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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 2015 r. poz. 163 z późn.
zm.); ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.); ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390); 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.) i sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu
rozwoju pieczy zastępczej na lata 2014 – 2016 (Uchwała nr 220/XXXV/2013 Rady Powiatu
we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 r.).
W 2015 r. zadania nałożone na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
realizowało (dane na dzień 31.12.2015 r.) 40 pracowników w wymiarze 36,75 etatów.
W tym:
1. PCPR:
16,75 etatów
2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie:
8,75 etatów
3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie:
8 etatów
4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
3,25 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 wykonywali specjaliści zatrudnieni na podstawie umów cywilno prawnych.
W okresie sprawozdawczym 6 osób przyjęto na staże (w tym: ŚDS w Gozdowie - 1,
ŚDS w Pietrzykowie - 2, PCPR – 3) finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy
we Wrześni.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednostką nadzorowaną przez
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.
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 2015 r. WYNOSIŁ 6.305.465,00 ZŁ
WYDATKOWANIE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
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II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2014 - 2016
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. Rodziny zastępcze zawodowe mogą być specjalistyczne, pełniące funkcję
pogotowia rodzinnego lub rodzinnego domu dziecka.
W 2015 roku funkcjonowała następująca liczba rodzinnych form pieczy zastępczej:
Liczba rodzin zastępczych ogółem
66
Liczba dzieci w tych rodzinach ogółem
102
w tym:

rodziny spokrewnione
liczba dzieci

32
42

rodziny niezawodowe
liczba dzieci

29
41

rodziny zawodowe
liczba dzieci

4
14

w tym
- pogotowie rodzinne
liczba dzieci
- rodzina specjalistyczna
liczba dzieci
rodzinny dom dziecka
liczba dzieci

2
10
1
1
1
5

rodziny nowopowstałe w 2015 roku
7 dla 11 dzieci
w tym:
spokrewnione
2 dla 2 dzieci
niezawodowe
5 dla 9 dzieci
Ponadto do 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego
zostało przyjętych 5 dzieci.
W 2015 roku przestało funkcjonować 7 rodzin zastępczych, w których przebywało 8 dzieci:
3 dzieci powróciło do rodziców naturalnych,
1 dziecko zostało adoptowane,
2 dzieci usamodzielniło się,
2 dzieci zostało umieszczonych w nowej rodzinie zastępczej po śmierci babci, która tworzyła
rodzinę zastępczą.
Ponadto rodziny zastępcze (nadal funkcjonujące) opuściło 12 dzieci, z czego:
4 dzieci zostało umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej w tym
3 z pogotowia rodzinnego;
4 usamodzielniło się;
3 dzieci zostało umieszczonych w nowych rodzinach zastępczych po pobycie w pogotowiu
rodzinnym;
1 dziecko zostało adoptowane.
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Z tytułu świadczeń na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2015
wydatkowano:
 rodziny zastępcze niezawodowe – 430.153,54 zł,
 rodziny zastępcze zawodowe – 115.506,79 zł,
 rodzinny dom dziecka – 76.149,18 zł,
 rodziny zastępcze spokrewnione – 299.585,67 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 2015 wpłynęły środki finansowe z tytułu odpłatności gmin na utrzymanie dzieci:
a) w rodzinach zastępczych w wysokości:
 Września 100.329,48 zł,
 Pyzdry 12.714,39 zł,
 Kołaczkowo 3.500,00 zł,
 Nekla 7.075,48 zł.
Razem: 123.619,35 zł
b) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości:
 Września 73.071,27 zł,
 Miłosław 26.010,45 zł,
 Pyzdry 19.492,47 zł.
Razem: 118.574,19 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 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),
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f)

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 2015 roku pomocą na usamodzielnienie objętych było 16 wychowanków z rodzin
zastępczych oraz 13 wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Wartość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków
– wychowankowie z rodzin zastępczych:
Rodzaj pomocy

Liczba osób

Kwota (zł)

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

16

71.720,41

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie

3

14.854,90

pomoc pieniężna na usamodzielnienie

4

17.652,55

Razem:

104.227,86

– wychowankowie z placówek opiekuńczo - wychowawczych:
Rodzaj pomocy

Liczba osób

Kwota (zł)

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

12

37.784,42

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie

3

13.255,63

pomoc pieniężna na usamodzielnienie

6

26.724,80

Razem:

