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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, Środowiskowych 

Domach Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie (załącznik nr 1 i 2), 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 31.12.2016 r.) 47 pracowników w wymiarze 41 etatów. 

W tym: 

1. PCPR:          17,25 etatów 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie:  10,75 etatów 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie:      9,5 etatów 

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:      3,5 etatów. 

 

 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 5 osób przyjęto na staże finansowane ze środków 

Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, w tym:  

1. PCPR – 3, 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie - 1,  

3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie – 1. 

  
 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 2016 roku WYNOSIŁ:  

 

 plan:   6 981 734,00 zł   

 wykonanie: 6 880 532,00 zł 
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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 2016 roku funkcjonowała następująca liczba rodzinnych form pieczy zastępczej:  

Liczba rodzin zastępczych ogółem  65 

Liczba dzieci w tych rodzinach ogółem 95 

 

w tym:  rodziny spokrewnione  31 

  liczba dzieci    39 

 

  rodziny niezawodowe   29 

  liczba dzieci    41 

 

  rodziny zawodowe    5 

  liczba dzieci     15 

w tym 

- pogotowie rodzinne      2 

  liczba dzieci      7 

- rodzina specjalistyczna    1 

   liczba dzieci      1 

 rodzinny dom dziecka    1 

 liczba dzieci      4 

 

rodziny nowopowstałe w 2016 roku  6 dla 9 dzieci 

  w tym:  spokrewnione   4 dla  5 dzieci 

  niezawodowe   2 dla  4 dzieci 

Ponadto do 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego 

zostało przyjętych 7 dzieci. 

W 2016 roku przestały funkcjonować 4 rodziny zastępcze, w których przebywało 4 dzieci: 

 1 dziecko powróciło do rodziców naturalnych, 

 3 dzieci usamodzielniło się, 

Ponadto rodziny zastępcze (nadal funkcjonujące) opuściło 8 dzieci, z czego: 

5 usamodzielniło się; 

3 dzieci zostało adoptowanych. 

Z tytułu świadczeń na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016 

wydatkowano: 

 rodziny zastępcze niezawodowe – 442.432,27 zł, 

 rodziny zastępcze zawodowe – 95.840,85 zł, 

 rodzinny dom dziecka – 62.730,80 zł, 

 rodziny zastępcze spokrewnione – 280.788,51 zł. 
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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 2016 wpłynęły środki finansowe z tytułu odpłatności gmin na utrzymanie dzieci: 

a) w rodzinach zastępczych w wysokości: 

 Września  104.671,81 zł, 

 Pyzdry  6.600,00 zł, 

 Kołaczkowo  3.496,45 zł, 

 Nekla  8.316,12 zł. 

Razem:  123.084,35 zł 

b) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości:  

 Września 88.155,16 zł, 

 Miłosław 55.332,09 zł, 

 Pyzdry  55.797,48 zł 

 Kołaczkowo   7.373,61 zł. 

Razem:  206.658,34 zł 

 

 

2. Usamodzielnienia 
 

 Usamodzielnienie to długotrwały proces wychowawczy, który wprowadza osobę 

usamodzielnianą do podjęcia samodzielnego, dojrzałego życia i integracji ze środowiskiem 

lokalnym. Proces usamodzielnienia rozpoczyna się na rok przed osiągnięciem pełnoletności 

przez osobę usamodzielnianą i w zależności od sytuacji życiowej wychowanka, może trwać 

najpóźniej do momentu osiągnięcia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. 

Znacząca część działalności pracowników PCPR jest skierowana na motywowanie 

usamodzielnionych wychowanków do jak najdłuższego kontynuowania nauki (szkoły 

policealne, studia) i zdobywania dodatkowych kwalifikacji oraz kursów zawodowych, aby 

wychowankowie byli odpowiednio przygotowani (zawodowo) do samodzielnego życia. 

Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni często jest 

opiekunem usamodzielnienia wychowanka opuszczającego pieczę zastępczą. Wspólnie 

z wychowankiem opracowuje indywidualny programu usamodzielnienia oraz wspiera 

wychowanka w realizowaniu tego programu. 

Jednym z największych problemów osób usamodzielnianych, opuszczających pieczę 

zastępczą, jest trudność w pozyskaniu mieszkania i tym samym stworzenia sobie 

odpowiednich warunków mieszkaniowych. Pracownik socjalny Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie we Wrześni pomaga wychowankowi wypełnić wniosek o uzyskanie 

mieszkania socjalnego. 

Pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- 

wychowawczych po opuszczeniu opieki zastępczej zostają objęci pomocą mającą na celu ich 

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

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 2016 roku pomocą na usamodzielnienie objętych było 18 wychowanków z rodzin 

zastępczych oraz 11 wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych. 

 

Wartość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków 

 

– wychowankowie z rodzin zastępczych: 

– wychowankowie z placówek opiekuńczo - wychowawczych: 

 

RRooddzzaajj  ppoommooccyy  LLiicczzbbaa  oossóóbb  KKwwoottaa  ((zzłł))  

ppoommoocc  ppiieenniięężżnnaa  nnaa  kkoonnttyynnuuoowwaanniiee  nnaauukkii  77  2266..998844,,9944  

ppoommoocc  rrzzeecczzoowwaa  nnaa  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiee  66  2266..444466,,3366  

ppoommoocc  ppiieenniięężżnnaa  nnaa  uussaammooddzziieellnniieenniiee  44  2244..665599,,5555  

RRaazzeemm::  7788..009900,,8855  

 

 

 

 

