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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 z późn.
zm.); 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 2013 – 2015 (Uchwała nr 164/XXVI/2013 Rady Powiatu
we Wrześni z dnia 31 stycznia 2013 r.).
W 2013 r. zadania nałożone na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
realizowało (dane na dzień 31.12.2013 r.) 39 pracowników w wymiarze 36 etatów.
W tym:
1. PCPR:
16 etatów
2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie:
9,25 etatów
3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie:
7,75 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 wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, 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 9 osób przyjęto na staże (w tym: ŚDS w Gozdowie - 1,
ŚDS w Pietrzykowie - 2, PCPR – 6) finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy
we Wrześni, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów systemowych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednostką nadzorowaną przez
Zarząd Powiatu.
W imieniu Starosty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni sprawuje
określony prawem nadzór nad funkcjonowaniem placówek powiatowych działających
w sferze pomocy społecznej.
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I. BUDŻET POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2013 r. WYNOSIŁ 6.996.100,00 ZŁ
WYDATKOWANIE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

PFRON
(w tym Warsztaty Terapii
Zajęciowej i program Aktywny
Samorząd)
39 %
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II. OPIEKA ZASTĘPCZA
1. Rodziny zastępcze
Rodziny zastępcze funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która dzieli rodziny zastępcze na
spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo), niezawodowe (dalsza rodzina i osoby obce)
i zawodowe.
Liczba rodzin zastępczych ogółem
Liczba dzieci w tych rodzinach ogółem
w tym:

82
122

rodziny spokrewnione
liczba dzieci

46
69

rodziny niezawodowe
liczba dzieci

32
42

rodziny zawodowe
liczba dzieci

4
11

w tym
- pogotowie rodzinne
liczba dzieci
- rodzina specjalistyczna
liczba dzieci

1
4
1
1

rodziny nowopowstałe w 2014 roku
10 dla 12 dzieci
w tym: spokrewnione
6 dla 7 dzieci
niezawodowe
4 dla 5 dzieci
przestało funkcjonować 16 rodzin zastępczych
w których przebywało 26 dzieci.
9 dzieci powróciło do rodziców naturalnych;
4 zostało umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
4 dzieci zostało adoptowanych;
9 dzieci usamodzielniło się.
Z tytułu świadczeń na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w roku 2013
wydatkowano:
 rodziny zastępcze niezawodowe – 460.953,54 zł,
 rodziny zastępcze zawodowe –
63.998,25 zł,
 rodziny zastępcze spokrewnione – 374.346,73 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.
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W 2013 wpłynęły środki finansowe z tytułu odpłatności gmin na utrzymanie dzieci:
a) w rodzinach zastępczych w wysokości:
 Września 37.567,89 zł,
 Pyzdry 5.940,33 zł,
 Kołaczkowo 352,98 zł.
b) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości:
 Września 19.742,51 zł,
 Miłosław 10.671,61 zł,
 Kołaczkowo 6.314,24 zł,
 Nekla 1.040,51 zł.
2. Usamodzielnienia
Pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych po opuszczeniu opieki zastępczej zostają objęci pomocą mającą na celu
ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także:
a) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ) – kwota 494,10 zł miesięcznie,
b) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej) – kwota 500,00 zł miesięcznie,
c) pomoc jednorazową w formie rzeczowej na zagospodarowanie (ustawa z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) - o wartości do 4.941,00 zł,
d) 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,
e) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - pokrycie kosztów
związanych z wynajmem pokoju (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej),
f) 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),
g) 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 2013 roku pomocą na usamodzielnienie objętych było 21 wychowanków z rodzin
zastępczych oraz 12 wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych.
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Wartość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków
– wychowankowie z rodzin zastępczych:
Liczba osób

Rodzaj pomocy

Kwota (zł)

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

19

90.608,04

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie

5

23.133,38

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

1

3.600,00

pomoc pieniężna na usamodzielnienie

3

15.784,64

28

133.126,06

Razem
– wychowankowie z placówek opiekuńczo - wychowawczych:

Liczba osób

Rodzaj pomocy

Kwota (zł)