77.764,85

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 2015 roku do placówki
skierowano 14 osób, natomiast opuściło ją 8 osób: 3 dzieci zostało umieszczonych
w rodzinnej formie pieczy zastępczej, natomiast 5 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
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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 3.903,54 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 31.12.2015 r. w RDD w Pyzdrach przebywało 6 dzieci. W minionym
roku do placówki nie skierowano żadnego dziecka, natomiast 1 wychowanek usamodzielnił
się i opuścił placówkę.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach wynosił 2.329,39 zł.
Ze względu na charakter rodzinny tego typu placówek jest to preferowana forma
instytucjonalnej pieczy zastępczej. 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 2015 roku wychowankowie placówki objęci byli wsparciem psychologa zatrudnionego
w PCPR. Ponadto opiekunowie dzieci korzystali z superwizji pracy wychowawczej
prowadzonej z dziećmi.
5. Dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem Wrzesińskim
W placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w 2015
roku przebywało 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:
- 7 decyzji o umieszczeniu mieszkańca w DPS,
- 4 decyzje zmieniające wysokość odpłatności za pobyt.
W Domu Pomocy Społecznej w dniu 31 grudnia 2015 roku przebywało
45 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS we Wrześni
w 2015 r. wynosił 3.483,53 zł.
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7. Inne działania
1) Szkolenia dla rodzin zastępczych
1. W maju 2015 roku odbyło się szkolenie „Nowe uzależnienia – gry komputerowe,
internet, portale społecznościowe”, na które zostały zaproszone wszystkie rodziny
zastępcze z terenu powiatu wrzesińskiego. Z zaproszenia skorzystało 42 rodziców
zastępczych. Osobą prowadzącą był terapeuta uzależnień, mediator pracujący
z osobami uzależnionymi.
2. W październiku 2015 roku 20 rodziców zastępczych zostało zaproszonych
na szkolenie „Zrozumieć nastolatka. O trudnej sztuce bycia rodzicem zastępczym
dziecka w wieku dojrzewania”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez terapeutę,
mediatora. Wzięło w nim udział 16 rodziców zastępczych.
3. Zostały przeprowadzone dwa szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.
Przeszkolono 8 osób (3 małżeństwa i 2 osoby samotne). Wszyscy kandydaci przyjęli
już dzieci do swych domów.
4. W 2015 roku kontynuowała swoją działalność grupa wsparcia dla rodziców
zastępczych - odbyły się 4 spotkania.
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 2015 rok, uzyskano
dofinansowanie na realizację programu "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".
Zostało zatrudnionych czterech koordynatorów w łącznym wymiarze czasu pracy 3,5
etatów. Koordynatorzy pracowali z 52 rodzinami zastępczymi.
Kwota dotacji wyniosła 48.545,65 zł, natomiast wkład własny powiatu to kwota
55.290,77 zł.
3) Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
27 czerwca 2015 roku, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, została
zorganizowana impreza plenerowa w Gospodarstwie Agroturystycznym w Bagatelce.
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 wziąć udział w zabawach ruchowych oraz
przejechać się bryczką.
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WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI ZASTĘPCZEJ W 2015 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),
realizacja programu „Aktywny Samorząd”.

6.
7.
8.
9.
Ad. pkt 1

Z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się skorzystały 104 osoby (złożono 154 wnioski) na łączną kwotę 329 658,39 zł w tym:

Gmina
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM
Ogólna kwota
dofinansowania

Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Dorośli
Dzieci
55
11
11
3
5
2
5
0
11
1
87
17
276 628,39

53 030,00

11

Ad. pkt. 2
Z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu
rehabilitacyjnego skorzystało 649 osób (złożono 676 wniosków) na łączną kwotę 398 310,00
zł, w tym:

Gmina
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM
Ogólna kwota
dofinansowania

Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Dorośli
Dzieci
394
49
63
11
49
4
40
8
28
3
574
75
332 811,16

65 498,84

Ponadto jedna organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną, prowadząca
rehabilitację osób niepełnosprawnych uzyskała dofinansowanie do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego w kwocie 6.000,00 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

24

30

27

Ilość oczekujących na przyjęcie
uczestników

5

3

1

14,5

9

8,75

769 800,00

461 880,00

461 880,00

85 533,00

51 320,00

51 320,00

855 333,00

513 200,00

513 200,00

Ilość etatów
Kwota przekazanego
dofinansowania ze środków
PFRON
i Powiatu
Razem:
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Ad. pkt 4
Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych otrzymało 49 osób (złożono 249 wniosków)
na łączną kwotę 71 667,00 w tym:

Gmina
Dorośli
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM

28
4
1
2
1
36

Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Opiekunowie
Dzieci
dorosłych
21
13
2
1
2
1
27
13

Opiekunowie
dzieci
13
1
13

Ogólna kwota
51 166,00
20 501,00
dofinansowania
Średnia kwota dofinansowania uczestnika turnusu (osoby dorosłe) wyniosła: 947,00 zł,
dla opiekuna wyniosła: 632,00 zł.
W przypadku dofinansowania dla dzieci, średnia kwota dofinansowania dla uczestnika
wyniosła: 946,00 zł dla opiekuna wyniosła: 631,00 zł.
Ad. pkt 5
Z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
skorzystało 12 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 74 533,56 zł:
Lp.
1.

2.
3.
4.

Organizacje pozarządowe
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
we Wrześni
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Miłosławiu
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Pyzdrach
Polski Czerwony Krzyż Września

Kwota przyznanego
dofinansowania
21 800,00
3 400,00
1 700,00
2 286,94

Wrzesińskie Stowarzyszenie Niesłyszących

7 000,00

5.

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub AMAZONKI

7 496,00

6.

