystało 18 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 113.561,23 zł. 

 

Lp. Organizacje pozarządowe 
Kwota przyznanego 

dofinansowania 

 1 Polski Związek Emerytów i Rencistów Września 23.000,52 

 2 Uczniowski Klub Sportowy "DIABŁY" 8.647,00 

 3 Polski Czerwony Krzyż Września 2.500,00 

 4 Wrzesińskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących 

i Niedosłyszących "JEDNOŚĆ" 
7.400,00 

 5 
Stowarzyszenie Wrzesiński Klub AMAZONKI 7.998,55 

 6 Polski Związek Emerytów i Rencistów Miłosław 6.000,00 

 7 Koło Emerytów  i Rencistów NSZZ Solidarność 

TONSIL S.A. 
9.000,00 

 8 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu 

Ruchu Ziemi Wrzesińskiej "RADOŚĆ" 
1.029,89 

 9 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Pyzdry 
2.000,00 

10 
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku Września 9.000,00 

11 Fundacja Dzieci Wrzesińskich 4.500,00 

12 Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy 

Chorym i Niepełnosprawnym 
5.000,00           

13 
Polski Związek Emerytów i Rencistów Kołaczkowo 3.492,00 

14 Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu 

Koło Września 
7.500,00 

15 Stowarzyszenie Oświaty Społecznej  

Ruda Komorska 
3.500,00 

16 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „RAZEM”  
5.493,30 

17 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego     

Koło Września 
6.000,00 

18 Polski Związek Niewidomych ,Zarząd Koła we 

Wrześni 
1.499,97 

 

Razem: 

 
113.561,23 

 

W formach aktywności niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wrzesińskiego 

zrzeszonych w organizacjach pozarządowych uczestniczyło ponad 1820 osób 

(dofinansowanie średnio na osobę to 62,00 zł). 
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Ad. pkt 6 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 

 

Gmina 

 

Ilość stanowisk pracy Kwota dofinansowania 

Września  5 79.500,00 

Kołaczkowo 1  36.500,00 

Ogółem 6 116.000,00 

 

Ilość wniosków: 6 (dwóch pracodawców zrezygnowało z utworzenia stanowisk pracy 

w czasie negocjacji – wysokość zaproponowanego zwrotu kosztów nie spełniała ich 

oczekiwań). 

 

Ad. pkt 7 

 

Udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 

 

Gmina 

 

Ilość dotacji na podjęcie 

działalności gospodarczej 

Kwota dofinansowania 

Września 1 15.000,00 

Kołaczkowo 1 15.000,00 

Ogółem 2 30.000,00 

 

Ilość wniosków: 2 

 

Ad. pkt 8 

 

Dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 

 

Gmina 

 

Ilość osób korzystających 

ze staży 
Kwota dofinansowania 

Kołaczkowo 1 7.345,56 

Września 7 40.583,21 

Nekla 1 3.672,78 

Pyzdry 1 3.672,78 

Ogółem 10 55.274,33 

 

Ilość wniosków: 10 (9 pracodawców) 

 

Ad. pkt 9 

Zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 

 

Gmina 

 

Ilość osób 

korzystających ze 

szkoleń 

Kwota 

dofinansowania 

Nazwa szkolenia 

Nekla 1 4.000,00 
Podstawowa obsługa specjalistycznego 

sprzętu i oprogramowania komputerowego 

dla osoby niepełnosprawnej wzrokowo 

Września 1 453,00 
Kierowca wózków jezdniowych z wymianą 

butli gazowych 

Ogółem 2 4.453,00  

Ilość wniosków: 2 
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Inne działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 

W 2012 r. Szpital Powiatowy we Wrześni zrealizował budowę szybu windowego wraz 

z jego instalacją w ramach  Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II. 

Realizacja tego projektu umożliwiła osobom niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie 

się na poszczególne kondygnacje. Wartość zrealizowanego projektu ze środków PFRON 

to kwota 150.000,00 zł. 
 

W 2012 roku Powiat Wrzesiński przyjął zaproszenie do realizacji programu „Aktywny 

Samorząd” podpisując stosowną umowę z Oddziałem Wielkopolskim Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu. Z programu tego skorzystało 

15 osób niepełnosprawnych uzyskując dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 

komputerowego dla osób niewidomych i niedowidzących, zakupu wózków elektrycznych 

i ich napraw, dofinansowania prawa jazdy kat. B, a także dofinansowania kosztów pobytu 

w przedszkolu dziecka, nad którym osoba niepełnosprawna sprawuje opiekę. Wartość 

wypłaconych przez powiat dofinansowań  to kwota 60.102,98 zł. 

 

 
. 
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PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PFRON W 2012 ROKU KWOTA 3.114.311,14 zł 
  

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej: 1 692 662,00 
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IV. INTERWENCJA KRYZYSOWA I PORADNICTWO RODZINNE 

 
Poradnictwo Rodzinne realizowane jest poprzez udzielanie bezpłatnych porad 

w zakresie: prawa, pomocy psychologicznej oraz terapii wspomagającej rodziny 

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Zatrudnieni na podstawie umów cywilno – 

prawnych specjaliści, obsługują wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego.  

W 2012 r. skorzystało z pomocy łącznie 1907 osób 

                     z porad prawnika         1668  

                            z pomocy psychologa    239  

 

Gmina    porady prawne                      porady psychologa  

 

Września                                       357                                                                          116 

Nekla                                             421                                                                           10 

Miłosław                                       748                                                                           60 

Kołaczkowo                                    70           brak dyżurów  psychologa w związku z małym  

                            zainteresowaniem  

Pyzdry                                             72                                 53 

…................................................................................................................................................  

Razem        1668                                                                           239 

 

W terapii wspomagającej rodzinę z problemami opiekuńczo – wychowawczymi prowadzonej 

przez terapeutę  systemowego  - brało udział 21  rodzin. 

Uruchomiony w 2009 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielińcu gmina 

Kołaczkowo z obsługą administracyjno - bytową świadczoną przez Centrum Pomocy 

Bliźniemu Monar - Markot zapewnia opiekę medyczną, terapeutyczną (psycholog, prawnik, 

pracownik socjalny i terapeuta systemowy) oraz możliwość korzystania z całodziennego 

wyżywienia – osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu utraty mieszkania 

bądź też występującej przemocy fizycznej i psychicznej. W 2012 r. z takiej pomocy 

skorzystało 11 osób –  4 mężczyzn oraz 2 kobiety i pięcioro dzieci. 