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

7

23.691,41

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie

1

4.880,87

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

1

900,00

pomoc pieniężna na usamodzielnienie

8

42.801,00

17

72.273,28

Razem

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
25 wychowanków, grupa interwencyjna dla 5 wychowanków). W 2013 roku do placówki
skierowano 9 osób, natomiast opuściło ją 7 osób: 2 dzieci wróciło do rodziców biologicznych,
3 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej, natomiast 2 usamodzielniło się.
Na koniec roku w placówce przebywało 29 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.
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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 3.544,56 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.
Według stanu na 31.12.2013 r. w RDD w Pyzdrach przebywało 7 dzieci, w minionym
roku do placówki nie skierowano żadnego dziecka.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach wynosił 2.132,21 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.
5. Dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem Wrzesińskim
W placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w 2013
roku umieszczono 4 dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego. Z tego 3 dzieci przeniesiono
w sierpniu 2013 roku do Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Według
stanu na dzień 31.12.2013r. w placówkach na terenie innych powiatów przebywa 1 dziecko
z terenu powiatu wrzesińskiego.
6. 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 11 decyzji, w tym:
- 10 decyzji o umieszczeniu w DPS we Wrześni mieszkańca,
- 1 decyzję zmieniającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.
W Domu Pomocy Społecznej w dniu 31 grudnia 2013 roku przebywało
41 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS we Wrześni
wynosił 3.249,08 zł.
7. Inne działania
1) Szkolenia dla rodzin zastępczych
a) W 2013 roku przeprowadzono dwa szkolenia dla kandydatów na rodziców
zastępczych oraz funkcjonujących niezawodowych rodzin zastępczych.
Łącznie przeszkolono 29 osób. Szkolenie zostało przeprowadzone
na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej "Szkoła dla Rodzin Zastępczych".
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b) W sierpniu 2013 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 Karpaczu. W zajęciach brało udział
8 rodzin, w tym 18 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.
c) W czerwcu 2013 roku odbyło się szkolenie „Bezpieczne, unikające,
ambiwalentne – jak styl przywiązania dziecka wpływa na jego funkcjonowanie
w rodzinie zastępczej”, na które zostały zaproszone wszystkie rodziny
zastępcze z terenu powiatu wrzesińskiego. Z zaproszenia skorzystało
51 rodziców zastępczych. Osobami prowadzącymi byli pracownicy Ośrodka
Adopcyjnego „Pro Familia” w Poznaniu.
d) W listopadzie 2013 roku wszystkie rodziny z dziećmi zostały zaproszone
na szkolenie dotyczące przestrzegania praw dziecka: „Jestem dzieckiem –
mam prawa i obowiązki”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Terenowy
Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Wzięło w nim udział
60 rodziców oraz 58 dzieci.
e) W 2013 roku kontynuowała swoją działalność grupa wsparcia dla rodziców
zastępczych - odbyło się 14 spotkań.
2) Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
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 2013 rok, uzyskano
dofinansowanie na realizację programu "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".
Od stycznia do grudnia 2013 roku zostało zatrudnionych dwóch koordynatorów
w łącznym wymiarze czasu pracy 1,49 etatu. Koordynatorzy pracowali z 44 rodzinami
zastępczymi.
Kwota dotacji wyniosła 20.936,24 zł, natomiast wkład własny powiatu to kwota
12.633,64 zł.
3) Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
1 czerwca 2013 roku, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, została
zorganizowana impreza plenerowa w Gospodarstwie Agroturystycznym w Bagatelce.
Na imprezę zostali zaproszeni rodzice zastępczy z dziećmi oraz wychowankowie
z placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu wrzesińskiego. Wzięło
w niej udział około 200 osób. Uczestnicy mieli okazję malować na szkle, puszczać
bańki mydlane czy przejechać się bryczką.
4) Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej
Uchwałą nr 220/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 r.
przyjęto Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2014 – 2016.
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WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI ZASTĘPCZEJ W 2013 r.
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III. REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rodzaje zadań:
Rehabilitacja społeczna
likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej,
turnusy rehabilitacyjne osób dorosłych i dzieci,
sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych zrzeszonych
w organizacjach pozarządowych.

1.
2.
3.
4.
5.

Rehabilitacja zawodowa
zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej,
dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy
(finansowanie staży),

6.
7.
8.

Realizacja Programu „Aktywny Samorząd”

Ad. pkt 1
Z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się skorzystało 86 osób (złożono 252 wnioski) na łączną kwotę
304.300,00 zł, w tym:

Gmina
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM
Ogólna kwota
dofinansowania

Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Dorośli
Dzieci
48
12
6
2
7
1
4
1
5
0
70
16
255 485,99

48 814,01
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Ad. pkt 2
Z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych
i sprzętu rehabilitacyjnego skorzystały 233 osoby (złożono 292 wnioski) na łączną kwotę
255.240,75zł, w tym:
Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Dorośli
Dzieci
154
22
19
1
10
3
7
3
11
3
201
32

Gmina
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM
Ogólna kwota
dofinansowania

195 352,51

59 888,24

Ponadto jedna organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną prowadząca
rehabilitację osób niepełnosprawnych uzyskała dofinansowanie do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego w kwocie 5.500,00 zł.

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

31

29

25

Ilość oczekujących na przyjęcie
uczestników

10

1

2

14,5

9

8,75

PFRON

739 800

443 772,50

443 880

Powiat

82 200

49 320

49 320

822 000

493 092,50

493 200

Ilość etatów
Kwota
przekazanego
dofinansowania
ze środków:

Razem:
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Ad. pkt 4
Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych otrzymało 73 osób (złożono 221
wniosków) na łączną kwotę 82.917,00 zł, w tym:
Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Opiekunowie
Dzieci
dorosłych
20
18
3
2
2
1
1
1
3
0
29
22

Gmina
Dorośli
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM
Ogólna kwota
dofinansowania

37
4
3
4
3
51

53.672,00

Opiekunowie
dzieci
18
2
1
1
0
22

29.245,00

Średnia kwota dofinansowania uczestnika turnusu (osoby dorosłe) wyniosła:
750,00 zł, dla opiekuna wyniosła: 532,00 zł.
W przypadku dofinansowania dla dzieci, średnia kwota dofinansowania dla uczestnika
wyniosła: 798,00 zł, dla opiekuna wyniosła: 532,00 zł.
Ad. pkt 5
Z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
skorzystało 16 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 97.296,01 zł (41 wniosków):
Lp.
1
2
3

Organizacje pozarządowe
Polski Związek Emerytów i Rencistów Września
(koło Września, koło Kołaczkowo, koło Miłosław)
Polski Czerwony Krzyż Września
Wrzesińskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących
i Niedosłyszących "JEDNOŚĆ"

Kwota przyznanego
dofinansowania
28.000,00
2.411,00
7.099,95

4

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub AMAZONKI

7.599,17

5

Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne „Ogończyk”

1.000,00

6

Koło Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność
TONSIL S.A.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu
Ruchu Ziemi Wrzesińskiej "RADOŚĆ"
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Pyzdry