Koło Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność
TONSIL S.A.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu
Ruchu Ziemi Wrzesińskiej "RADOŚĆ"
Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym i Niepełnosprawnym
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Koło Września
Stowarzyszenie Oświaty Społecznej
Ruda Komorska

7.
8.
9.
10.

8 500,00
900,00
4 500,00
7 000,00
3 000,00
13

11.
12.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „RAZEM”
Polski Związek Niewidomych,
Zarząd Koła we Wrześni

4 697,92
2 252,70

Razem:

74 533,56

We wszystkich formach aktywności niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu
Wrzesińskiego zrzeszonych w organizacjach pozarządowych uczestniczyło blisko 1 700 osób
( dofinansowanie średnio na osobę to 44,00 zł).
Ad. pkt 6
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
Ilość stanowisk pracy
3
3

Gmina
Września
Ogółem

Kwota dofinansowania
84 950,00
84 950,00

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

Gmina
Miłosław
Ogółem

Kwota dofinansowania
12 195,12
12 195,12

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

Ilość osób korzystających
ze staży
1
8
1
10

Kwota dofinansowania
9 542,00
49 662,63
7 609,00
66 813,63

Ilość wniosków: 10.

14

Kołaczkowo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

1

2

-

7

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

4

16

2

-

3

1

22

23

3

1

5

1

33

RAZEM

Pyzdry

Ogółem poszczególne gminy

Nekla

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów
oraz oprogramowania
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

Września

Nazwa zadania

Miłosław

W 2015 roku Powiat Wrzesiński także uczestniczył w realizacji programu celowego
„Aktywny Samorząd”.
Ilość osób korzystających z dofinansowania w poszczególnych gminach:

Z dofinansowania skorzystały 33 osoby niepełnosprawne spełniających zasady realizacji
powyższego programu.
Ogółem wypłacono dofinansowanie w kwocie 135 509,00 zł.
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PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PFRON W 2015 ROKU 2.873.196,70 zł
Aktywny Samorząd
135.509,00 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 roku 2015 skorzystało z pomocy łącznie: 1.824 osoby:
z porad prawnika
1.638 osoby
z pomocy psychologa
186 osób
Gmina
Września
Nekla
Miłosław
Kołaczkowo
Pyzdry
Razem:

Porady prawne
561
297
715
65
1638

Porady psychologa
99
49
38
186

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielińcu
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 oraz możliwość korzystania
z całodziennego wyżywienia – osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu
utraty mieszkania bądź też występującej przemocy fizycznej i psychicznej. Mogą również
skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej w ramach Poradnictwa
Rodzinnego oraz wsparcia terapeutycznego podczas cotygodniowych dyżurów Zespołu
Konsultacyjnego.
W roku 2015 r. do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu skierowano
5 mężczyzn, 2 kobiety oraz 3 dzieci.
Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej podczas swoich cotygodniowych
dyżurów przyjął 28 interesantów (18 kobiet i 10 mężczyzn).
W pracach „Zespołu” uczestniczą: psycholog, terapeuta systemowy rodzin,
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji we Wrześni oraz terapeuta uzależnień. "Zespół"
spotyka się w każdą środę w siedzibie PCPR.
Najczęściej zgłaszane problemy to: alkoholizm jednego z partnerów, przemoc fizyczna
i psychiczna, narkomania skomplikowane relacje rodziców z dziećmi oraz coraz częściej
pojawiająca 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 2015 roku w związku przeprowadzonymi
interwencjami domowymi przesłała informację o 55 rodzinach objętych procedurą
"Niebieskiej Karty".
Dzięki opracowanemu systemowi pomocy rodzinom dotkniętym nagłymi zdarzeniami
losowymi - w 2015 roku specjaliści finansowani przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
udzielili wsparcia 1 rodzinie. Takie potrzeby sygnalizowane były przez Powiatową Komendę
Policji we Wrześni.
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V. 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.
Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego zorganizowało 8 spotkań:
a) 19 stycznia – organizacje zebrały się celem wyłonienia prezydium Forum na kolejną
kadencję; otrzymały informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych
ogłoszonych przez: Zarząd Powiatu Wrzesińskiego otwarty konkurs ofert na
zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2015,
Wojewodę Wielkopolskiego na realizację programów oraz Ministra Pracy i Polityki
Społecznej ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020.
b) 9 lutego – spotkanie informacyjne z przedstawicielem Wielkopolskiej Rady
Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, które dotyczyło propozycji
przystąpienia organizacji pozarządowych z powiatu wrzesińskiego do projektu
pt.”Silni i Samorządni”.
c) 16 kwietnia
- omówienie sposobu obchodów 10 lecia Forum; ustalono,
że gospodarzem tych uroczystości będzie Polski Związek Niewidomych, a impreza
odbędzie się w jednym z lokali w Pyzdrach. Kolejne spotkania celem dopracowania
szczegółów imprezy (dojazd, część artystyczna, menu) odbyły się 27 maja i 14 lipca;
organizacje dzieliły się informacjami o samodzielnie realizowanych wyjazdach
i imprezach zapraszając do udziału.
d) 1 sierpnia - w restauracji TIP – TOP w Pyzdrach odbyła się uroczystość z okazji
jubileuszu 10 lecia Forum, na której Wicestarosta Wrzesiński wręczył
12 organizacjom listy gratulacyjne i okolicznościowe statuetki – „Wyróżnienie
Starosty Wrzesińskiego”; uczestniczyło około 150 osób.
e) 20 października – dokonano wyboru kandydata do Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych; Forum będzie reprezentować Pani Irena Hrycaj
– Wołoszyn; omówiono sprawy związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie
ze środków PFRON w zakresie sportu, kultury i turystyki .
f) 15 grudnia - spotkanie podsumowujące działalność stowarzyszeń i fundacji w 2015 r.
odbyło się w świątecznej atmosferze; wśród składanych życzeń, śpiewie kolęd
i pastorałek.
W dalszym ciągu 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 37
wniosków złożonych przez 12 organizacji pozarządowych na kwotę 74.533,56 zł.
Obserwuje się również coraz większe zaangażowanie członków organizacji
pozarządowych w podnoszeniu swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
i warsztatach realizowane przez różne instytucje i organizacje.
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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:
W okresie od 02.01.2015r. do 31.12.2015r. w zajęciach w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie wzięło udział łącznie 47 osób. W ciągu roku
zrezygnowało 6 osób, w tym 3 w związku z podjęciem pracy, 2 z uwagi na pogorszenie stanu
zdrowia oraz 1 z przyczyn osobistych. Liczba osób korzystających z usług w ŚDS
„Na Skarpie” na podstawie decyzji administracyjnej na dzień 31.12.2015r. wynosi 41 osób.
Są to osoby z terenu gmin:
I. Września: 30 osób (miasto - 16 , wieś - 14)
II. Nekla: 7 osób (miasto - 5, wieś - 2)
III. Kołaczkowo: 3 osoby
IV. Niechanowo (powiat gnieźnieński): 1 osoba
w tym 16 kobiet i 25 mężczyzn.
W roku 2015 z bezpłatnego transportu, który zapewniał ośrodek wsparcia korzystało