 Wymienione kobiety wraz ze swoimi dziećmi skierowane zostały do „Ośrodka” 

w związku z przemocą psychiczną i fizyczną jakiej doświadczyły ze strony swoich życiowych 

partnerów. 

 Zainteresowani skorzystali również z nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej 

świadczonej w ramach Poradnictwa Rodzinnego działającego przy PCPR.   

Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej działający od kwietnia 

2011r. – w mijającym 2012 roku podczas swoich środowych dyżurów przyjął 105 osób – 

69 kobiet i 36 mężczyzn. W pracach „Zespołu” uczestniczą: psycholog, terapeuta systemowy 

rodzin i terapeuta uzależnień oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. 

Zespół spotyka się raz w tygodniu w siedzibie PCPR.  

Najczęściej zgłaszane problemy to: alkoholizm współmałżonka, przemoc fizyczna 

i psychiczna, narkomania, skomplikowane relacje rodziców z dziećmi oraz nasilająca się 

przemoc fizyczna i psychiczna dzieci i wnuków wobec osób starszych. „Zespół” również 

opiniuje skierowania osób do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu. 

Komenda Powiatowa Policji we Wrześni w roku 2012 przesłała nam informację 

o 29 rodzinach w stosunku do których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w związku 

z przeprowadzonymi interwencjami domowymi. Rodzinom tym wysłaliśmy ofertę usług 

świadczonych przez PCPR. 

Opracowany został również system pomocy dla rodzin dotkniętych nagłymi 

zdarzeniami losowymi. Takie potrzeby  sygnalizowane są  przez Powiatową Komendę Policji 

we Wrześni, straż pożarną oraz ratownictwo medyczne. Wsparcia psychologicznego udzielają 

specjaliści finansowani przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  Z takiej pomocy 

skorzystało 7 rodzin. 
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VI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI POWIATU 

WRZESIŃSKIEGO 

 

 

 Przy PCPR funkcjonuje Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego. 

Skupia obecnie 18 stowarzyszeń i fundacji działających w sferze pomocy społecznej. 

Głównym celem jest aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych do udziału w życiu 

społecznym, kulturalnym i sportowym oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. 

 Organizacje pozarządowe zrzeszone w Forum korzystają nieodpłatnie z sal 

konferencyjnej (3330 osób) i rehabilitacyjnej (3310 osób) Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie na: zebrania, szkolenia, występy i wystawy oraz na różnego rodzaju formy terapii 

i zajęcia rehabilitacyjne. W roku 2012 FORUM organizacji pozarządowych powiatu 

wrzesińskiego zorganizowało 7 spotkań. 

 Jedną z ważnych inicjatyw było kontynuowanie współpracy z Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, który wspólnie z Fundacją Królowej Polski 

św. Jadwigi w Puszczykowie przystąpił do realizacji projektu Centrum Ekonomii Społecznej 

Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy tego przedsięwzięcia chcą pomóc w tworzeniu 

lokalnych grup wspierających ekonomię społeczną na terenie Wielkopolski.   

 W dniu 16 października  został podpisany LIST INTENCYJNY POROZUMIENIE 

w sprawie utworzenia „Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej” na terenie powiatu 

wrzesińskiego. 

 Do ważniejszych tegorocznych imprez zaliczyć należy organizowany 2 czerwca 2012 

- EURO PIKNIK – Gorzyce 2012 dla około 300 osób oraz Kurs Pierwszej Pomocy 

Przedmedycznej dla przedstawicieli  organizacji pozarządowych zrzeszonych w FORUM 

przeprowadzony w dniach 13 i 21 listopada 2012 r. 

Największym powodzeniem cieszą się imprezy integracyjne finansowane ze środków 

PFRON w ramach realizowanego zadania dla osób niepełnosprawnych w zakresie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki. Dofinansowano 34 projekty16 organizacji pozarządowych. 

Na uwagę zasługuje również działalność organizacji pozarządowych które od lat 

współpracują ze szkołami ponadgimnazjalnymi. W ramach profilaktyki prozdrowotnej 

organizowane są tam pogadanki adresowane zwłaszcza do uczniów  klas maturalnych.  

W mijającym roku dało się zauważyć większe zaangażowanie członków organizacji 

w podnoszeniu kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i programach.  
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VI. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „NA SKARPIE” W GOZDOWIE 

 

I. FORMY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” jest ośrodkiem wsparcia pobytu 

dziennego dla 37 osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, działającym 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. 

 

W ramach rehabilitacji społecznej ŚDS prowadzi: 

 trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, 

 trening umiejętności samoobsługowych, 

 trening umiejętności spędzania czasu wolnego, 

 opiekę zdrowotną, 

 poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

 terapię ruchową, 

 terapię zajęciową (zajęcia prowadzone są w sześciu pracowniach: plastyczno – 

introligatorskiej, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego, krawieckiej, 

stolarsko - ogrodniczej oraz komputerowej). 

 

II. UCZESTNICY 

 

Dom posiada 37 miejsc pobytu dziennego. W okresie od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

w zajęciach wzięły udział łącznie 43 osoby.  

W ciągu roku zrezygnowały 3 osoby – 2 z przyczyn osobistych, 1 osoba odeszła 

do pracy.1 osoba zmarła. Obecna liczba osób korzystających z usług w ŚDS wynosi 39 osób 

(16 kobiet i 23 mężczyzn). Są to osoby z terenu gmin: 

 Września: 28 osób (miasto – 14, wieś - 14), 

 Nekla: 6 osób (miasto – 4, wieś – 2), 

 Kołaczkowo: 4 osoby, 

 Miłosław: 1 osoba. 

 

 W 2012 r. wszystkie osoby korzystały z bezpłatnego transportu, który zapewnił 

ośrodek wsparcia oraz korzystały z ciepłego posiłku na terenie ŚDS. Uczestnicy zajęć 

to osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chore w wieku od 18 

do 60 lat. Średnia wieku to 36 lat. 