7
8

8.600,00
1.000,00
1.800,00

9

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku Września

7.000,00

10
11

Fundacja Dzieci Wrzesińskich

3.800,00

Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy

7.100,00
13

Chorym i Niepełnosprawnym
12
13
14
15
16

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Koło Września
Stowarzyszenie Oświaty Społecznej
Ruda Komorska
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „RAZEM”
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Koło Września
Polski Związek Niewidomych
Zarząd Koła we Wrześni

7.100,00
3.100,00
4.886,82
5.599,60
1.199,47

Razem:

97.296,01

We wszystkich formach aktywności niepełnosprawnych mieszkańców powiatu
wrzesińskiego zrzeszonych w organizacjach pozarządowych uczestniczyło blisko 1492 osoby
( dofinansowanie średnio na osobę to 65,00 zł).
Ad. pkt 6
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
Ilość stanowisk pracy

Gmina
Września
Ogółem

Kwota dofinansowania

4
4

64.000,00
64.000,00

Trzech pracodawców złożyło wnioski na zorganizowanie czterech miejsc pracy.
Ad. pkt 7
Udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
Ilość dotacji na podjęcie
działalności gospodarczej
1
1

Gmina
Września
Ogółem

Kwota dofinansowania
10.000,00
10.000,00

Ad. pkt 8
Dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy (staże)
Gmina
Kołaczkowo
Września
Nekla
Ogółem

Ilość osób korzystających
ze staży
1
7
1
9

Kwota dofinansowania
5.117,60
39.594,17
10.235,20
54.946,97

Ilość wniosków: 10 ( 9 pracodawców). Długość stażu 5 miesięcy.
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Wzorem roku ubiegłego Powiat Wrzesiński przyjął zaproszenie Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w realizacji programu
celowego „Aktywny Samorząd”.
Ilość osób korzystających z dofinansowania w poszczególnych gminach:
Nazwa zadania

Września

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego,
jego elementów oraz oprogramowania

6

1

1

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
Pomoc w zakupie protezy kończyny w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
co najmniej na poziomie III jakości
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym
Ogółem poszczególne gminy

Miłosław

Pyzdry

Kołaczkowo

Ogółem

1

0

1

9

2

0

0

1

4

4

0

1

0

0

5

1

0

0

0

0

1

4

0

1

0

0

5

17

2

3

3

0

25

33

5

6

3

2

49

Nekla

Z dofinansowania skorzystało 49 osób niepełnosprawnych spełniających zasady
realizacji powyższego programu. Ogółem wypłacono dofinansowania na kwotę 239.206,70zł.
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PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PFRON W 2013 ROKU KWOTA 2.740.855,93 zł

Aktywny Samorząd
239.206,70 zł
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IV. INTERWENCJA KRYZYSOWA I PORADNICTWO RODZINNE
Poradnictwo Rodzinne realizowane jest poprzez udzielanie bezpłatnych porad
w zakresie: prawa oraz pomocy psychologicznej. Zatrudnieni na podstawie umów cywilno –
prawnych specjaliści, obsługują wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego.
W 2013 r. skorzystało z pomocy łącznie 1 879 osób
z porad prawnika
1 688
z pomocy psychologa
191
Gmina

porady prawne

Września

604

Nekla

320

Miłosław

690

porady psychologa
139
brak dyżurów z uwagi na małe zainteresowanie

26

Kołaczkowo

36

Pyzdry

38

26

Razem

1 688

191

brak dyżurów z uwagi na małe zainteresowanie

Uruchomiony w 2009 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielińcu z obsługą
administracyjno - bytową świadczoną przez Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot
zapewnia opiekę medyczną oraz możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia –
osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu utraty mieszkania czy też
występującej przemocy domowej (fizycznej, psychicznej). Mogą również skorzystać
z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej w ramach Poradnictwa Rodzinnego oraz
wsparcia terapeutycznego podczas cotygodniowych dyżurów Zespołu Konsultacyjnego.
W roku 2013 r. do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu skierowano 8 osób –
3 kobiety z 3 dzieci i 2 mężczyzn.
Wymienione kobiety wraz ze swoimi dziećmi trafiły do „Ośrodka” w związku
z przemocą psychiczną i fizyczną jakiej doświadczyły ze strony swoich mężów, natomiast
2 mężczyźni zostali umieszczeni na okres 3 miesięcy w związku z pożarem w ich mieszkaniu.
Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2013 roku podczas
cotygodniowych środowych dyżurów przyjął: 95 osób (59 kobiet, 29 mężczyzn i 7 dzieci).
W pracach Zespołu uczestniczą: psycholog, terapeuta systemowy rodzin, terapeuta
uzależnień oraz funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.
Najczęściej zgłaszane problemy to: alkoholizm współmałżonka, przemoc fizyczna
i psychiczna (również wobec osób starszych), narkomania oraz skomplikowane relacje
rodziców z dziećmi. Zespół opiniuje również skierowania osób do Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Zielińcu.
Komenda Powiatowa Policji we Wrześni w roku 2013 przesłała nam wykaz 42 rodzin
gdzie wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w związku z przeprowadzonymi tam
interwencjami domowymi.
Dzięki opracowanemu systemowi pomocy rodzinom dotkniętym nagłymi zdarzeniami
losowymi - w 2013 roku specjaliści zatrudnieni przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
udzielili wsparcia 4 rodzinom. Takie potrzeby zgłaszane były przez policję, straż pożarną oraz
ośrodki pomocy społecznej.
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VI. WSPÓŁPRACA
WRZESIŃSKIEGO