Rodzaj pomocy Liczba osób Kwota (zł) 

ppoommoocc  ppiieenniięężżnnaa  nnaa  kkoonnttyynnuuoowwaanniiee  nnaauukkii  1166  8833..995533,,1122  

ppoommoocc  rrzzeecczzoowwaa  nnaa  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiee  22  88..994411,,5500  

ppoommoocc  ppiieenniięężżnnaa  nnaa  uussaammooddzziieellnniieenniiee  22  99..888888,,0000  

RRaazzeemm::  110022..778822,,6622  
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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 2016 roku do placówki 

skierowano 9 osób, natomiast opuściło ją 6 osób: 3 dzieci zostało przeniesionych do innej 

placówki opiekuńczo-wychowawczej, natomiast 3 usamodzielniło się. Na koniec roku 

w placówce przebywało 32 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. Dzieci do Ośrodka 

kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce położenia placówki. Podstawą skierowania 

do placówki jest postanowienie sądu lub wniosek rodziców. Zadania związane z kierowaniem 

dzieci do placówki wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. 

 

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. 

 

Ośrodek przy realizacji swoich zadań współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wrześni, a także innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

Ponadto pracownicy PCPR na bieżąco monitorują sytuację dzieci przebywających 

w placówce, uczestniczą w okresowych ocenach sytuacji tych dzieci. Ponadto służą 

wsparciem merytorycznym dla pracowników placówki, gdy zaistnieje taka potrzeba. 

Wychowankowie placówki uczestniczą w różnych spotkaniach integracyjnych 

organizowanych przez PCPR dla dzieci z pieczy zastępczej, m.in. Dzień Rodzicielstwa 

Zastępczego, Zabawa Mikołajkowa. 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w OWDiR w Kołaczkowie wynosił 

4.007,41 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 31.12.2016 r. w RDD w Pyzdrach przebywało 6 wychowanków. 

W minionym roku do placówki nie skierowano żadnego dziecka, żaden wychowanek nie 

opuścił też placówki. 

 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach wynosił 

2.294,66 zł. 
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 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. 

RDD przy realizacji swoich zadań współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni, a także innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wspiera prowadzących placówkę w wypełnianiu 

swoich zadań. Pracownicy PCPR uczestniczą w okresowych ocenach dotyczących sytuacji 

dzieci przebywających w placówce. Pedagog PCPR wspiera Dyrektora placówki przy 

sporządzaniu planów pomocy dzieciom. Ponadto od kilku lat wychowankowie placówki 

objęci są wsparciem psychologa zatrudnionego w PCPR. Wychowankowie RDD uczestniczą 

w różnych spotkaniach integracyjnych organizowanych przez PCPR dla dzieci z pieczy 

zastępczej, m.in. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Zabawa Mikołajkowa. 

 

5. Dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem Wrzesińskim 

 

W placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w 2016 

roku przebywało 6 dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego. W 2016 roku umieszczonych 

zostało 5 dzieci, a 1 wychowanek usamodzielnił się w związku z osiągnięciem pełnoletności. 

 

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. W DPS w 2016 roku umieszczonych zostało 13 nowych mieszkańców. Sprawami 

dotyczącymi umieszczania w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni osób tego 

potrzebujących zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dom Pomocy 

Społecznej współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w zakresie 

bieżącej działalności. Ponadto pracownik socjalny placówki współpracuje z Ośrodkami 

Pomocy Społecznej kierującymi osoby potrzebujące do DPS oraz rodzinami tych osób. 

Wydaliśmy 17 decyzji dotyczących umieszczenia mieszkańca w DPS. 

 W Domu Pomocy Społecznej w dniu 31 grudnia 2016 roku przebywało 

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

w 2016 r. wynosił 3.597,30 zł. 

 

7. Inne działania 

 

1. Szkolenia dla rodzin zastępczych 

a) W październiku i listopadzie 2016 roku odbyło się szkolenie „Pierwsza Pomoc 

Przedmedyczna”, na które zostały zaproszone wszystkie rodziny zastępcze z terenu 

powiatu wrzesińskiego. Z zaproszenia skorzystało 41 rodziców zastępczych. Osobą 

prowadzącą był Pan Sebastian Dudek – Certyfikowany Instruktor Pierwszej Pomocy. 

b) Zostało przeprowadzone jedno szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. 

Przeszkolono 2 osoby (1 małżeństwo). 

c) W 2016 roku kontynuowała swoją działalność grupa wsparcia dla rodziców 

zastępczych - odbyły się 4 spotkania. 
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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 2016 rok, uzyskano 

dofinansowanie na realizację programu "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". 

Zostało zatrudnionych trzech koordynatorów. Koordynatorzy pracowali 

z 52 rodzinami zastępczymi. 

Kwota dotacji wyniosła 34.987,47 zł, natomiast wkład własny powiatu to kwota 

32.855,96 zł. 

 

3. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 

27 czerwca 2016 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 100 osób. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zabawach 

ruchowych oraz przejechać się bryczką. 

4. Bal Mikołajkowy 

8 grudnia 2016 roku został zorganizowany Balik Mikołajkowy dla dzieci z rodzin 

zastępczych oraz wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie 

Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni. Dzieci i rodzice uczestniczyli 

w zabawach zorganizowanych przez grupę animacyjną „ Uciechowo”. Dzieci zostały 

obdarowane przez Mikołaja prezentami. 