45 osób. Dwie osoby z przyczyn osobistych dojeżdżały na zajęcia we własnym zakresie,
w tym jedna z powiatu gnieźnieńskiego. Wszystkie osoby skorzystały z ciepłego, bezpłatnego
posiłku na terenie ŚDS w Gozdowie.
Uczestnicy zajęć w ośrodku wsparcia to osoby niepełnosprawne intelektualnie
(37 osób) w tym w stopniu:
 głębokim: 3 osoby,
 znacznym: 6 osób,
 umiarkowanym: 16 osób,
 lekkim z innymi zaburzeniami: 12
oraz przewlekle psychicznie chore (4 osoby) w wieku od 19 do 69 lat. Średnia wieku wynosi
42 lata.
Wszystkie osoby posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 lekki stopień niepełnosprawności: 1 osoba,
 umiarkowany stopień niepełnosprawności: 9 osób,
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znaczny stopień niepełnosprawności: 15 osób,
I grupa inwalidzka: 6 osób,
II grupa inwalidzka: 5 osób,
częściowa niezdolność do pracy: 2 osoby,
całkowita niezdolność do pracy: 2 osoby ,
całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji: 1 osoba .
W ciągu roku 3 osoby były hospitalizowane.
Dziesięciu uczestników to osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, nad którymi opiekę
sprawują opiekunowie prawni. Dwie osoba są ubezwłasnowolnione częściowo.
Każdy uczestnik zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie”
w Gozdowie jest objęty pracą socjalną. W zakresie pracy socjalnej ośrodek współpracuje
z rodzicami bądź opiekunami prawnymi uczestników w celu rozeznania sytuacji rodzinnej,
mieszkaniowej, zawodowej, zdrowotnej i socjalno-bytowej uczestników, a także udzielenia
im potrzebnego wsparcia w rozwiązywaniu ich codziennych problemów życiowych.
W uzasadnionych sytuacjach pracownik socjalny odbywa wizyty w środowisku zamieszkania
uczestników celem szczegółowego rozpoznania sytuacji osób biorących udział w zajęciach.
Pracownik socjalny Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” kontaktuje się
również z pracownikiem socjalnym z Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania uczestnika celem podjęcia kompleksowych działań służących
poprawie jakości życia uczestników. 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.
Ośrodek wsparcia dbając o dobro i bezpieczeństwo uczestników ośrodka współdziała
także z Powiatową Komendą Policji we Wrześni, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej
we Wrześni, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Leczenie
Uzależnień i Współuzależnienia „Centrum U” oraz Centrum Pomocy Bliźniemu MONARMARKOT w Zielińcu.
Ponadto współpracujemy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym
Urzędem Pracy we Wrześni, Strażą Miejską we Wrześni, Sądami oraz placówkami służby
zdrowia. Mając na względzie poprawę sytuacji socjalno-bytowej podejmujemy także szereg
działań we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami zapewniającymi pomoc
socjalną a także samorządami lokalnymi w celu zapewnienia odpowiednich warunków
bytowych naszym uczestnikom. Praca socjalna to również pomoc w usamodzielnieniu się,
poprzez wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu stosownych wniosków
oraz dokumentów. Przejawem pracy socjalnej jest również informowanie o możliwych
źródłach uzyskania wsparcia finansowego oraz uprawnień przysługujących osobom
niepełnosprawnym.
III. PRACOWNICY
Pracownicy (stan na 31.12.2015r.): kierownik – 1 etat, 5 terapeutów – 5 etatów,
pracownik socjalny – 1 etat, fizjoterapeuta – 3/4 etatu, kierowca/pracownik gospodarczy –
1 etat. Ponadto na umowie cywilnoprawnej usługi świadczą: psychiatra, psycholog.
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Przeprowadzone szkolenia:
a). Szkolenia wewnętrzne (§23 rozporządzenia):
1. „Ja też potrafię pomóc”- pierwsza pomoc przedmedyczna 05.01.2015r.
2. „Charakterystyka stopni upośledzenia umysłowego” 06.02.2015r.
3. „Terapia tańcem” 25.03.2015r.
4. „Rola metod usprawniania osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”
17.04.2015r.
5. „Muzykoterapia:metoda Tomatisa, efekt Mozzarta. Muzyka leczy. 07.05.2015r.
6. „Rola sztuki w rozwoju i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie”
19.06.2015r.
7. „Czy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej jako klient ma zawsze rację”- czyli
pesymizm instytucji opiekuńczej 27.07.2015r.
8. „Artreterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy
teorii i praktyki” 14.08.2015r.
9. „Zmiana ustawy o pomocy społecznej w kontekście funkcjonowania
środowiskowych domów samopomocy” 30.09.2015r.
10. „Rola aktywności fizycznej u osób niepełnosprawnych intelektualnie”
27.10.2015r.
11. „Chromoterapia -barwy w naszej głowie” 23.11.2015r.
12. „Seksualność osób niepełnosprawnych” 04.12.2015r.
b). Szkolenia zewnętrzne:
1. „Zarządzanie finansami” 11- 14.03.2015r.
2. „Profesjonalny i pomocny. Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi.”
17 – 19.11.2015r.
c) Szkolenia (§ 11 ust.2 rozporządzenia)
Wszyscy pracownicy Domu, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów
umiejętności społecznych, posiadają przeszkolenie i doświadczenie w tym temacie.