34 osoby charakteryzują się niepełnosprawnością intelektualną, 5 osób zaburzeniami 

psychicznymi. 3 osoby ukończyły szkoły średnie, pozostałe najczęściej uczęszczały do szkół 

specjalnych lub kończyły edukację w pierwszych klasach szkoły podstawowej.  

W ciągu roku 2 osoby były hospitalizowane, 19 osób brało udział w turnusie 

rehabilitacyjnym. 

 Pięciu uczestników to osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, nad którymi opiekę 

sprawują prawni opiekunowie, jedna osoba jest ubezwłasnowolniona częściowo.  

 Wszyscy podopieczni uczęszczający na zajęcia prowadzone w Środowiskowym Domu 

Samopomocy są objęci pracą socjalną. W ramach realizacji pracy socjalnej współpracujemy 

z rodzicami i opiekunami prawnymi w celu rozpoznania sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, 

zawodowej, zdrowotnej i socjalno - bytowej uczestników oraz udzielenia im pomocy 

w rozwiązywaniu ich codziennych problemów życiowych. Formą zdobycia informacji 

pomocnych przy realizacji pracy socjalnej jest wywiad środowiskowy przeprowadzany 

w miejscu zamieszkania uczestnika. 

 W roku 2012 zostało przeprowadzonych 98 wywiadów środowiskowych. 
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 W celu rozwiązywania problemów uczestników współpracujemy również 

z pracownikami socjalnymi z Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni i w Miłosławiu, 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli oraz w Kołaczkowie, a także 

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Współpracujemy także z innymi instytucjami 

i organizacjami zapewniającymi pomoc socjalną, a także samorządami lokalnymi w celu 

zagwarantowania odpowiednich warunków socjalnych naszym uczestnikom. Praca socjalna 

z uczestnikami ma na celu także pomoc w usamodzielnieniu się, co przejawia się 

np. wsparciem w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiem stosownych wniosków oraz 

dokumentów. Realizacja pracy socjalnej przejawia się także w udzielaniu informacji 

o pomocy finansowej oraz uprawnieniom przysługującym osobom niepełnosprawnym.  

 

Dowóz uczestników na zajęcia 

 Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach ŚDS w Gozdowie korzystały bezpłatnie 

z transportu zapewnionego przez ośrodek. 

Codziennie uczestnicy dowożeni byli do ośrodka i odwożeni do domów po zakończonych 

zajęciach.  

Uczestników w porozumieniu z Burmistrzami gmin Września i Nekla przewoziły autobusy 

szkolne (13 osób). Bus ŚDS – Ford Transit – przewożąc pozostałych uczestników przejeżdżał 

średnio 250 km dziennie. Wykonane zostały wszystkie konieczne przeglądy i naprawy auta. 

1 raz w tygodniu (piątek), uczestnicy przewożeni byli przez sponsora – Spółdzielnię 

Inwalidów im. Wiosny Ludów z Wrześni. 

 

III. PRACOWNICY 

 

 Pracownicy: kierownik – 1 etat, 6 terapeutów – 5
 
i 3/4 etatu, 2 pracowników 

socjalnych – 1 etat, fizjoterapeuta – 3/4 etatu, kierowca – 1 etat. Ponadto na umowie 

cywilnoprawnej usługi świadczą: psychiatra, psycholog. 

 

Zespół Wspierająco – Aktywizujący 
 W zależności od potrzeb i pojawiających się problemów, średnio raz na dwa miesiące 

odbywały się spotkania członków Zespołu Terapeutycznego. Ustalane były na nim 

indywidualne projekty postępowania wspierająco – aktywizującego dla uczestników ŚDS, 

przedstawiane rozmaite propozycje oraz rozwiązywane wszelkie problemy związane 

z prowadzeniem i działalnością ŚDS. Spotkania były każdorazowo protokołowane. 

 

IV. UDZIAŁ W PROJEKTACH 

 

 Partnerski projekt systemowy „Bądźmy aktywni” 

W roku 2012 Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie przeprowadził szereg działań 

w ramach systemowego projektu partnerskiego „Bądźmy aktywni”. 

W ramach tego projektu przeprowadzono: 

-   porady doradcy zawodowego – 15 godzin, 

-   porady psychologiczne – 35 godzin, 

- prelegenci – 20 godzin – wykłady dotyczące seksualności oraz przeciwdziałania 

    uzależnieniom i przemocy w rodzinie. 

-   warsztaty florystyczne – 40 godzin, 

-   turnus rehabilitacyjny dla 8 osób i 2 opiekunów. 
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 „VI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – Września 2012” 

ŚDS w Gozdowie zorganizował szóstą już z cyklicznie przygotowywanych imprez 

sportowych dla niepełnosprawnych. Impreza organizowana była pod patronatem Fundacji 

Dzieci Wrzesińskich, a współfinansowana ze środków PFRON.  

W imprezie udział wzięło 300 osób, w tym 160 osób niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych 

14 ośrodków Województwa Wielkopolskiego, wielu wolontariuszy, gości i osób 

występujących. 

Celem spartakiady jest przede wszystkim wzbudzanie u osób niepełnosprawnych chęci 

i gotowości pokonywania barier. Takie działania dają niepełnosprawnym większe poczucie 

bezpieczeństwa w społeczeństwie, w którym żyją. Poza tym spartakiada zapewnia jej 

uczestnikom poczucie smaku zwycięstwa. Coroczność imprezy mobilizuje do całorocznego 

cyklu treningów w całym szeregu dyscyplin olimpijskich. Zapewnia to uczestnikom ciągły 

rozwój sprawności fizycznej. Spartakiada daje możliwość demonstrowania odwagi, 

doświadczenia, rywalizacji w duchu fair play oraz własnej wartości, a także daje możliwość 

zawierania nowych przyjaźni i kontaktów. 

 

 Hipoterapia 

Przez cały rok uczestnicy ŚDS w Gozdowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach 

hipoterapii realizowanych w ramach projektu Stowarzyszenia Wód Termalnych w Czeszewie. 

Zajęcia były całkowicie bezpłatne. Koszty dowozu uczestników również finansowane były 

przez Stowarzyszenie. 