5. Promocja rodzicielstwa zastępczego 

W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zorganizowało akcję 

promującą rodzicielstwo zastępcze „Rodzina potrzebna od zaraz”. W ramach 

akcji wydrukowane zostały ulotki i plakaty zachęcające do zostania rodzicem 

zastępczym. Ponadto informacja o rodzicielstwie zastępczym pojawiła się w mediach, 

Dyrektor PCPR udzieliła wywiadu w lokalnym radiu oraz opublikowano obszerny 

artykuł w przeglądzie powiatowym. 
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WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2016 r. 
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III. REHABILITACJA SPOŁECZNA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU 

REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1. Rodzaje realizowanych zadań 

1) Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 

2) Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki  

3) pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,  

4) Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

5) Turnusy rehabilitacyjne osób dorosłych i dzieci, 

6) Sport, kultura, rekreacja i turystyka  osób niepełnosprawnych  zrzeszonych  

7) w organizacjach pozarządowych 

8) Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

9) Realizacja programu „Aktywny samorząd” 

 

 

2. Wykonanie planu finansowego za rok 2016 z realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej.  

 

163 247,00

249 371,36

55 760,71

476 994,16

1 759 560,00

163 247,00

249 370,77

55 760,71

476 994,16

1 759 557,06

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Likwidacja barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne

WTZ

Wykonanie Plan
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3. Wydatkowanie zadań z podziałem na dzieci i dorosłych 

9 659,75

46 260,41

26 950,00

37 421,00

46 100,96

430 733,75

222 420,77

125 826,00

Sport,kultura, rekreacja i turystyka

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze

Bariery architektoniczne, techniczne i w 

komunikowaniu się

Turnusy rehabilitacyjne

Dorośli Dzieci

 

 

Ad. 1 Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. 

W 2016 roku 179 wnioskodawców starało się o dofinansowanie do likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się na kwotę 1 146 406,00 zł. 

Skorzystało 86 osób na łączną kwotę wypłaconego dofinansowania 249 370,00 zł. 

 

 

Likwidacja barier architektonicznych to przystosowanie mieszkania dla osoby 

niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się, w celu umożliwienia jej wykonywania 

podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 

Spośród złożonych 75 wniosków na łączną kwotę 784 448,88 zł, z dofinansowania 

do likwidacji barier architektonicznych  skorzystało 29 osób na  kwotę 110 364,41 zł: 
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Otrzymane dofinansowanie z podziałem na dzieci i dorosłych: 

DDoorroośśllii  2288  oossóóbb  110066  336644,,4411  zzłł  

DDzziieeccii  11  oossoobbaa  44  000000,,0000  zzłł  

 

 

Likwidowane bariery w roku 2016 to głównie bariery występujące w łazience (demontaż 

wanny, wykonanie niskie brodzika z kabiną prysznicową, siedzisko, uchwyty, płytki 

podłogowe antypoślizgowe, poszerzenie drzwi) ponadto dofinansowane były również 

likwidacja progów, wykonanie podjazdu do wózka inwalidzkiego, wykonanie transportera 

schodowego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.  

 
 

 

Likwidacja barier technicznych to wykonanie prac lub zakup urządzeń umożliwiających 

lub ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych 

czynności lub kontaktów z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi 

z niepełnosprawności. 

Spośród złożonych 41 wniosków na łączną kwotę 163 011,50 zł z dofinansowania 

do likwidacji barier technicznych skorzystało 35 osób na łączną kwotę 111 306,36 zł. 

Otrzymane dofinansowanie z podziałem na dzieci i  dorosłych: 

 

DDoorroośśllii  3300  oossóóbb  9988  335566,,3366  zzłł  

DDzziieeccii  55  oossóóbb  1122  995500,,0000  zzłł  

 

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w 2016 roku realizowane było głównie 

w zakresie zakupu łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo – kąpielowego, 

schodołazu.  
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Września

68%

Nekla

3%

Kołaczkowo

3%

Pyzdry

14%

Miłosław

12%

Przyznane dofinansowanie do likwidacji barier 
technicznych z podziałem na gminy

 

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się to likwidacja ograniczeń uniemożliwiających lub 

utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie 

i pozyskiwanie informacji. 

Spośród 63 złożonych wniosków na łączną kwotę 196 149,78 zł z dofinansowania 

do likwidacji barier w komunikowaniu się skorzystały 22 osoby na kwotę 27 700,00 zł. 

 

Otrzymane dofinansowanie z podziałem na dzieci i dorosłych: 

 

DDoorroośśllii  1122  oossóóbb  1177  770000,,0000  zzłł  

DDzziieeccii  1100  oossóóbb  1100  000000,,0000  zzłł  

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się w 2016 roku realizowane było 

głównie w zakresie zakupu komputera wraz z oprogramowaniem.  

 

 

Września

66%
Kołaczkowo

7%

Nekla

16%

Pyzdry

7%

Miłosław

4%

Dofinansowanie do likwidacji barier w 
komunikowaniu się z podziałem na gminy
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Ad. 2 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 

 

Zgodnie z przepisami, refundacji podlegają środki ograniczające skutki 

niepełnosprawności, min. wózki inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, protezy 

kończyn, obuwie, gorsety i kołnierze ortopedyczne, aparaty słuchowe, materace 

przeciwodleżynowe, pieluchomajtki. Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy 

finansowej jest potwierdzony udział Narodowego Funduszu Zdrowia w kosztach zakupu oraz 

kryterium dochodowe wnioskodawców nie przekraczające 50 % przeciętnego wynagrodzenia 

na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 65 % w przypadku osoby samotnej. 

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, maksymalnie do 80 % jego wartości 

mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami 

wynikającymi z dysfunkcji. 