IV. ZASOBY DOMU
1. Środki finansowe
a). środki przekazane z budżetu Wojewody – 446.875,00
b). inne środki
- środki własne Powiatu – 3.010,01
- sponsor – zakup paliwa – 2.495,29
Razem – 452.380,30
V. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W ROKU 2015
W roku 2015 Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie
zorganizował szereg przedsięwzięć, które miały na celu rozwijanie umiejętności społecznych
i zdrowotnych.
- Walentynki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie zorganizował walentynkową imprezę
integracyjną, na którą zostali zaproszeni uczniowie Szkoły Specjalnej we Wrześni.
Współpraca Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie ze Szkołą Specjalną
trwa już kilka lat i ma na celu podtrzymywanie relacji i przyjaźni uczestników ŚDS – byłych
uczniów szkoły z ich młodszymi kolegami.
21

- Plenerowa impreza integracyjna – uczniowie Szkoły Specjalnej zaproszeni zostali
powtórnie w maju na imprezę plenerową zorganizowana w naszym ogrodzie.
Przeprowadzonych zostało szereg konkurencji sportowych, zabawa taneczna, uczestnicy
imprezy delektować się mogli kiełbaskami z ogniska i grochówką z kotła.
- Hipoterapia
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w ciągu roku biorą
również udział w zajęciach z hipoterapii prowadzonej przez Ośrodek Hipoterapii
i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie. Zajęcia mają na celu usprawnianie psychoruchowe,
rozwijanie samodzielności i zorganizowanej aktywności oraz zwiększenie poczucia własnej
wartości.
- „IX Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – Września 2015”
W lipcu zorganizowaliśmy „IX Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych – 2015” .
Impreza organizowana była pod patronatem Fundacji Dzieci Wrzesińskich.
W imprezie udział wzięło 150 osób, w tym 100 osób niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych
12 ośrodków Województwa Wielkopolskiego, wielu wolontariuszy, gości i osób
występujących.
Impreza odbyła się na terenie naszego ośrodka, dopracowana była w każdym szczególe.
Zaangażowana w przygotowania była cała kadra i wszyscy uczestnicy. Jest to ogromna praca,
która rozpoczyna się już dwa miesiące przed wyznaczoną datą imprezy i nie możliwa jest do
zrealizowania bez pomocy wolontariuszy.
Celem spartakiady jest przede wszystkim wzbudzanie u osób niepełnosprawnych chęci
i gotowości pokonywania barier. Rozwijanie sprawności fizycznej i kondycji uczestników
poprzez szereg zajęć sportowych w ciągu roku przygotowujących do startu w danej
konkurencji.
Spartakiada daje możliwość demonstrowania odwagi, doświadczenia, rywalizacji w duchu
fair play oraz własnej wartości, a także daje możliwość zawierania nowych przyjaźni
i kontaktów.
- Wyjazd rehabilitacyjny do Darłówka
23 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” wraz
z opiekunami wyjechało w tym roku napięciodniowy wyjazd do Darłówka. Wyjazd opłacali
w części uczestnicy, część środków pozyskaliśmy od sponsorów.
- Wycieczka do Tropical Island
We wrześniu cała grupa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie”
miała okazje wyjechać poza granice naszego kraju. Wyjazd do Tropical Island w Berlinie
długo pozostanie w pamięci podopiecznych, którzy nie ponosząc żadnych kosztów mogli
skorzystać z atrakcji tego obiektu. Wyjazd w 100 % opłacony był z pozyskanych pieniędzy
od sponsorów. Na transport dołożyła się również Fundacja Dzieci Wrzesińskich.
Najważniejszym zadaniem ośrodka jest dążenie do stabilizacji psycho – ruchowej
uczestników, podtrzymywanie efektów wcześniejszej pracy i zapobieganie nawrotom
choroby. Należycie kontrolowano skuteczność prowadzonego leczenia, a w razie potrzeby
dokonywano zmiany dawkowania leków czy metody terapii w celu uzyskania optymalnych
efektów.
Przeprowadzane systematycznie treningi rozwijania umiejętności spowodowały, że
uczestnicy stali się pewniejsi siebie, poznali swoją wartość i coraz lepiej funkcjonują
w społeczeństwie.
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Sprzyjały temu również organizowane wycieczki, wyjazdy do zaprzyjaźnionych
ośrodków, imprezy integracyjne organizowane przez nasz Dom.
Przez cały rok wszyscy uczestnicy dowożeni byli na zajęcia. Wszyscy tez zapewniony
mieli ciepły posiłek każdego dnia. Wszyscy uczestnicy objęci byli pracą
i pomocą socjalną.
Średnio raz na miesiąc odbywały się spotkania członków Zespołu
Terapeutycznego. Ustalane były na nim indywidualne projekty postępowania wspierająco –
aktywizującego dla uczestników ŚDS, przedstawiane rozmaite propozycje działań oraz
rozwiązywane wszelkie problemy związane z prowadzeniem ŚDS.
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VII.
ŚRODOWISKOWY
W PIETRZYKOWIE