 

V. REMONTY I INWESTYCJE 

 

 W roku 2012 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie przeprowadzono 

remont korytarza z aneksem kuchennym, wzmocnienie i uszczelnienie klatki schodowej, 

wykonanie schodów prowadzących na strych, adaptację pomieszczenia 50 m² na potrzeby 

świetlicowe. 

Koszt całego remontu wraz z dokumentacją to 70.000,00 zł. 

 

VI. PRZEPROWADZONE KONTROLE 

 

 W roku 2012 r. „Sanepid” przeprowadził kontrolę pomieszczeń Środowiskowego 

Domu Samopomocy, głównie pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz stołówki. 

Nie stwierdzono zastrzeżeń. 

Od 27.08.2012 r. – 14.09.2012 r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki przeprowadził 

kontrolę problemową Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie. 

Kontrola obejmowała w szczególności organizację pracy, standard świadczonych usług, 

zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, dokumentację 

indywidualną uczestników oraz realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.535 ze zm.) 

oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586). 

Kontrolą objęto działalność Domu w dniach od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. 

Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole pokontrolnym                           

PS-II.431.4.62012.11.14. Wykonano wszystkie zalecenia pokontrolne. 

 

 

 

 

 



22 

VII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „JUTRZENKA” 

W PIETRZYKOWIE 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie prowadzony jest przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i funkcjonuje w strukturze organizacyjnej 

PCPR. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Pietrzykowie nr 49. 

Jest to ośrodek wsparcia powołany w celu świadczenia pomocy 35 osobom przewlekle 

psychicznie chorym i osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom. W roku 

2012 były to osoby z terenu powiatu wrzesińskiego i słupeckiego. Środowiskowy Dom 

Samopomocy czynny jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez 8 godzin, 

zajęcia odbywają się minimum 6 godzin, co jest zgodne z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Program działalności i plan pracy na rok 2012 

został opracowany w uzgodnieniu z wojewodą i zatwierdzony przez jednostkę prowadzącą. 

Działalność ośrodka polega na prowadzeniu terapii i rehabilitacji w pięciu pracowniach 

tematycznych:  

- gospodarstwa domowego, 

- stolarskiej, 

- komputerowej, 

- ogrodniczej, 

- artystycznej. 

 W okresie od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w zajęciach w Środowiskowym Domu 

Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie wzięło udział łącznie 35 osób (12 kobiet, 

23 mężczyzn). Są to osoby z terenu gmin: 

1. Powiat wrzesiński: 

  Pyzdry: 19 osób (miasto - 8, wieś - 11),  

  Kołaczkowo: 12 osób (miasto – 0, wieś – 12). 

2. Powiat słupecki: 

  Lądek: 3 osoby,  

  Zagórów: 1 osoba. 

 

 Uczestnicy ŚDS to osoby przewlekle psychicznie chore oraz upośledzone umysłowo 

w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem 

umysłowym, u których jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. 

Uczestnicy ŚDS są w wieku od 21 do 82 lat, średnia wieku to 45 lat. 

Spośród 35 osób: 29 zachowało pełnię swoich praw, natomiast 5 osób jest 

ubezwłasnowolnionych całkowicie i ma wyznaczonych opiekunów prawnych. Jedna osoba 

została ubezwłasnowolniona częściowo i posiada przedstawiciela ustawowego. 

 Spośród uczestników ŚDS 21 osób charakteryzuje się niepełnosprawnością 

intelektualną, 14 to osoby chore psychicznie. Wykształcenie osób korzystających z ośrodka 

kształtuje się następująco: 1 osoba ukończyła szkołę średnią, 11 osób ma wykształcenie 

zawodowe, 5 osób gimnazjalne, 15 osób podstawowe, a 2 osoby ukończyły przysposobienie 

do życia.  

Placówka pod opieką terapeuty lub pracownika socjalnego wspomaga uczestników 

w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, konsultacji ze specjalistami, udziela 

pomocy w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. W roku poprzednim 6 osób było 

krótkotrwale hospitalizowanych. 

 Codzienne zajęcia z uczestnikami odbywały się na podstawie planów pracy pracowni 

przygotowanych zgodnie z programem pracy dla domów typu A i B, planu pracy ŚDS na rok 

2012 oraz indywidualny plan wspierająco-aktywizujący przygotowany dla każdego 

uczestnika oraz planów pracy pracowni. Pracę terapeutów zajęciowych w pracowniach 

wspierały osoby zatrudnione na umowy zlecenie: psycholog - zapewnienie poradnictwa 

psychologicznego; psychiatra – zapewnienie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dokonywanie 
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okresowej oceny stanu psychicznego oraz terapia farmakologiczna. Pedagog – prowadzenie 

zajęć pedagogicznych i socjoterapeutycznych.  

Wszyscy pracownicy ŚDS tworzą Zespół Wspierająco - Aktywizujący, który zbiera 

się każdego miesiąca i omawia bieżące sprawy placówki, a ponadto dwa razy w roku 

opracowuje Indywidualne Plany Wspierająco - Aktywizujące dla każdego uczestnika. 

Na posiedzeniach tych ocenia się również stopień opanowania zaplanowanych działań, które 

podlegają modyfikacji w zależności od postępów uczestnika, jego umiejętności oraz 

opracowuje kolejne etapy działania w stosunku do uczestnika. 

Od dnia 27 sierpnia do 14 września 2012 r. przeprowadzona została przez Wojewodę 

Wielkopolskiego kontrola problemowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” 

w Pietrzykowie. Kontrola ta obejmowała sprawdzenie realizacji zadania zleconego 

powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu 

samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dnia 05.11.2012 r. otrzymaliśmy 

zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane bądź są w trakcie realizacji.  

W 2012 r. wszystkie osoby korzystały z bezpłatnego transportu, który zapewniał 

ośrodek wsparcia oraz korzystały z ciepłego posiłku na terenie ŚDS w Pietrzykowie 

przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego. 