 

W 2016 roku 747 wnioskodawców starało się o dofinansowanie do zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 735 812,04 zł. Skorzystało 695 

osób na łączną kwotę wypłaconego dofinansowania 451 322,96 zł. Natomiast 

o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny starało się 29 wnioskodawców 

na łączną kwotę 41 398,00 zł. Skorzystało 25 osób na kwotę 25 671,20 zł. 
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Września

64%
Kołaczkowo

10%

Nekla

7%

Pyzdry

10%

Miłosław

9%

Dofinansowanie do zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze z podziałem na gminy

 

Września

48%

Kołaczkowo

12%
Pyzdry

1%

Miłosław

17%

Nekla

22%

Dofinansowanie do zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny z podziałem na 

gminy

 
 

 

 

Ad. 3 Dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Na terenie powiatu wrzesińskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej. Uczęszcza 

do nich 110 niepełnosprawnych uczestników.  

 

 

 

 



18 

 

 Września Czeszewo Ruda Komorska 

Ilość uczestników 50 30 30 

Ilość dowożonych uczestników 27 29 25 

Ilość oczekujących na przyjęcie 

uczestników 

7 0 0 

Ilość etatów 14
1

2 8 i 
3
4 8

3
4 

Kwota przekazanego 

dofinansowania ze środków 

PFRON 

i Powiatu 

Razem: 

PFRON 

799 800,00 zł 

PFRON           

479 880,00 zł 

PFRON 

479 880,00 zł 

Powiat 

88 867,00 zł 

Powiat 

53 320,00 zł 

Powiat 

53 320,00 zł 

888 667,00 zł 533 200,00 zł 533 200,00 zł 

 
 

W roku 2016 przeprowadzono 5 kontroli Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym 2 kontrole 

problemowe. Przedmiot kontroli obejmował w szczególności: 

 

1) prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu; 

2) ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych 

w nich wskazań; 

3) prawidłowość prowadzonej dokumentacji; 

4) prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu; 

5) zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, 

regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową; 

6) prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów 

rehabilitacji. 

 

Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły z zaleceniami pokontrolnymi 

między innymi prośba o uzupełnienie dokumentacji o: 

- oświadczenia o posiadanej przez uczestników zdolności do czynności prawnych lub ich 

braku, 

- podpis uprawnionej osoby we wszystkich dokumentach, oświadczeniach oraz zgodach 

wymagających podpisu uczestnika lub opiekuna prawnego, 

- zatrudnienie pracownika na stanowisku psychologa zgodnie z § 13 pkt. 1 pkt 4 

Rozporządzenia, 

- przestrzeganie zapisów umowy dotyczących pisemnego informowania Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o zatrudnieniu pracownika i posiadanych przez niego 

kwalifikacji, 

- przestrzeganie przerwy wakacyjnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

Organizacyjnym. 

 

Ad. 4 Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

Do korzystania są uprawnione dzieci oraz osoby dorosłe legitymujące się ważnym 

orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się 

o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie jej opiekuna, wyłącznie 

na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarza. Dofinansowanie udzielane jest zgodnie 
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z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. 

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) 

Spośród 216 wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie skorzystało 109 osób 

na łączną kwotę 163 247,00 zł. Dofinansowanie otrzymały wszystkie dzieci ubiegające się 

o dofinansowanie oraz w pierwszej kolejności osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności.  

 

 

Gmina 

Ilość osób, które otrzymały 

dofinansowanie 

D
o

ro
śl

i 

K
w

o
ta

 

O
p

ie
k

u
n

o
w

ie
 

d
o

ro
sł

y
ch

 

K
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o
ta

 

D
zi

ec
i 

K
w

o
ta

 

O
p

ie
k

u
n

o
w

ie
 

d
zi

ec
i 

K
w

o
ta

 

Września 58   61 247,00 28 19 527,00    21 19520,00 21 13020,00 

Miłosław 4 4 296,00 - - - - - - 

Nekla 1 1 085,00 - - 1 976,00 1 651,00 

Kołaczkowo 7 8 200,00 6 4 824,00 1 976,00 1 651,00 

Pyzdry 15 16 807,00 13 9 840,00 1 976,00 1 651,00 

RAZEM 85 91 635,00 47 34 191,00 24 22 448,00 13 14 973,00 

     

Ogólna kwota 

dofinansowania 
163 247,00 zł 

Września

69%

Miłosław

3%

Nekla

2%

Kołaczkowo

9%

Pyzdry

17%

Przyznane dofinansowanie do uczestnictwa w 
turnusie rehabilitacyjnym  z podziałem na 

gminy
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Ad. 5 Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki.  

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

skorzystało 28 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 55 760,71 zł 

Lp. Organizacje 

pozarządowe 

Rodzaj zadania Łączna kwota 

przyznanego 

dofinansowania 

1. Polski Związek 

Emerytów i 

Rencistów Września 

1. Siedmiodniowy pobyt w  Brennej 

2. Siedmiodniowy pobyt w Białym Dunajcu 

3. Siedmiodniowy pobyt w Międzyzdrojach 

4. Siedmiodniowy pobyt w Bieszczadach 

5. Siedmiodniowy pobyt w Ustroniu 

Morskim 

6. Wyjazd turystyczno – kulturalny do 

Wrocławia 

7. Dwudniowy pobyt w Częstochowie 

8. Siedmiodniowy pobyt w Kołobrzegu 

9. Siedmiodniowy pobyt w Rewalu 

 

17 200,00 

2. Polski Czerwony 

Krzyż Września 

1. Wyjazd – wycieczka dzieci 

niepełnosprawnych z zespołu szkół 

specjalnych 

2 222,75 

3. Wrzesińskie 

Stowarzyszenie 

Osób Niesłyszących 

1. Wyjazd 40 osób niepełnosprawnych do 

Darłówka 

2 000,00 

4. Stowarzyszenie 

Wrzesiński Klub 

1. Wyjazd rekreacyjno – turystyczno – 

kulturalnych do Sarbinowa 

2 999,62 
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AMAZONKI 

5. Koło Emerytów  i 

Rencistów NSZZ 

Solidarność TONSIL 

S.A. 