DOM

SAMOPOMOCY

„JUTRZENKA”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie to powiatowy ośrodek
wsparcia przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych
intelektualnie. Głównym celem placówki jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym
wsparcia społecznego, prowadzącego do efektywnego usamodzielniania, a przede wszystkim
integracji społecznej. ŚDS czynny jest przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.15 do 15.15.
W okresie od 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w zajęciach w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie wzięło udział łącznie 35 osób (13 kobiet,
22 mężczyzn). Są to osoby z terenu gminy Pyzdry i Kołaczkowo.
Spośród 35 osób: 28 zachowało pełnię swoich praw, natomiast 4 osoby są
ubezwłasnowolnione całkowicie i mają wyznaczonych opiekunów prawnych. Dwie osoby
zostały ubezwłasnowolnione częściowo i posiadają przedstawiciela ustawowego, natomiast w
sprawie całkowitego ubezwłasnowolnienia jednego z uczestników trwa postępowanie
sądowe. 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.
W ciągu roku 2015 z usług świadczonych przez placówkę zrezygnowało 6 osób, w tym
2 osoby ze względu na podjęcie pracy, 1 osoba ze względu na zmianę miejsca zamieszkania,
a pozostałe 3 osoby z przyczyn osobistych. Na miejsce tych osób przyjęto nowych
uczestników, którzy zapisani byli na liście oczekujących. Zainteresowane osoby korzystały
z bezpłatnego transportu, który zapewniał ośrodek wsparcia. Transport był zapewniony
zgodnie ze złożonymi przez uczestników oświadczeniami. Każdego dnia uczestnicy
otrzymywali ciepły posiłek przygotowywany w ramach treningu kulinarnego w pracowni
gospodarstwa domowego.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie dostosowuje swoje usługi
do indywidualnych potrzeb uczestników. Zapewnia pomoc w dostępie do niezbędnych
świadczeń zdrowotnych. Wiąże się z tym objęcie opieką okulistyczną oraz stomatologiczną,
uzgadnianie terminów wizyt lekarskich i pomoc w dotarciu do jednostek służby zdrowia.
Placówka służy także pomocą w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw urzędowych.
Pracownik socjalny, a także terapeuci pomagają w odczytywaniu, redagowaniu oraz
analizowaniu pism urzędowych. Działalność ośrodka polega na prowadzeniu zajęć
terapeutycznych w pięciu pracowniach, do których uczestnicy przydzieleni zostali zgodnie
z zainteresowaniami. Są to pracownie:
- gospodarstwa domowego,
- stolarska,
- ogrodnicza,
- artystyczna,
- komputerowa.
Codzienne zajęcia odbywały się na podstawie przygotowanych wcześniej planów
pracy każdej z pracowni oraz Indywidualnych Planów Wspierająco-Aktywizujących
przygotowanych dla każdego uczestnika. Pracę terapeutów zajęciowych wspierały osoby
zatrudnione na umowy zlecenie: psycholog, który zapewnił poradnictwo psychologiczne oraz
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psychiatra odpowiedzialny za zapewnienie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dokonywanie
okresowej oceny stanu psychicznego oraz zastosowanie terapii farmakologicznej.
Kwalifikacje pracowników pozwoliły również na prowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa
pedagogicznego. Forma i zakres tych działań dostosowane były do indywidualnych potrzeb
uczestników i zaistniałej w danym czasie sytuacji. Poza tym w placówce każdego dnia
prowadzone były zajęcia świetlicowe podczas, których realizowany był trening umiejętności
spędzania wolnego czasu, trening umiejętności interpersonalnych oraz rozwiązywania
problemów, trening ekonomiczny, a także trening funkcjonowania w życiu codziennym.
W ramach tych zajęć uczestnicy brali udział w seansach filmowych, w pogadankach
i dyskusjach na wcześniej zaplanowane tematy udoskonalając przy tym umiejętność
wyrażania własnych poglądów i opinii na forum grupy. Poza tym korzystali z gier
planszowych, gier zespołowych takich jak: boccie, piłkarzyki oraz dart elektroniczny,
rozwiązywali krzyżówki, łamigłówki oraz rebusy. Prowadzone zajęcia zaowocowały
nawiązaniem pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami, a także nauczyły „zdrowej
rywalizacji”. Ponadto w ŚDS prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne, w tym rehabilitacja
indywidualna oraz grupowa prowadzona według ustalonego planu i potrzeb uczestników, gry
i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, treningi do zawodów sportowych, a także
gimnastyka ogólno-rozwojowa na świeżym powietrzu.
W ciągu całego roku uczestnicy brali udział w wyjazdach na imprezy organizowane
przez zaprzyjaźnione placówki, w apelach z okazji Świąt Państwowych i okolicznościowych
organizowanych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie, poza tym
w zawodach sportowych, rajdach rowerowych, pieszych wycieczkach, grzybobraniach,
wspólnych grillach, ogniskach i piknikach.
Źródłem finansowania wydatków placówki jest coroczna dotacja przekazywana
z budżetu państwa - w roku 2015 wynosiła 466.520,00 zł. W ramach środków otrzymanych
od Wojewody udało się przeprowadzić remont łazienki damskiej, wymienić podłogę
w świetlicy, a także wyposażyć pokój wyciszenia. Ponadto zakupiono nowe stoły oraz krzesła
do pracowni gospodarstwa domowego, a także krzesła do pracowni stolarskiej. Pracownia
artystyczna wzbogaciła się o sprzęty do terapii, a mianowicie maszynę do szycia oraz
owerlok. Rok 2015 zakończono bez zobowiązań na rzecz innych podmiotów, a dzięki
otrzymanej dotacji udało się znacznie podnieść standard placówki.
Rok 2015 był szczególny dla ŚDS, gdyż 21 maja świętowano 10-lecie istnienia.
Uroczystość była okazją do podsumowania działalności placówki, która odgrywa istotną rolę
w życiu podopiecznych. Z tej okazji został przygotowany specjalny program telewizyjny ŚDS
TV, gdzie w sposób humorystyczny przedstawiono rys placówki podkreślając, jak ważną
funkcję pełnią ośrodki wsparcia dla osób samotnych i borykających się z trudnościami.
Dzięki realizacji zadań w 2015 roku uczestnicy ŚDS mieli okazję poszerzyć swoją
wiedzę w wielu dziedzinach oraz zdobyć dodatkowe umiejętności. Poza tym uczyli się
odpowiedzialności za siebie i innych oraz podnosili poczucie własnej wartości.
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VIII.
DZIAŁALNOŚĆ
POWIATOWEGO
ZESPOŁU
DS.
ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIAŁAJĄCEGO PRZY PCPR WE WRZEŚNI
1. Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia:
L.p.
1.
2.

Liczba wniosków
1.682
170
1.852

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

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

1.868

145

26

40

35

1

1.923

186

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

1.

Stopień
niepełnosprawności
znaczny

2.

umiarkowany

978

3.

lekki

410

L.p.

Razem:

Liczba wydanych
orzeczeń
480

1.868

4. Wydano (na wniosek) 272 legitymacji osoby niepełnosprawnej potwierdzających
posiadanie orzeczenia, co jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień
przysługujących osobom niepełnosprawnym.
5. Wpłynęło 891 wniosków na Kartę parkingową.
Zespół był finansowany w roku 2015 z budżetu Wojewody Wielkopolskiego koszty
funkcjonowania Zespołu zamknęły się w kwocie: 334.643,00 zł.
Skład orzekający Zespołu to: 9 lekarzy, psycholog, 2 pracowników socjalnych
oraz 1 doradców zawodowych.
Obsługę administracyjną wykonywało 3 pracowników.
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IX. SZKOLENIA I INNE DZIAŁANIA W PCPR
W celu rozwijania umiejętności i zdobywania kompetencji zawodowych pracownicy PCPR
skorzystali z następujących szkoleń:
1. Zorganizowanego w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr
pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu przez firmę szkoleniowo – doradczą. Szkolenie było sfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktywne
uczestnictwo w kursie pozwoliło na pogłębienie wiedzy w zakresie:
1) Kodeks postępowania administracyjnego – 4 osoby.
2. Zorganizowanych przez inne instytucje:
1) Model Wsparcia dla Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Polsce – propozycje
rozwiązań instytucjonalno prawnych oraz założeń polityki państwa – szkolenie dla
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – 1 osoba,
2) Postępowanie z dokumentacją w urzędach i jednostkach samorządowych w świetle
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – 3 osoby,
3) Prawo zamówień publicznych w projektach EFS, EFRR i Funduszu Spójności
w okresie programowania 2014 - 2020 – 1 osoba,
4) Prawidłowe opracowanie budżetu do projektów dofinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014 – 2020 – 2 osoby,
5) Opracowanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie do priorytetów
VI, VII, VIII w ramach WRPO w latach 2014 - 2020 – 2 osoby,
6) Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014 + w ramach Poddziałania
7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – 2 osoby,
7) Dopalacze i inne substancje psychoaktywne – rozpoznawanie problemu i metody
działania – 5 osób,
8) (eS) w sieci dobrych połączeń – Nowy Standard działania w zakresie współpracy
międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej – 1 osoba.
3. Sfinansowanych ze środków własnych PCPR:
1) Szkolenie w zakresie systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA – 2 osoby,
2) Dziecko krzywdzone w otoczeniu profesjonalistów. Zadania i obowiązki,
przekroczenie i niedopełnienie obowiązków wobec dziecka potrzebującego pomocy
działania międzyinstytucjonalne – warsztaty - 1 osoba,
3) Zadania powiatu w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 2 osoby,
4) Praca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w oparciu o podejście skupione
na rozwiązaniach – 2 osoby.
Ponadto w dniu 25 czerwca 2015 r. zorganizowano wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania
Rodziny „RAZEM” dla 22 pracowników pomocy społecznej oraz ich podopiecznych
zajęcia edukacyjne z profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi prowadzonej przez
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi.
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Podczas spotkania przedstawione zostały założenia w/w programu, a także Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem. Uczestniczki wzięły udział w warsztatach z nauki samobadania
piersi na fantomie.
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.
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X.
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 dwu godzinne 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.
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).
Zespół Konsultacyjny podczas swoich cotygodniowych spotkań przyjął 28 osób, z czego 16
z nich to ofiary przemocy domowej.
3. Program wspierania rodzin wymagających kompleksowej, instytucjonalnej
pomocy psychologiczno - terapeutycznej
W latach 2011 - 2014r. w programie „Bądźmy aktywni”, który finansowany był
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, corocznie uczestniczyło 10 rodzin
dotkniętych długotrwałą przemocą i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Kobiety biorące udział w tym programie przychodziły na spotkania z psychologiem
i terapeutom rodziny, korzystały z porad prawnika. Uczestniczki przychodziły ze swoimi
dziećmi (w wieku od 1 roku do 17 lat), które pod opieką pedagogów i opiekunów
uczestniczyły w zajęciach dostosowanych do ich wieku i zainteresowań.
Po udziale w programie kobiety wyraziły potrzebę dalszego spotykania się i dzielenia swoimi
problemami i osiągnięciami. W 2015r. zorganizowano dla kobiet 2 spotkania, w których
uczestniczył psycholog i terapeuta rodziny.
4. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
„Stop Przemocy”
W 2015 r. nie odbyła się kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla
sprawców przemocy w rodzinie będącego zadaniem z zakresu administracji rządowej
realizowanym przez powiaty ze względu na brak odpowiedniej liczby uczestników (minimum
10 osób) co uniemożliwiło jednocześnie wystąpienie o dotację do Wojewody
Wielkopolskiego na jego sfinansowanie.
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 Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
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. W 2015r. otrzymaliśmy 55 informacji o interwencjach policji. Zwrotnie przekazujemy
informację o podjętych działaniach wobec rodziny.
Współpracujemy z sądem, prokuraturą w sprawie rekrutacji uczestników programu
korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
6. Działania uwrażliwiające na zjawisko przemocy oraz propagowanie form
przeciwdziałania w tym współpraca z mediami, udział w kampaniach
społecznych
Wzorem lat ubiegłych również w 2015 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 „Bicie uczy, ale tylko
złych rzeczy”. Jej celem było nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana
postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania
przemocy wobec dzieci. Rzecznika Praw Dziecka przedstawił wyniki raportu Bicie dzieci
po polsku… czyli postawy społeczne wobec przemocy w wychowaniu. W ramach kampanii
rozprowadzono w szkołach, placówkach pomocy społecznej i innych 100 sztuk plakatów.
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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:
 Dziecko krzywdzone w otoczeniu profesjonalistów. Zadania i obowiązki,
przekroczenie i niedopełnienie obowiązków wobec dziecka potrzebującego pomocy
działania międzyinstytucjonalne – warsztaty - 1 osoba,
Dysponujemy 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).
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