 

Efektami prowadzonej działalności w placówce są przede wszystkim: 

- wspomaganie rodzinnego domu w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną, 

- uczenie nowych umiejętności, zasad współżycia w grupie, nawiązywanie kontaktów 

interpersonalnych, 

- udzielanie pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych dla uczestników,  

- pomoc w rozwiązywaniu problemów i kłopotów uczestników,  

- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (objęcie opieką okulistyczną, 

stomatologiczną wszystkich uczestników, uzgadnianie terminów wizyt lekarskich i pomoc 

w dotarciu do jednostek służby zdrowia), 

- prowadzenie treningu umiejętności spędzania wolnego czasu w tym: rozwijanie 

zainteresowań literaturą – wyjazdy do biblioteki w Pyzdrach i utworzenie biblioteczki 

w placówce, 

- utrwalenie nawyków higienicznych przez uczestników,  

- pogłębienie umiejętności prawidłowego gospodarowania własnymi środkami finansowymi 

podczas wspólnych wyjazdów na zakupy, 

- nabycie umiejętności praktycznych związanych z uprawianiem ogródka warzywnego 

i kwiatowego, 

- zapewnienie poradnictwa psychologicznego podopiecznym wymagającym tej formy 

wsparcia, 

- rozwijanie zainteresowań audycjami radiowymi i telewizyjnymi: wycieczki do kina, 

wspólne oglądanie seansów filmowych, 

- rozwijanie zainteresowań Internetem - zajęcia w pracowni komputerowej, założenie kont 

na portalach internetowych kurnik, odbieranie poczty elektronicznej, odczytywanie 

i wysyłanie e-maili, 

- udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych: wyjazdy na imprezy organizowane przez 

inne zaprzyjaźnione placówki, oglądanie przedstawień teatralnych, wspólne wyjazdy 

do restauracji, itp.  

 Źródłem finansowania wydatków placówki jest coroczna dotacja przekazywana 

z budżetu państwa - w roku 2012 wynosiła 396.900,00 zł. Dodatkowo placówka otrzymała 

decyzją Wojewody Wielopolskiego 156.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego oraz 

10.000,00 zł na wydatki bieżące. W ramach przyznanej dotacji udało nam się wymienić 

zniszczoną dachówkę na całym budynku. Całość dotacji w 2012 r. wyniosła 562.900,00 zł. 

Rok 2012 zakończono bez zobowiązań na rzecz innych podmiotów, a dzięki otrzymanej 

dotacji udało nam się podnieść standard placówki. 
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VIII. REALIZACJA PROJEKTU EFS ,,BĄDŹMY AKTYWNI”  

 Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - 

Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 Umowę regulującą zasady współpracy przy realizacji projektu Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie podpisało z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. 

Partnerami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w projekcie byli:  

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu,  

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie, 

- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach,  

 - Spółdzielnia Socjalna UL z Wrześni.  

 Łączny koszt projektu to 1 156 034,65 zł, z czego 1 034 651,01 zł stanowiło 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota 121 383,64 zł 

stanowiła wymagany wkład własny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni i Ośrodki Pomocy Społecznej z Nekli, Miłosławia, Kołaczkowa i Pyzdr.  

 Celem Projektu była aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna osób 

niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wspieranie 

idei rodzicielstwa zastępczego. 

W projekcie uczestniczyło 88 beneficjentów w 6 tzw. grupach docelowych: 

- kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujący głównie 

tereny wiejskie, klienci OPS (28 osób). Rekrutacji uczestników dokonały Ośrodki Pomocy 

Społecznej. Dla tej grupy docelowej zorganizowane zostały zajęcia w Klubie Integracji 

Społecznej z doradcą zawodowym,  psychologiem i prelegentami m.in. zajęcia z: pierwszej 

pomocy, doradztwa społecznego, wizażu, praw konsumentów. Pełniony był dyżur prawnika. 

Przeprowadzona została diagnoza zawodowa dla każdego beneficjenta przez doradcę 

zawodowego, który określił profil zawodowy uczestników. Na tej postawie zostały 

zorganizowany i zrealizowane kursy: obsługi kasy fiskalnej z obsługą klienta, wózka 

jezdniowego z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych, opiekuna osób zależnych, 

bukieciarstwa, spawania, kwalifikacyjny na przewóz rzeczy, komputerowy, małej gastronomii 

oraz prawa jazdy kat. B. Realizowane były warsztaty o charakterze środowiskowym będące 

alternatywną formą spędzania wolnego czasu.  

- rodziny zastępcze (10 osób wraz z otoczeniem, czyli członkami rodziny). Zostały 

zorganizowane zajęcia z psychologiem i terapeutą systemowym. Rodziny uczestniczyły 

w warsztatach usprawniających umiejętności wychowawcze dla rodziców prowadzone przez 

trenerów rodzin oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii dla dzieci 

prowadzone przez pedagogów. Została zorganizowana konferencja propagująca rodzicielstwo 

zastępcze. Uczestniczyło w niej 70 osób: pracownicy oświaty, pomocy społecznej, wymiaru 

sprawiedliwości, rodzin zastępczych i samorządu. W konferencji wziął udział Tomasz 

Polkowski, prezes Towarzystwa Nasz Dom z Warszawy, które zajmuje się m.in. szkoleniem 

kandydatów na rodziców zastępczych. 

- osoby borykające się z problemami społecznymi (11 osób dotkniętych przemocą wraz 

z otoczeniem, czyli dziećmi). Prowadzone były cykliczne spotkania z psychologiem oraz 

terapeutą rodziny. W tym czasie dzieci miały zorganizowane zajęcia z pedagogami. Był 

pełniony dyżur prawnika, gdzie beneficjenci mogli skorzystać z porad dotyczących ich 
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sytuacji rodzinnej (prawnej czy finansowej). Zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty 

psychologiczno – pedagogiczne dla całych rodzin, które miały na celu ukształtowanie 

prawidłowych zachowań społecznych i podniesienie poczucia własnej wartości. 

Zorganizowane zostały również warsztaty o charakterze środowiskowym będące alternatywną 

formą spędzania wolnego czasu. Osoby biorące udział w programie stworzyły grupę 

wsparcia, połączył ich wspólny problem i chęć zmiany swojej sytuacji życiowej.  