1. Wycieczka do miejscowości Sianożęty dla 

100 osób 

2. Wycieczka turystyczno – rekreacyjno - 

kulturalna 

5 000,00 

6. Stowarzyszenie 

Osób 

Niepełnosprawnych 

Narządu Ruchu 

Ziemi Wrzesińskiej 

"RADOŚĆ" 

1. Wyjazd do Uniejowa – kąpiel w wodach 

termalnych 

2. Wycieczka do Rogalina i Puszczykowa 

1 397,26 

7. Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów Pyzdry 

1. Udział w przedstawieniu kulturalnym – 

operetka. 

2. Organizacja wycieczki rekreacyjno – 

kulturalnej do Książa 

1 782,00 

8. Fundacja Dzieci 

Wrzesińskich 

1. X Spartakiada osób niepełnosprawnych 3 450,00 

9. Wielkopolski 

Związek Inwalidów 

Narządu Ruchu Koło 

Września 

1. Wycieczka turystyczno – wypoczynkowa 

do Jarosławca 

3 000,00 

10. Stowarzyszenie 

Oświaty Społecznej 

w Pyzdrach 

1. Impreza Integracyjna „Razem łatwiej” dla 

100 osób niepełnosprawnych 

2. Halowy Turniej Piłki Nożnej 

2 328,00 

11. Stowarzyszenie na 

Rzecz Dzieci i 

Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

„RAZEM” 

1. Wyjazd uczniów niepełnosprawnych na 

zieloną szkołę „SUDETY 2016” 

2. XVIII Turniej Mikołajkowy 

3 987,00 

12. Polski Związek 

Niewidomych, 

Zarząd Koła we 

Wrześni 

1. Piknik rekreacyjno – sportowo – 

rehabilitacyjny dla 30 osób 

niepełnosprawnych 

1 194,08 

13. Miłosławskie 

Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy 

Chorym I 

Niepełnosprawnym 

1. Realizacja jednodniowej wycieczki do 

Wrocławia 

2 000,00 

14. Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów Koło 

Miłosław 

1. Siedmiodniowy pobyt w Międzyzdrojach 

2. Siedmiodniowy pobyt w Rewalu 

4 000,00 

15. Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów Koło w 

Kołaczkowie 

1. Wycieczka do Wrocławia i Brzegu 

Dolnego 

2. Wyjazd do teatru 

3 200,00 

Razem:  55 760,71 
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We wszystkich formach aktywności niepełnosprawnych uczestniczyli niepełnosprawni 

mieszkańcy powiatu wrzesińskiego zrzeszeni w organizacjach pozarządowych. 

 

Ad. 6 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.  

Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej złożyło Miłosławskie 

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym jednak został rozpatrzony 

negatywnie ponieważ nie spełniał wymogów merytorycznych.  

 

Ad 7. Realizacja programu „Aktywny samorząd” 

W 2016 roku Powiat Wrzesiński uczestniczył w realizacji programu celowego „Aktywny 

Samorząd”. 

 

Ilość osób korzystających z dofinansowania w poszczególnych gminach: 

 

Nazwa zadania 

 

 

Września 

 

Miłosław  

 

Nekla 

 

Pyzdry 

 

Kołaczkowo 

 

Pomoc w zakupie sprzętu  

elektronicznego, jego 

elementów oraz 

oprogramowania 

5 1 - - - 6 

Dofinansowanie szkoleń w 

zakresie obsługi nabytego w 

ramach programu sprzętu 

elektronicznego i 

oprogramowania  

1 1 - - - 2 

Pomoc w uzyskaniu prawa 

jazdy kategorii B 

1 - - - - 1 

Pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej 

posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

2 - 1 - 1 4 

Pomoc w zakupie  protezy 

kończyny w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne ,co 

najmniej na poziomie III 

jakości  

- - - - 1 1 

Pomoc w utrzymaniu 

aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej 

1 - - - - 1 
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Pomoc z zakupie i montażu 

oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu  

2 1 - 1  4 

Pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie 

wyższym 

21 - - 3 2 26 

Ogółem poszczególne 

gminy 

33 3 1 4 4 45 

 

Z dofinansowania skorzystało 45 osób niepełnosprawnych spełniających zasady realizacji 

powyższego programu.  

Ogółem wypłacono dofinansowanie w kwocie 143 979,00 zł. 
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IV. INTERWENCJA KRYZYSOWA I PORADNICTWO RODZINNE 

 
Poradnictwo Rodzinne realizowane jest poprzez udzielanie bezpłatnych porad 

i wsparcia psychologicznego. Zatrudnieni na podstawie umów cywilno – prawnych 

specjaliści, obsługują 3 gminy powiatu wrzesińskiego.  

W poprzednich latach w ramach poradnictwa udzielano również porad prawnych. 

Jednak zrezygnowano z zatrudniania prawnika, ponieważ zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 

2015 roku ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 

wrzesińskiego działają od stycznia 2016 roku trzy punkty, w ramach których nieodpłatną 

pomoc prawną świadczą osobiście adwokaci lub radcowie prawni, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia aplikanci adwokaccy lub aplikanci 

radcowscy.  