Z

ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI

POWIATU

Przy PCPR funkcjonuje Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego.
Skupia obecnie 19 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 i rehabilitacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na: zebrania,
szkolenia, występy i wystawy oraz na różnego rodzaju formy terapii i zajęcia rehabilitacyjne.
Do Forum w 2013 r. dołączyła organizacja pozarządowa działająca w sferze pomocy
społecznej „Wrzosiki” Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych z siedzibą
we Wrześni przy ulicy Fromborskiej 24.
Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego zorganizowało 5 spotkań.
Na jednym z nich zaprezentowano projekt utworzenia na naszym terenie - Lokalnego
Ośrodka Ekonomii Społecznej, którego zadaniem będzie przeprowadzenie diagnozy
lokalnego rynku pod kątem przyszłego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w utworzonych
w tym celu spółdzielniach socjalnych.
Powodzeniem cieszą się wyjazdy - imprezy integracyjne finansowane ze środków
PFRON w ramach realizowanego zadania dla osób niepełnosprawnych w zakresie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki. Dofinansowano 41 projektów dla 16 organizacji pozarządowych
na kwotę 97 296 zł.
W mijającym roku dało się też zauważyć większe zaangażowanie członków
organizacji w podnoszeniu swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i programach.
Coroczny PIKNIK Forum zorganizowano w gospodarstwie agroturystycznym „U Leny”
w Czeszewie. Uczestniczyło w nim ponad 150 osób z 11 organizacji pozarządowych.
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VI. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „NA SKARPIE” W GOZDOWIE
1. 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).
2. Uczestnicy
W okresie od 02.01.2013r. do 31.12.2013r. w zajęciach w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie wzięły udział łącznie 42 osoby. W ciągu roku
zrezygnowały 3 osoby – 1 z przyczyn osobistych i 2 w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania. Liczba osób korzystających z usług w ŚDS na podstawie decyzji
administracyjnej na dzień 31.12.2013r. wynosi 39 osób. Są to osoby z terenu gmin:
 Września: 28 osób (miasto - 15 , wieś - 13),
 Nekla: 6 osób (miasto - 4 , wieś - 2),
 Kołaczkowo: 5 osób,
w tym 15 kobiet i 24 mężczyzn.
Wszystkie osoby korzystały z bezpłatnego transportu, który zapewniał ośrodek wsparcia
oraz korzystały z ciepłego posiłku na terenie ŚDS w Gozdowie. Uczestnicy zajęć w ośrodku
wsparcia to osoby niepełnosprawne intelektualnie (34 osoby), w tym w stopniu:
 znacznym: 7 osób,
 umiarkowanym: 17 osób,
 lekkim z innymi zaburzeniami: 10
oraz przewlekle psychicznie chore (5 osób) w wieku od 19 do 67 lat.
Wszystkie osoby posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 lekki stopień niepełnosprawności: 1 osoba,
 umiarkowany stopień niepełnosprawności: 12 osób ,
 znaczny stopień niepełnosprawności: 10 osób,
 I grupa inwalidzka: 5 osób,
 II grupa inwalidzka: 5 osób,
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 częściowa niezdolność do pracy: 2 osoby,
 całkowita niezdolność do pracy: 3 osoby,
 całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji: 1 osoba.
W ciągu roku 3 osoby były hospitalizowane, 14 osób brało udział w turnusie
rehabilitacyjnym.
Trzech uczestników to osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, nad którymi opiekę
sprawują opiekunowie prawni. Jedna osoba jest ubezwłasnowolniona częściowo.
Wszyscy podopieczni uczęszczający na zajęcia prowadzone w ŚDS 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. W zależności od potrzeb pracownik socjalny odbywa
wizyty w miejscu zamieszkania uczestników w celu pełniejszego rozeznania sytuacji osób
biorących udział w zajęciach. Ponadto inną formą zdobycia informacji, pomocnych przy
realizacji pracy socjalnej jest kontakt z pracownikiem socjalnym z Ośrodka Pomocy
Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, który przeprowadza wywiad
środowiskowy. W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrześni część
osób jest objęta wsparciem w postaci zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego
przeznaczonego na zakup posiłku. W roku 2013 zostało łącznie przeprowadzonych
101 wywiadów środowiskowych.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” poza Ośrodkami Pomocy Społecznej
współdziała również z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy
we Wrześni, Sądami, Policją, kuratorem sądowym.
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.
3. Pracownicy
Pracownicy: kierownik – 1 etat, 6 terapeutów – 5 i 1/2 etatu, pracownik socjalny –
1 etat, fizjoterapeuta – 3/4 etatu, kierowca/pracownik gospodarczy – 1 etat. Ponadto w ramach
umowy 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.
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4. Udział w projektach
 Projekt systemowy „Bądźmy aktywni”
W roku 2013 Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie przeprowadził szereg
działań w ramach projektu systemowego „Bądźmy aktywni” realizowanego przez PCPR:
- porady doradcy zawodowego – 30 godzin,
- porady psychologiczne – 30 godzin,
- prelegenci – 15 godzin – wykłady dotyczące seksualności oraz przeciwdziałania
uzależnieniom,
- warsztaty krawieckie – 50 godzin,
- warsztaty scrapbookingu – 20 godzin,
- turnus rehabilitacyjny dla 7 osób i 3 opiekunów.
 „VII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – Września 2013”
ŚDS w Gozdowie zorganizował siódmą 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 150 osób niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych
17 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
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.
5. Zasoby domu
Środki finansowe
a) przekazane z budżetu Wojewody
w tym:
bieżąca działalność ośrodka
inwestycje
remont pomieszczeń ŚDS

– 474.844,00 zł
– 432.844,00 zł
– 25.000,00 zł
– 17.000,00 zł

b) inne środki
pozyskane w ramach projektu „Bądź aktywny – znajdź zatrudnienie” – 5.575,00 zł
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pozyskane w ramach projektu „Bądźmy aktywni”
sponsor – zakup paliwa przez firmę Agrochest