- osoby niepełnosprawne – (19 osób niepełnosprawnych, w tym uczestnicy WTZ 

Września i ŚDS Gozdowo). Dla uczestników projektu zrealizowane zostały zajęcia z doradcą 

zawodowym, psychologiem, logopedą w celu podniesienia ich kompetencji społecznych 

i zawodowych. Poza tym odbyły się warsztaty florystyczne, kurs Quilingu, filcowania, 

wyrobu biżuterii koralikowej i sutaszowej. Odbyły się również warsztaty poligraficzne, 

w ramach których został opracowany i wydany powiatowy Informator dla osób 

niepełnosprawnych. Dzięki udziałowi w projekcie możliwe było zakupienie wielu materiałów 

dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia zajęć. Osoby te uczestniczyły 

w 8 - dniowych wyjazdach rehabilitacyjnych.  

 

- osoby bezrobotne, które ukończyły kurs opiekuna osób zależnych (8 kobiet). Osoby 

te nie podjęły dotychczas pracy w związku z tym zostały skierowane do Spółdzielni Socjalnej 

UL na reintegrację zawodową, dzięki której miały szansę powrotu na rynek pracy. Celem 

było zdobycie doświadczenia zawodowego, praktyki oraz samodzielnego świadczenia pracy. 

 

 W listopadzie zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt dla wszystkich 

uczestników, otoczenia, przedstawicieli administracji projektu, partnerów i zaproszonych 

gości. Przewidziane działania w projekcie „Bądźmy aktywni” w 2012 r. zostały 

przeprowadzone i zrealizowane zgodnie z harmonogramem, a wydatki dokonane, 

zaksięgowane i rozliczone zgodnie z budżetem i powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa oraz wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

la tej grupy docelowej odbywały 

spotkania z doradcą zawodowym 

i psychologiem. Realizowany 
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IX. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA 

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIAŁAJĄCEGO PRZY PCPR WE WRZEŚNI 

 

1. Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia: 

L.p. Typ wniosku Liczba wniosków 

1. Osoby po 16 roku życia 1.617 

2. Osoby przed 16 rokiem życia 204 

 Razem: 1.821 

 

2. Liczba wydanych orzeczeń: 

L.p. Typ orzeczenia 
Osoby po 16 

roku życia 

Osoby przed 16 

rokiem życia 

1. 
Określenie stopnia niepełnosprawności 

/ określenie niepełnosprawności 
1.399 152 

2. 
Niezaliczenie do osób 

niepełnosprawnych 
54 50 

3. Odmowa wydania orzeczenia 96 1 

 Razem: 1.549 203 

 

3. Podział na uzyskane stopnie niepełnosprawności osób po 16 roku życia: 

L.p. Stopień 

niepełnosprawności 

Liczba wydanych 

orzeczeń 

1. znaczny 398 

2. umiarkowany 555 

3. lekki 446 

 Razem: 1.399 

 

4. Wydano (na wniosek) 298 legitymacji osoby niepełnosprawnej potwierdzających 

posiadanie orzeczenia, co jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień 

przysługujących osobom niepełnosprawnym. 

 

Zespół był finansowany w roku 2012 z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 

w kwocie – 181.791,00 zł oraz z budżetu Powiatu Wrzesińskiego w kwocie - 10.364,00 zł. 

Ogółem w roku 2012 koszty funkcjonowania Zespołu zamknęły się w kwocie: 192.156,00 zł. 

Skład orzekający Zespołu to: 14 lekarzy, psycholog, 2 pracowników socjalnych 

oraz 2 doradców zawodowych. 

Obsługę administracyjną wykonywało 3 pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 



27 

X. SZKOLENIA I INNE DZAŁANIA W PCPR W 2012 ROKU 

 
W celu rozwijania umiejętności i zdobywania kompetencji zawodowych pracownicy 

PCPR skorzystali z następujących szkoleń:  

1. Zorganizowanych w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr 

pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu przez firmy szkoleniowo – doradcze. Szkolenia te były sfinansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktywne 

uczestnictwo w kursach pozwoliło na pogłębienie wiedzy w następujących obszarach 

tematycznych: 

1) Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania – 2 osoby, 

2) Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej – 4 osoby,  

3) Zarządzanie sytuacyjne – efektywne przywództwo w zespole – 3 osoby, 

4) Kodeks postępowania administracyjnego – 1 osoba. 

2. Zorganizowanych przez inne instytucje: 

1) Szkolenie dla kadry pomocy społecznej w zakresie wsparcia ofiar handlu ludźmi – 

1 osoba, 

2) Rozliczanie projektów realizowanych w ramach PO KL – 3 osoby, 

3) Pisanie wniosku PO KL bez błędów – 2 osoby, 

4) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 2 osoby, 

5) Szkolenie z KPA i metryczek – 1 osoba, 

6) Szkolenie z instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji – 2 osoby, 

7) Rozliczanie projektów PO KL z uwzględnieniem zmian z 2012 r. – 1 osoba, 

8) Rozliczanie projektów PO KL (szkolenie dwudniowe w Gnieźnie) – 1 osoba, 

9) Rozliczanie projektów PO KL (szkolenie dwudniowe w Poznaniu) – 1 osoba, 

10) Informacja i promocja w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego – 1 osoba, 

11) Budowanie obrazu pomocy społecznej w mediach i społeczności lokalnej – 1 osoba, 

12) Metoda biblioterapii w wyrównywaniu szans – 2 osoby, 

13) Profesjonalne NGO w Wielkopolsce – 3 osoby. 

3. Szkolenia sfinansowane ze środków własnych PCPR: 

1) Prawidłowość działania Ośrodka Pomocy Społecznej, PCPR z punktu widzenia 

kontroli, m.in. kontroli zarządczej z jednostki prowadzącej, RIO, NIK czy Urzędu 

Wojewódzkiego – 1 osoba, 

2) Nowe rozwiązania w zakresie wspierania i systemie pieczy zastępczej na podstawie: 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. – 

1 osoba, 

3) Profesjonalny sekretariat w urzędzie – 1 osoba. 

 

Ponadto zorganizowaliśmy wraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem 

Alzheimerowskim w dniach od 26 do 28 września 2012 roku dla 14 osób bezpłatne 

szkolenie „Zrozumieć Alzheimera”.  

Warsztaty, prowadzone przez specjalistów pracujących w Wielkopolskim 

Stowarzyszeniu Alzheimerowskim: pedagoga, lekarza psychiatrę, rehabilitanta oraz 

pracownika socjalnego, skierowane były do opiekunów i rodzin osób starszych 

z zaburzeniami otępiennymi. 