 

W roku 2016 z pomocy psychologa skorzystało 67 osób 

 

GGmmiinnaa  PPoorraaddyy  ppssyycchhoollooggaa  

WWrrzzeeśśnniiaa  3399  

MMiiłłoossłłaaww  1188  

PPyyzzddrryy  1100  

RRaazzeemm::  6677  

 

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 z różnych powodów znalazły się w sytuacji 

kryzysowej (np. z powodu utraty mieszkania bądź też występującej przemocy fizycznej 

i psychicznej). Mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w ramach 

Poradnictwa Rodzinnego oraz wsparcia terapeutycznego podczas cotygodniowych dyżurów 

Zespołu Konsultacyjnego. 

W roku 2016 r. do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu skierowano 

1 mężczyznę, 3 kobiety oraz 5 dzieci. 

 

Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

Od 2011 roku w celu udzielania wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych 

zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni powołany 

został Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

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. W posiedzeniach zespołu uczestniczą również 

w miarę potrzeb pracownik socjalny PCPR oraz Dyrektor PCPR. 

W 2016 roku Zespół podczas swoich cotygodniowych dyżurów przyjął 12 interesantów 

(8 kobiet i 4 mężczyzn). Niektóre z osób skorzystały kilkakrotnie ze wsparcia Zespołu. 

Najczęściej zgłaszane problemy to: alkoholizm jednego z partnerów, przemoc fizyczna 

i psychiczna, 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. 

Dzięki opracowanemu systemowi pomocy rodzinom dotkniętym nagłymi zdarzeniami 

losowymi - w 2016 roku psycholog udzielił wsparcia 1 osobie. Taka potrzeba zgłoszona była 

przez Powiatową Komendę Policji we Wrześni. 
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V. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI POWIATU 

WRZESIŃSKIEGO 

 

Przy PCPR funkcjonuje Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego. 

Skupia obecnie 20 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. 

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego zorganizowało 7 spotkań: 

a) 15 marca – organizacje zostały poinformowane o zmianach organizacyjnych 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Uzyskały informacje o środkach 

finansowych przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez PCPR oraz pokontrolnych 

zaleceniach dotyczących składania, realizacji i rozliczania wniosków składanych przez 

organizacje. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z Wrześni złożył 

propozycję aby w spotkaniach FORUM uczestniczyli również przedstawiciele kół 

PZERiI, które funkcjonują w Nekli, Miłosławiu, Kołaczkowie, Orzechowie. 

Omówiono organizację wspólnego wyjazdu do Poznania w dniu 23 kwietnia br. 

na siódmą edycję Targów Viva seniorzy na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich. 

b) 19 kwietnia – przekazano organizacjom informację o wysokości środków PFRON 

(67 000,00 zł) przeznaczonych w 2016 roku na dofinansowanie 34 wniosków 

złożonych przez organizacje na zadanie – sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 

niepełnosprawnych. Organizacje omówiły wstępne założenia organizacji Pikniku 

FORUM; 

c) 31 maja – przedstawicielki organizacji (Fundacja Dzieci Wrzesińskich i Koło 

Emerytów i Rencistów Solidarność Tonsil SA) odpowiedzialnych za organizacje 

Pikniku omówiły stopień zaawansowania przygotowań do imprezy, która odbędzie się 

19 czerwca br. w Grzybowie. Przedstawiciele organizacji wymienili się informacjami 

o organizowanych wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, wyjazdy 

rekreacyjno – kulturalne itp. 

d) 17 czerwca – spotkanie przedstawicielek trzech organizacji w celu doprecyzowania 

planu przebiegu Pikniku w Grzybowie; 

e) 19 czerwca – w Restauracji Relax w Grzybowie odbył się Piknik FORUM, w którym 

uczestniczyło ok. 170 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz 

zaproszeni goście; 

f) 27 września – poinformowano organizacje o dodatkowych środkach z PFRON 

na zadania realizowane przez PCPR, które dają możliwość składania wniosków 

jeszcze w br. Omówiono Zasady udzielania dofinansowania osobie prawnej 

i jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na 2017 r.- (większe 

wymagania wobec wnioskodawców - staranność przy składaniu i rozliczaniu 

wniosków). Uczestniczący w spotkaniu pracownik starostwa przedstawił projekt 

„Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2017 r.” oraz nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300). Podsumował pierwszą edycję 

programu Powiatowa Akademia Ruchu. Dyrektor PCPR poinformowała o zmianie 

przedstawiciela PCPR pełniącego funkcję sekretarza FORUM; 
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g) 15 grudnia - spotkanie podsumowujące działalność stowarzyszeń i fundacji 

zrzeszonych w FORUM w 2016 r. – organizacje przekazały krótkie informacje 

o zrealizowanych przedsięwzięciach. W świąteczny nastrój wprowadziła zebranych 

uczestniczka Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie śpiewając znane 

i lubiane kolędy i pastorałki.  

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego jak co roku zgłosiło dwóch 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji opiniującej oferty złożone 

w ramach otwartego konkursu ofert Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

Bardzo dużym zainteresowaniem organizacji cieszą się dofinansowania ze środków PFRON 

na realizację zadań dla osób niepełnosprawnych w zakresie sportu, kultury, rekreacji 

i turystyki. Dofinansowano 34 wnioski złożone przez 28 organizacji pozarządowych na kwotę 

55 761,00 zł. 