– 14.300,00 zł
– 3.778,87 zł

Razem - 498.497,87 zł.
6. Remonty i inwestycje
W roku 2013 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie przeprowadzono
remont obiektu polegający na:
 wykonaniu posadzki obiektowej z wykładziny obiektowej PCV na parterze budynku,
 wymalowaniu świetlicy,
 naprawie schodów zewnętrznych wejścia do budynku – skuwanie i wyrównywanie
stopni oraz wymiana kafli.
Koszt całego remontu - 17.000,00 zł.
Ponadto otrzymaliśmy kwotę 25.000,00 zł na wyposażenie pomieszczeń oddanych do
użytku w roku 2012 (świetlica i korytarz z aneksem kuchennym). W ramach tej dotacji
zakupione zostały: chłodziarka, stoły, szafki i krzesła na świetlicę, sprzęt nagłaśniający i
nagraniowy, roleta na okno podawcze, krzesełko schodowe w celu zlikwidowania ostatniej
bariery architektonicznej budynku ŚDS.
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VII.
ŚRODOWISKOWY
W PIETRZYKOWIE

DOM

SAMOPOMOCY

„JUTRZENKA”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie funkcjonuje
w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Siedziba
Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” mieści się w Pietrzykowie nr 49.
ŚDS to powiatowy ośrodek wsparcia powołany w celu świadczenia pomocy 35 osobom
przewlekle psychicznie chorym i osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich
rodzinom. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” czynny jest przez 5 dni w tygodniu
od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Podstawą funkcjonowania Domu jest
rozporządzenie 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 2013 został opracowany w uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim
i zatwierdzony przez jednostkę prowadzącą – Powiat Wrzesiński. Działalność ośrodka polega
na prowadzeniu terapii i rehabilitacji w pięciu pracowniach tematycznych:
- gospodarstwa domowego,
- stolarskiej,
- komputerowej,
- ogrodniczej,
- artystycznej.
W okresie od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w zajęciach w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie brało udział łącznie 35 osób (15 kobiet,
20 mężczyzn). Są to osoby z terenu gmin:
 Pyzdry: 23 osoby (miasto - 12, wieś - 11),
 Kołaczkowo: 12 osób.
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 20 do 83 lat.
Spośród 35 osób: 31 zachowało pełnię swoich praw, natomiast 3 osoby są
ubezwłasnowolnione całkowicie i mają wyznaczonych opiekunów prawnych. Jedna osoba
została ubezwłasnowolniona częściowo i posiada przedstawiciela ustawowego.
Spośród uczestników ŚDS 29 osób charakteryzuje się niepełnosprawnością
intelektualną, 6 to osoby chore psychicznie. Wykształcenie osób korzystających z ośrodka
kształtuje się następująco: 2 osoby ukończyły szkołę średnią, 12 osób ma wykształcenie
zawodowe, 6 osób gimnazjalne, 14 osób podstawowe, a 1 osoba ukończyła 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 placówek ochrony zdrowia. W 2013 roku 8 osób było
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
2013 oraz Indywidualnych Planów Wspierająco-Aktywizujących przygotowanych dla
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każdego uczestnika. Pracę terapeutów zajęciowych w pracowniach wspierały osoby
zatrudnione na umowy zlecenie: psycholog - zapewnienie poradnictwa psychologicznego;
psychiatra – zapewnienie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dokonywanie okresowej oceny
stanu psychicznego oraz terapia farmakologiczna; pedagog – prowadzenie zajęć
pedagogicznych i socjoterapeutycznych.
Wszyscy pracownicy ŚDS tworzą Zespół Wspierająco - Aktywizujący, który zbierał
się w roku każdego miesiąca i omawiał bieżące sprawy placówki. Ponadto raz w roku Zespół
Wspierająco - Aktywizujący opracowuje Indywidualne Plany Wspierająco - Aktywizujące
dla każdego uczestnika ŚDS. Na posiedzeniach tych oceniono również stopień opanowania
zaplanowanych działań, które zostały w razie potrzeby modyfikowane w zależności
od postępów uczestnika, jego umiejętności.
Osoby zainteresowane korzystały z bezpłatnego transportu, który zapewniał ośrodek
wsparcia. Transport był zapewniony zgodnie ze złożonymi przez uczestników
oświadczeniami. Wszyscy uczestnicy korzystali też codziennie z ciepłego posiłku
przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego ze środków otrzymanych z MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach, darów z Centralnego Zespołu Caritas
oraz z bieżących środków ŚDS.
W 2013 roku 5 uczestników wzięło udział w Programie aktywizacji społecznej
i zawodowej „Bądźmy aktywni”, podczas którego odbyły się prelekcje na temat: „Zagrożenia
w sieci oraz bezpieczne korzystanie z komputera”, „Przywileje, ulgi i uprawnienia osób
niepełnosprawnych”, „Higiena, zdrowie i żywienie”, a także rozmowy z doradcą zawodowym
i psychologiem. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach florystycznych
i poligraficznych.
Dnia 22.11.2013r. przeprowadzona została kontrola stanu sanitarno-technicznego
placówki przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości.
Efektami prowadzonej działalności w placówce są przede wszystkim:
- wspomaganie domu rodzinnego w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną,
- uczenie nowych umiejętności, zasad współżycia w grupie, nawiązywanie kontaktów
interpersonalnych,
- udzielanie pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych dla naszych 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,
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- zapewnienie poradnictwa psychologicznego podopiecznym wymagającym tej formy
wsparcia,
- rozwijanie zainteresowań audycjami radiowymi i telewizyjnymi: wycieczki do kina,
wspólne oglądanie seansów filmowych organizowanych w placówce raz w miesiącu,
- rozwijanie zainteresowań Internetem - zajęcia w pracowni komputerowej, założenie kont
na portalach internetowych nasza klasa, 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.
- codzienne zajęcia świetlicowe.
Źródłem finansowania wydatków placówki jest coroczna dotacja przekazywana
z budżetu państwa - w roku 2013 wynosiła 429.447,00 zł. Dodatkowo placówka otrzymała
decyzją Wojewody Wielopolskiego 20.000,00 zł na dofinansowanie remontu łazienki oraz
pozyskano środki finansowe w wysokości 5.575,00 zł w ramach projektu pn. "Bądź aktywny znajdź zatrudnienie" realizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Całość dotacji w 2013 r. wyniosła 435.022,00 zł. Rok zakończono bez