Podczas warsztatów poruszane były zagadnienia dotyczące zaburzeń psychicznych u osób 

starszych, socjalnych aspektów w chorobie Alzheimera, opieki nad osobą starszą 

z zaburzeniami otępiennymi, rehabilitacji ruchowej, pomocy psychologicznej dla opiekunów 

oraz form terapii i i opieki realizowanej w ośrodkach wsparcia.  
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Wszystkie w/w szkolenia, jako metody inwestowania w kapitał ludzki, czyli pracowników, 

pozwoliły na podniesienie i uzupełnienie ich wiedzy oraz umiejętności potrzebnych 

do właściwej realizacji zadań, zwiększyły mobilność zawodową, rozbudziły aktywność 

i kreatywność, wpłynęły na podniesienie jakości i standardów pracy.  

 

W listopadzie 2012 r. w ramach projektu systemowego Program aktywizacji 

społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego wydano w nakładzie 1500 egz. Informator dla osób 

niepełnosprawnych zawierający podstawową wiedzę ułatwiającą funkcjonowanie 

niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu wrzesińskiego. Współrealizatorem opracowania 

była grupa osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyremontowano i pomalowano 

pomieszczenia biurowe oraz korytarze - ogólny koszt 9.901,50 zł, wymieniono całkowicie 

uszkodzony procesor systemu alarmowego – ogólny koszt 713,40 zł. 

W budynku sali rehabilitacyjnej pomalowano pomieszczenie - ogólny koszt 

3.505,50 zł, wymieniono akumulatory zasilające przekaźnik GPS – ogólny koszt 656,82 zł. 
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XI. RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011- 2012 

 

 Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2012 został przyjęty do realizacji uchwałą nr 38/VII/11 

Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 r. 

Program jest zgodny z celami operacyjnymi zawartymi w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 - 2015.  

Realizacja programu w 2012 r. obejmowała działania podejmowane w zakresie: 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz terapii 

systemowej. 

W ramach realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwa 

Rodzinnego na terenie pięciu gmin powiatu wrzesińskiego zapewniono osobom, których 

rodziny borykają się z problemem przemocy możliwość korzystania z bezpłatnych porad 

specjalistów. Cotygodniowe dwu godzinne dyżury prawnika i psychologa odbywały się 

w siedzibach: Ośrodków Pomocy Społecznej w Miłosławiu i Nekli, Ośrodku Wsparcia 

Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, budynku Przychodni Zdrowia w Pyzdrach, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz dodatkowo raz w miesiącu w siedzibie Wrzesińskiego 

Stowarzyszenia Abstynentów „JANTAR”. Terapeuta systemowy pracował z rodziną w jej 

miejscu zamieszkania.  

Różnorodność terminów (różne dni tygodnia) i miejsc świadczenia usług zapewniła 

mieszkańcom powiatu z problemami przemocy w rodzinie łatwiejszy dostęp do specjalistów. 

Ze sprawozdań dyżurujących specjalistów wynika, że osoby zgłaszające się z problemem 

przemocy stanowią 2% ogółu klientów korzystających z porad prawnika tj. 29 osób 

(20 kobiet, 9 mężczyzn); natomiast 16% osób korzystających z porad psychologa tj. 38 osób 

(28 kobiet, 10 mężczyzn); z terapeutą systemowym pracowało 21 rodzin. W poszczególnych 

gminach z porad prawnika i psychologa skorzystało: 

         Prawnik       Psycholog 

Września  27   15 

Nekla   0   8 

Miłosław  0   9 

Kołaczkowo  1   0 

Pyzdry   1   6 

Najczęściej zdiagnozowane formy przemocy to przemoc fizyczna, psychiczna 

i ekonomiczna; ofiarami są przeważnie kobiety – żony, partnerki, dzieci i osoby starsze – 

rodzice, dziadkowie oraz osoby niepełnosprawne. 

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

  W strukturze PCPR od 2009 r. funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w Zielińcu z dwoma mieszkaniami hostelowymi dla osób, które znalazły się w sytuacji 

kryzysowej i wymagają wsparcia interwencyjnego ze względu na doznawaną przemoc 

ze strony najbliższych. W Ośrodku obsługę administracyjno - bytową świadczy Centrum 

Pomocy Bliźniemu Monar - Markot zapewniając opiekę medyczną oraz możliwość 

korzystania z całodziennego wyżywienia zgodnie z ustaloną opłatą.  

  Pomoc terapeutyczną zależnie od potrzeb osobom zamieszkującym w OIK świadczą 

specjaliści z Zespołu Konsultacyjnego (psycholog, terapeuta uzależnień, terapeuta 

systemowy rodzin). W 2012r. w Ośrodku ze względu na doznawaną przemoc przebywało 

7 osób. Członkowie Zespołu (w/w oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji 

we Wrześni) pełnią również cotygodniowe dyżury w PCPR dla mieszkańców powiatu. 

Z pomocy Zespołu skorzystało 105 osób, w tym 36 ofiar przemocy w rodzinie.   

3. Program wspierania rodzin wymagających kompleksowej, instytucjonalnej 

pomocy psychologiczno – terapeutycznej 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizowało w okresie od stycznia 

do grudnia projekt ,,Bądźmy aktywni” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu był wzrost kompetencji społecznych oraz zwiększenie poczucia własnej 

wartości i motywacji do podejmowania działań w zakresie pełnienia właściwych ról 

w rodzinie i w środowisku zamieszkania.  

W ramach projektu objęto działaniami grupę 11 kobiet wraz z 14 dziećmi w wieku     

2 - 18 lat, dotkniętych długotrwałą przemocą i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Dla kobiet zrealizowano cykliczne spotkania z psychologiem - 80 godz., terapeutą 

systemowym - 80 godz. Równocześnie odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

z elementami socjoterapii dla dzieci. W celu poprawy sytuacji prawnej osoby mogły 

skorzystać z indywidualnych porad prawnika – 50 godz. Zorganizowano również zajęcia 

z pierwszej pomocy, doradztwa społecznego i wizażu, ogółem – 30 godz. Uczestniczki 

projektu zostały objęte specjalistycznymi badaniami lekarskimi. 