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Forum korzystają nieodpłatnie z sali konferencyjnej 

i sali rehabilitacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na: zebrania, szkolenia, 

występy oraz na różnego rodzaju formy terapii i zajęcia rehabilitacyjne. W 2016 roku z sali 

konferencyjnej skorzystało 3 365 osób, a z sali rehabilitacyjnej 8 396 osób. 
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VI. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA 

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIAŁAJĄCEGO PRZY PCPR WE WRZEŚNI 

 

1. Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia: 

L.p. Typ wniosku Liczba wniosków 

1. OOssoobbyy  ppoo  1166  rrookkuu  żżyycciiaa  11..225577  

2. OOssoobbyy  pprrzzeedd  1166  rrookkiieemm  żżyycciiaa  119900  

 RRaazzeemm::  11..444477  

 

2. Liczba wydanych orzeczeń: 

L.p. Typ orzeczenia 
Osoby po 16 

roku życia 

Osoby przed 16 

rokiem życia 

1. OOkkrreeśślleenniiee  ssttooppnniiaa  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnoośśccii  

//  ookkrreeśślleenniiee  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnoośśccii  
11..117711  114455  

2. NNiieezzaalliicczzeenniiee  ddoo  oossóóbb  

nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  
1100  3333  

3. OOddmmoowwaa  wwyyddaanniiaa  oorrzzeecczzeenniiaa  6666  11  

 RRaazzeemm::  11..224477  117799  

 

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

L.p. Stopień 

niepełnosprawności 

Liczba wydanych 

orzeczeń 

1. zznnaacczznnyy  333355  

2. uummiiaarrkkoowwaannyy  556677  

3. lleekkkkii  226699  

 RRaazzeemm::  11..117711  

 

4. Wydano (na wniosek) 292 legitymacji osoby niepełnosprawnej potwierdzających 

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

przysługujących osobom niepełnosprawnym. 

  

5. Wpłynęło 317 wniosków na Kartę parkingową. 

Zespół był finansowany w roku 2016 z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Powiatu 

Wrzesińskiego  koszty funkcjonowania Zespołu zamknęły się w kwocie: 265.254,00 zł. 

Skład orzekający Zespołu to: 9 lekarzy, 2 psychologów, 2 pracowników socjalnych 

oraz 2 doradców zawodowych, 2 pedagogów 

Obsługę administracyjną wykonywało 4 pracowników. 
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VII. SZKOLENIA I INNE DZIAŁANIA W PCPR 

 
W celu rozwijania umiejętności i zdobywania kompetencji zawodowych pracownicy PCPR 

skorzystali z następujących szkoleń: 

Organizator 

szkolenia/źródło 

finansowania 

Nazwa szkolenia 
Ilość 

osób 
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e
 ZZaarrzząąddzzaanniiee  ddookkuummeennttaaccjjąą  ww  śśwwiieettllee  pprrzzeeppiissóóww  kkaanncceellaarryyjjnnoo  --  

aarrcchhiiwwaallnnyycchh  
3 

OOffeerrttaa  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo  

wwssppóółłffiinnaannssoowwaanneeggoo  zzee  śśrrooddkkóóww  UUEE  zz  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  nnoowweelliizzaaccjjii  

uussttaawwyy  PPrraawwoo  zzaammóówwiieeńń  ppuubblliicczznnyycchh  

2 

ZZaassaaddyy  ddoottyycczząąccee  kkoonnttrroollii  pprroojjeekkttóóww  ww  ppeerrssppeekkttyywwiiee  ffiinnaannssoowweejj  

22001144  ––  22002200  
1 

KKoonnsseekkwweennccjjee  pprraawwee  ii  ffiinnaannssoowwee  nniieepprraawwiiddłłoowweeggoo  wwyyddaattkkoowwaanniiaa  

śśrrooddkkóóww  zz  uuddzziiaałłeemm  śśrrooddkkóóww  eeuurrooppeejjsskkiicchh  
1 

PPrraawwnnee  aassppeekkttyy  zzaattrruuddnniiaanniiaa  ppeerrssoonneelluu  ww  pprroojjeekkttaacchh ffiinnaannssoowwyycchh  zz  

uuddzziiaałłeemm  śśrrooddkkóóww  eeuurrooppeejjsskkiicchh  ww  ppeerrssppeekkttyywwiiee  ffiinnaannssoowweejj  22001144  ––  

22002200 

1 

UUmmoowwyy  oo  pprraaccęę  ii  uummoowwyy  ccyywwiillnnoopprraawwnnee  ww  pprraakkttyyccee  kkaaddrroowweejj  

pprraaccooddaawwccóóww  ssaammoorrzząąddoowwyycchh  
1 

In
n
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in
st

y
tu

cj
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b

ez
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tn

e 

WWiięęźź  ii  pprrzzyywwiiąązzaanniiaa  ––  WWeewwnnęęttrrzznnyy  MMooddeell  OOppeerraaccyyjjnnyy  3 

PPrraawwiiddłłoowwaa  rreeaalliizzaaccjjaa  pprroojjeekkttuu  oobbjjęętteeggoo  ddooffiinnaannssoowwaanniieemm  ww  rraammaacchh  

OOssii  PPrriioorryytteettoowwyycchh  66,,  77,,  88  WWRRPPOO  22001144++  
1 

ZZaarrzząąddzzaanniiee  ffiinnaannssaammii  3 

DDooppaallaacczzee  ––  cczzyymm  ssąą  ii  jjaakk  ddzziiaałłaajjąą  3 

PPrraawwiiddłłoowwaa  rreeaalliizzaaccjjaa  pprroojjeekkttuu  oobbjjęętteeggoo  ddooffiinnaannssoowwaanniieemm  ww  rraammaacchh  