zobowiązań na rzecz innych podmiotów, a dzięki otrzymanej dotacji udało 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 1 543 546,76 zł, z czego 1 381 474,35 zł stanowiło
dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota 162 072,41 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 100 beneficjentów w 6 tzw. grupach docelowych:
- kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujący głównie
tereny wiejskie, klienci OPS (24 osoby). 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: doradztwa
społecznego, wizażu. Pełniony był dyżur prawnika. Uczestnicy projektu mieli sfinansowane
badania profilaktyczne. Uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy z certyfikatem.
Przeprowadzona została diagnoza zawodowa dla każdego beneficjenta przez doradcę
zawodowego, który określił profil zawodowy uczestników. Na tej postawie zostały
zorganizowane i zrealizowane kursy: magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem
silnikowym z wymianą butli, sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i terminali
płatniczych, opiekuna osób zależnych, spawania metodą MAG, pomoc kuchenna i mała
gastronomia, obsługa komputera i Internetu, prace administracyjno-biurowe, wizażu
i stylizacji paznokci oraz prawa jazdy kat. B. Zorganizowane zostały wyjazdowe warsztaty
z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. Zrealizowane 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. Poza tym rodziny zastępcze uczestniczyły w następujących
szkoleniach : Treningu Skutecznego Rodzica w oparciu o metodę Gordona oraz „Bezpieczne,
unikające, ambiwalentne – jak styl przywiązania dziecka wpływa na jego funkcjonowanie
w rodzinie zastępczej”. Odbyło się też szkolenie dla rodzin zastępczych dot. przestrzegania
praw dziecka przeprowadzone przez Komitet Ochrony Praw Dziecka o/Poznań.
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- osoby borykające się z problemami społecznymi (11 osób dotkniętych przemocą
domową wraz z otoczeniem, czyli dziećmi). Prowadzone były cykliczne spotkania
z psychologiem oraz terapeutą rodziny. W tym czasie dzieci miały zorganizowane zajęcia
z pedagogami. Zorganizowany był transport na spotkania. Pełniony był dyżur prawnika, gdzie
beneficjenci mogli skorzystać z porad dotyczących ich sytuacji rodzinnej (prawnej czy
finansowej). Uczestnicy projektu mieli sfinansowane badania profilaktyczne.
Zostały zorganizowane 2 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. Odbyła się konferencja informacyjna dotycząca profilaktyki
przemocy w rodzinie. Uczestniczyło w niej 50 osób: pracownicy pomocy społecznej
i samorządu, specjalista zajmujący się terapią uzależnień oraz osoby borykające się
z problemami społecznymi z wcześniejszych edycji projektu.
- wychowankowie placówki opiekuńczo – wychowawczej (6 osób) uczestniczyli
w 2 warsztatach usamodzielniających. Zdobyte tam doświadczenie pomogło im stworzyć
broszurę z informacjami niezbędnymi dla osoby rozpoczynającej dorosłe samodzielne życie
po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej. Znajdują się tam informacje
o załatwianiu spraw związanych ze zdrowiem, edukacją, ubezpieczeniami, poszukiwaniem
pracy, załatwianiem spraw urzędowych i mieszkaniowych. Pracą nad tworzeniem informatora
kierował redaktor, a wychowankowie – uczestnicy projektu tworzyli zespół redakcyjny.
Dla tej grupy docelowej zorganizowane zostały zajęcia w Klubie Integracji Społecznej
z doradcą zawodowym, psychologiem i prelegentami m.in. zajęcia z: pierwszej pomocy,
wizażu, zagrożeń w sieci i bezpiecznego korzystania z komputera, z zakresu higieny zdrowia
i żywienia.
- osoby niepełnosprawne – (33 osoby niepełnosprawne, w tym uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej z Wrześni, Czeszewa i Rudy Komorskiej oraz Środowiskowych
Domów Samopomocy z Gozdowa i Pietrzykowa). W ramach działań środowiskowych
zorganizowane zostały warsztaty m.in.: pracy w glinie, hafciarsko – dziewiarskie,
fotograficzno – poligraficzne, małej gastronomii, introligatorskie, krawieckie, florystyczne.
W ramach warsztatów poligraficznych został wydany kalendarz przedstawiający dobre
praktyki realizacji projektu „Bądźmy aktywni”. Jednym z działań innowacyjnych w 2013
roku była impreza plenerowa integrująca osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną
pod nazwą „Ulica Tolerancyjna”.
Dla uczestników projektu zrealizowane zostały zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem
oraz z prelegentami w celu podniesienia ich kompetencji społecznych i zawodowych. 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). 8 osób
bezrobotnych które ukończyły kurs opiekuna i odbyły 5 – miesięczny staż w OPS-ach
w gminie Pyzdry, Miłosław, Nekla (01.07.-30.11.2013). Zajęcia z psychologiem i doradcą
zawodowym wpłynęły na wzrost kompetencji społecznych i zawodowych.
Uczestnicy projektu mieli sfinansowane badania profilaktyczne.
- osoby bezrobotne w wieku 15-30 lat (8 kobiet) Osoby te nie podjęły dotychczas pracy
w związku z tym zostały skierowane do Spółdzielni Socjalnej UL na reintegrację zawodową,
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dzięki której miały szansę powrotu na rynek pracy. Celem było zdobycie doświadczenia
zawodowego, praktyki oraz samodzielnego świadczenia pracy. Odbyły 5 – miesięczny staż
w PCPR, WTZ w Czeszewie, OWDIR w Kołaczkowie, ŚDS Pietrzyków i OPS-ach w gminie
Pyzdry, Miłosław, Kołaczkowo, Nekla.
Zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym oraz prelegentami wpłynęły na wzrost
kompetencji społecznych i zawodowych. Uczestnicy projektu mieli sfinansowane badania
profilaktyczne.
Odbyła się konferencja dotycząca ekonomii społecznej. Wzięli w niej udział
specjaliści zajmujący się tą problematyką m.in.: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA,
Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego. Dobre praktyki
przedstawiła Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni” z Bydgoszczy.
W listopadzie zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt dla wszystkich
uczestników, otoczenia, przedstawicieli administracji projektu, partnerów i zaproszonych
gości.
Przewidziane działania w projekcie „Bądźmy aktywni” w 2013 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.
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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.
1.
2.