W okresie wakacyjnym odbyły się 5 dniowe, a w grudniu 3 dniowe wyjazdowe 

warsztaty psychologiczno - pedagogiczne. Oprócz zajęć z psychologiem i pedagogiem 

rodziny uczestniczyły w różnych zajęciach rekreacyjno – sportowych. Warsztaty okazały się 

ciekawą formą pracy z rodziną. Ponadto uczestnicy wzięli udział w alternatywnych formach 

spędzania wolnego czasu w ramach których zorganizowano wyjazd do Wioski Indiańskiej – 

Raven Territory w  Józefowie k/Chocza  oraz do Centrum Popularyzacji Kosmosu - 

Planetarium w Toruniu. 

4. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie „Stop 

Przemocy” 

W okresie od czerwca do grudnia odbyła się czwarta edycja Programu korekcyjno – 

edukacyjnego dla sprawców przemocy „STOP PRZEMOCY” finansowanego z dotacji 

celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Współpracując z instytucjami działającymi na terenie powiatu: Sąd Rejonowy, 

Prokuratura, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej stworzono listę potencjalnych uczestników 

programu. Rozesłano 45 zaproszeń zamieszczono informację o programie w prasie lokalnej 

„Przegląd Powiatowy”, „Wiadomości Wrzesińskie”.  

Do udziału w programie na spotkaniu organizacyjnym zgłosiło się 6 osób, w tym: 

5 mężczyzn zobowiązanych do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym 

na podstawie art. 72 § 1 pkt. 6 kk., 1 mężczyzna objęty procedurą „Niebieskiej Karty”.  

Program odbywał się w systemie zamkniętym- 78 godzin, zrealizowano 6 godzin 

spotkań indywidualnych i 24 trzygodzinne zajęcia grupowe, na których realizowano program 

wykorzystując m.in. mini wykłady, burze mózgów, prace własną uczestników, informację 

zwrotną, pracę z kwestionariuszem, odgrywanie scenek. Zajęcia miały na celu: 

 uświadomienie własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, 

 polepszenie relacji rodzinnych i społecznych, 

 wzrost samokontroli i zmiany zachowań na zachowania pozbawione agresji, 

 nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie 

sytuacji konfliktowych bez użycia przemocy. 

Program ukończyło 2 mężczyzn.  

W związku z tym, że opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji 

rządowej realizowanym przez powiat w roku bieżącym również wystąpiliśmy o dotację 

do Wojewody Wielkopolskiego na jego sfinansowanie. Konieczne jest wzmożenie 

współpracy z prokuraturą, sądem, policją i OPS-ami w celu zobowiązania sprawców 

przemocy do uczestnictwa w programie. 

5. Zbieranie i analiza informacji dotyczących występowania przemocy oraz zjawisk 

temu sprzyjających 
Informacje dotyczące występowania przemocy oraz zjawisk temu sprzyjających 

przekazywane są przez: Komendę Powiatową Policji – podjęcie procedury „Niebieska Karta”, 
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Zespół Konsultacyjny i specjalistów z Poradnictwa Rodzinnego – informacje z pełnionych 

w gminach dyżurów.  

6. Stworzenie i propagowanie spójnego systemu współpracy pomiędzy podmiotami 

działającymi na rzecz rodzin zagrożonych przemocą 

W ramach współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i ich znajomości problemów 

środowiska dokonaliśmy rekrutacji wśród wskazanych rodzin 10 dotkniętych długotrwałą 

przemocą i zagrożonych wykluczeniem społecznym do projektu ,,Bądźmy aktywni” 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Regularnie Komenda Powiatowa Policji przekazywała informacje o podejmowanych 

interwencjach domowych dotyczących przemocy w rodzinie i rodzinach objętych procedurą 

„Niebieskiej Karty”. Dzięki temu PCPR mógł bezpośrednio dotrzeć z informacją 

o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych i uzyskania 

wsparcia przez ofiarę oraz możliwości udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym przez 

sprawcę przemocy. W 2012r. otrzymaliśmy 29 informacji o interwencjach policji. Zwrotnie 

przekazujemy informację o podjętych działaniach wobec rodziny i skorzystaniu lub nie 

z oferowanej pomocy. 

Współpracujemy z sądem, prokuraturą w sprawie realizacji programu korekcyjno – 

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w Rodzinie. Systematycznie kuratorom 

zawodowym przekazywane są informacje o uczestnictwie, rezygnacji, lub zakończeniu 

udziału sprawcy przemocy w programie. 

7. Działania uwrażliwiające na zjawisko przemocy oraz propagowanie form 

przeciwdziałania w tym współpraca z mediami, udział w kampaniach 

społecznych 

W 2012 r. w prasie lokalnej – „Przegląd Powiatowy” ukazywały się artykuły ta temat 

zjawiska przemocy.  

Wydano i rozprowadzono w powiecie ulotkę informacyjną „Masz problem – 

nie możesz sobie poradzić…” o możliwości skorzystania z porad specjalistów w ramach 

Poradnictwa Rodzinnego oraz Zespołu Konsultacyjnego. W PCPR dostępne są broszury 

z serii „ABC zapobiegania przemocy domowej” – Przemoc i alkohol, Przemoc wobec osób 

starszych, Przemoc w Rodzinie – prawo cywilne, Przemoc w Rodzinie – prawo karne.  

8. Analiza stanu wiedzy i kompetencji w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania 

przemocy 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wzięli udział w szkoleniach 

i konferencjach podnoszących ich kwalifikacje i wiedzę z zakresu rozpoznawania 

i przeciwdziałania przemocy: 

  „Szkolenie dla kadry pomocy społecznej na temat wsparcia ofiar handlu ludźmi” – 

1 osoba, 

 „Wielkopolski model wspierania ofiar przemocy w rodzinie” - konferencja  – 1 osoba, 

  „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – konferencja – 1 osoba. 

Dysponujemy również literaturą fachową z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania 

przemocy, pracy z ofiarami i sprawcami przemocy oraz omawiającą zjawisko przemocy 

w różnych aspektach, z której korzystają pracownicy i osoby zainteresowane (np. studenci, 

stażyści, pedagodzy, pracownicy socjalni).  

 

 
        Dyrektor   

      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

                 we Wrześni 

 

              Jerzy Nowaczyk 

 

 

 