Typ wniosku
Osoby po 16 roku życia
Osoby przed 16 rokiem życia

Rok 2013
1.470
223

Razem:

1.693

2. Liczba wydanych orzeczeń:
L.p.
1.
2.
3.

Typ orzeczenia
Określenie stopnia niepełnosprawności
/ określenie niepełnosprawności
Niezaliczenie do osób
niepełnosprawnych
Odmowa wydania orzeczenia
Razem:

Osoby po 16
roku życia

Osoby przed 16
rokiem życia

1.423

176

41

40

73

3

1.537

219

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

Stopień
niepełnosprawności

Rok 2013

1.

znaczny

339

2.

umiarkowany

618

3.

lekki

466

Razem:

1.423

4. Wydano (na wniosek) 241 legitymacji osoby niepełnosprawnej potwierdzające posiadanie
orzeczenia, co jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących
osobom niepełnosprawnym.
Zespół był finansowany w roku 2013 z budżetu Wojewody w kwocie – 170.038,00 zł
oraz z budżetu Powiatu Wrzesińskiego w kwocie - 37.234,00 zł. Ogółem w roku 2013 koszty
funkcjonowania Zespołu zamknęły się w kwocie: 207.272,00 zł.
Skład orzekający Zespołu to: 14 lekarzy, psycholog, 2 pracowników socjalnych
oraz 2 doradców zawodowych.
Obsługę administracyjną wykonywało 3 pracowników.
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X. SZKOLENIA I INNE DZAŁANIA W PCPR
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. Uczestnictwo
w kursach pozwoliło na pogłębienie wiedzy w następujących obszarach tematycznych:
1) Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie – 2 osoby,
2) Stres i wypalenie zawodowe – 3 osoby,
3) Trening Zastępowania Agresji ART – 2 osoby,
4) Praca z dzieckiem z FAS – 5 osób,
5) Praca z dorosłymi osobami z zaburzeniami psychicznymi – 2 osoby,
6) Kodeks postępowania administracyjnego – 1 osoba,
7) Kadry i płace – 1 osoba,
8) Kurs samoobrony – warsztaty WenDo – 1 osoba,
9) Mediacje rodzinne – 1 osoba,
10) Ochrona danych osobowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 2 osoby.
2. Zorganizowanych przez inne instytucje:
1) Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w PO KL (Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki) i wypełnianie formularza PEFS (Podsystemu
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego) – 2 osoby,
2) Szkolenie obsługi oprogramowania dziedzinowego Systemu Informatycznego
POMOST wraz z instruktażem stanowiskowym – 2 osoby,
3) Monitoring i ewaluacja projektów EFS – 1 osoba,
4) Prawne aspekty zatrudnienia personelu w projektach PO KL – 1 osoba,
5) Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach PO KL –
1 osoba,
6) Kontrola w projektach PO KL – 1 osoba,
7) Narkotyki, dopalacze, alkohol – profilaktyka, interwencja, działanie – 1 osoba,
8) Praca socjalna z osobami chorymi psychicznie - 1 osoba,
9) Spółdzielnia socjalna jako narzędzie aktywizacji klientów pomocy społecznej –
2 osoby,
10) Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) jako narzędzie
aktywizacji klientów pomocy społecznej – 2 osoby,
11) Zarządzanie finansami – 3 osoby.
3. Szkolenia sfinansowane ze środków własnych PCPR:
1) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – 24 osoby.
Ponadto w dniu 23 maja 2013 roku zorganizowaliśmy wraz z Wielkopolską Fundacją
ETOH z Poznania dla 19 osób bezpłatne szkolenie „FAS – zrozumieć – zareagować zadbać”.
FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy, jest skutkiem spożywania alkoholu przez
kobiety w okresie ciąży, powoduje m. in. fizyczne uszkodzenia twarzy oraz
niepełnosprawność intelektualną dziecka.
Szkolenie, prowadzone przez eksperta Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, edukatora FAS, skierowane było do pracowników socjalnych
w celu uzupełnienia lub pogłębienia wiedzy z zakresu wczesnej interwencji w tym obszarze.
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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 2013 r. z uwagi na bardzo duże zainteresowanie publikacją wydrukowano w wersji
uaktualnionej kolejne 1000 egz. Informatora dla osób niepełnosprawnych.
W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyremontowano i pomalowano
pomieszczenia biurowe oraz korytarz na parterze budynku - ogólny koszt 9.334,50 zł.
Wykonano ogrodzenie wraz z montarzem bramy przy budynku administracyjnym oraz
furtki przy budynku sali rehabilitacyjnej – ogólny koszt 8 836,44 zł.
W pomieszczeniu biurowym zamontowana została klimatyzacja – ogólny koszt
3 321,00 zł.
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XI.
RAPORT
Z
REALIZACJI
POWIATOWEGO
PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013 - 2015
Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2013 – 2015 jest realizacją art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym do zadań
własnych samorządu powiatu należy opracowywanie i realizacja powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Celem programu, do osiągnięcia którego ma przyczynić się realizacja działań
zaplanowanych w programie, jest ograniczenie skali problemu i skutków przemocy
w rodzinie.
Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych
zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc
i korygowanie agresywnych postaw i zachowań.
1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego
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. Przez cały rok cotygodniowe dwugodzinne dyżury prawnika i psychologa
odbywały się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz
w pomieszczeniach Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar” natomiast
w pozostałych gminach - zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem z wyjątkiem
przerwy wakacyjnej (lipiec – sierpień) dyżury odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Miłosławiu i w Nekli, Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie natomiast
mieszkańcy gminy Pyzdry z porad specjalistów korzystali w pomieszczeniach budynku
miejscowej Przychodni Zdrowia.
W Nekli i w Kołaczkowie z uwagi na małe zainteresowanie – dyżury psychologa zostały
zawieszone.
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 i Zespół Konsultacyjny Ośrodka 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 2013r. w Ośrodku ze względu na doznawaną przemoc przebywało
6 osób. Członkowie Zespołu (w/w oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
we Wrześni) pełnią również cotygodniowe dyżury w PCPR dla mieszkańców powiatu.
Z pomocy Zespołu w roku 2013 skorzystało 95 osób, w tym 28 ofiar przemocy w rodzinie.
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3. Program wspierania rodzin wymagających kompleksowej, instytucjonalnej
pomocy psychologiczno- terapeutycznej
W 2013r. w programie „Bądźmy aktywni”, który finansowany był ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestniczyło 11 rodzin dotkniętych długotrwałą
przemocą i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kobiety biorące udział w tym programie przychodziły na spotkania ze swoimi dziećmi
(osiemnaścioro), które pod opieką pedagoga uczestniczyły w zajęciach dostosowanych do ich
wieku i zainteresowań.
Prowadzone były w okresie kwiecień – grudzień cotygodniowe zajęcia z:
 psychologiem,
 terapeutą systemowym,
 prawnikiem.
Zorganizowano również prelekcje Powiatowego Rzecznika Konsumenta, stylisty i wizażysty.
W ramach projektu zorganizowano warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, których
głównym celem było kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych i podniesienie
poczucia własnej wartości. W 2 wyjazdowych warsztatach prowadzonych w Leśnym Ośrodku
Szkoleniowym w Puszczykowie uczestniczyło 30 osób. Pierwszy pięciodniowy turnus odbył
się w dniach od 17 do 21 lipca, natomiast jego druga 3 - dniowa tura od 16 do 18 sierpnia.
O potrzebie kontynuacji tego typu projektów świadczą pozytywne opinie jego
uczestniczek oraz przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej - wyrażone
na zorganizowanej w dniu 26 listopada 2013r w siedzibie PCPR - konferencji pod hasłem
„Zjawisko przemocy domowej w powiecie wrzesińskim”.
4. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
„Stop Przemocy”
W okresie od czerwca do grudnia odbyła się piąta 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 ponad 60 zaproszeń - zamieszczono informację w prasie lokalnej
„Przegląd Powiatowy”, i „Wiadomości Wrzesińskie”.
Do udziału w programie na spotkaniu organizacyjnym zgłosiło się 11 osób, w tym:
3 mężczyzn zobowiązanych do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym
na podstawie art. 72 § 1 pkt. 6 kk., 8 mężczyzn objętych procedurą „Niebieskiej Karty”.
Program odbywał się w systemie zamkniętym – razem 78 godzin. 8 godzin spotkań
indywidualnych i 17,5 czterogodzinnych zajęć grupowych. Zajęcia miały na celu:
- uświadomienie własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
- polepszenie relacji rodzinnych i społecznych,
- rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania
przemocowe,
- 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.
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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”,
Zespół Konsultacyjny i specjalistów z Poradnictwa Rodzinnego – informacje z pełnionych
w gminach dyżurów.
Regularnie Policja 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 2013r. otrzymaliśmy 42 informacje o interwencjach policji. Zwrotnie
przekazujemy informację o podjętych działaniach wobec rodziny.
W ramach współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i ich znajomości problemów
środowiska dokonaliśmy rekrutacji wśród wskazanych rodzin 11 dotkniętych długotrwałą
przemocą i zagrożonych wykluczeniem społecznym do projektu ,,Bądźmy aktywni”
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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.
6. Działania uwrażliwiające na zjawisko przemocy oraz propagowanie form
przeciwdziałania w tym współpraca z mediami, udział w kampaniach
społecznych
W 2013 r. rozprowadzano w powiecie ulotkę informacyjną „Masz problem –
nie możesz sobie poradzić…” o możliwości skorzystania z porad specjalistów w ramach
Poradnictwa Rodzinnego oraz Zespołu Konsultacyjnego. PCPR przyłączył się do kampanii
społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj. Masz prawo”, której celem jest zmiana biernej
postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia
na stosowanie przemocy (plakaty).
7. Analiza stanu wiedzy i kompetencji w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania
przemocy
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wzięli udział w szkoleniach
podnoszących ich kwalifikacje i wiedzę z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania
przemocy:
 Trening Zastępowania Agresji ART – 2 osoby,
 Mediacje rodzinne – 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
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