OOssii  PPrriioorryytteettoowwyycchh  66,,  77,,  88  WWRRPPOO  22001144++  
1 

PPooddssttaawwyy  zzaarrzząąddzzaanniiaa  ssyyttuuaaccyyjjnneeggoo  2 

ZZaarrzząąddzzaanniiee  ffiinnaannssaammii  3 

WWssppóółłpprraaccaa  mmiięęddzzyyiinnssttyyttuuccjjoonnaallnnaa  ii  ppaarrttnneerrssttwwoo  ww  oobbsszzaarrzzee  

mmiięęddzzyykkuullttuurroowwyymm  
2 

PPrraawwiiddłłoowwaa  rreeaalliizzaaccjjaa  pprroojjeekkttuu  oobbjjęętteeggoo  ddooffiinnaannssoowwaanniieemm  ww  rraammaacchh  

OOssii  PPrriioorryytteettoowwyycchh  66,,  77,,  88  WWRRPPOO  22001144++  
1 
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e 
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UUddzziieellaanniiee  zzaammóówwiieeńń  ppuubblliicczznnyycchh  ddoo  wwaarrttoośśccii  3300  000000  eeuurroo  ww  

JJeeddnnoossttkkaacchh  AAddmmiinniissttrraaccjjii  ppuubblliicczznneejj  
1 

UUzzaalleeżżnniieenniiaa  bbeehhaawwiioorraallnnee  ––  pprrooggrraamm  sszzkkoolleenniioowwyy  ddllaa  ssppeeccjjaalliissttóóww  

tteerraappiiii  uuzzaalleeżżnniieeńń  
1 

RReehhaabbiilliittaaccjjaa  ssppoołłeecczznnaa  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  ww  zzaaddaanniiaacchh  

ppoowwiiaattuu  
1 
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MMeettooddyy  ii  tteecchhnniikkii  ssttoossoowwaannee  ww  ssooccjjootteerraappiiii  5 

AAkkttyywwiizzaaccjjaa  zzaawwooddoowwaa  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh    6 

SSkkuutteecczznnoośśćć  hhiippootteerraappiiii  ww  rreehhaabbiilliittaaccjjii  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  7 

SScchhiizzooffrreenniiaa  ppaarraannooiiddaallnnaa  ––  oobbjjaawwyy,,  pprrzzyycczzyynnyy,,  tteerraappiiaa  7 

WWppłłyyww  hhiippootteerraappiiii  nnaa  oossoobbyy  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee  iinntteelleekkttuuaallnniiee  7 

WWppłłyyww  zzaassttoossoowwaanniiaa  mmeettooddyy  DDeennnniissoonnaa  nnaa  oossoobbyy  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee  

iinntteelleekkttuuaallnniiee  
6 

JJaakk  nniieeśśćć  ppoommoocc  oossoobboomm  ww  zzaabbuurrzzeenniiaacchh  sscchhiizzooffrreenniicczznnyycchh  6 

NNiieesspprraawwnnoośśćć  iinntteelleekkttuuaallnnaa  jjaakkoo  pprrzzeessłłaannkkaa  ddyysskkrryymmiinnaaccjjii  6 

DDooggootteerraappiiaa  cczzyyllii  tteerraappiiaa  kkoonnttaakkttoowwaa  zz  uuddzziiaałłeemm  ppssaa  ww  pprroocceessiiee  

wwssppoommaaggaanniiaa  rroozzwwoojjuu  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  
8 

KKoommuunniikkaaccjjaa  wweerrbbaallnnaa  ii  nniieewweerrbbaallnnaa..  JJeejj  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnee  cceecchhyy  

oorraazz  bbaarriieerryy  kkoommuunniikkaaccyyjjnnee  
7 

IInntteerrnneett  ww  żżyycciiuu  oossoobbyy  nniieeppeełłnnoosspprraawwnneejj  7 

WWyycchhoowwaawwcczzaa  ii  tteerraappeeuuttyycczznnaa  ffuunnkkccjjaa  kkssiiąążżkkii  8 
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KKoommuunniikkaaccjjaa  iinntteerrppeerrssoonnaallnnaa  zz  eelleemmeennttaammii  aasseerrttyywwnnoośśccii  6 

UUzzaalleeżżnniieenniiee  oodd  aallkkoohhoolluu  ii  zzjjaawwiisskkaa  wwssppóółłuuzzaalleeżżnniieenniiaa  7 

 

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 budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w czterech pomieszczeniach 

biurowych wymieniono podłogi, pomalowano ściany, wymieniono rolety okienne. 

W łączniku pomiędzy biurami zorganizowano pomieszczenie socjalne, które 

wyposażono w zestaw meblowy i sprzęt: chłodziarka, mikrofala, ekspres do kawy, płyta 

indukcyjna.  

Wykonano przyłącze energetyczne do budynku administracyjnego PCPR oraz sali 

rehabilitacyjnej. 
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VIII. RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 - 2020 

 

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 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 trzech gmin powiatu wrzesińskiego zapewniono osobom, których 

rodziny borykają się z problemem przemocy możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia 

psychologa. Przez cały rok cotygodniowe dwu godzinne dyżury 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 oraz 

w Przychodni Zdrowia w Pyzdrach. 

 

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 12 osób, z czego 

4 z nich to ofiary przemocy domowej. 

 

3. Program wspierania rodzin wymagających kompleksowej, instytucjonalnej 

pomocy psychologiczno - terapeutycznej 
 

W 2016 roku nie realizowano żadnego programu wspierającego dla rodzin dotkniętych 

długotrwałą przemocą i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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4. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 

 W 2016 r. odbyła się kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla 

sprawców przemocy w rodzinie będącego zadaniem z zakresu administracji rządowej 

realizowanym przez powiaty. Do udziału w programie zaproszonych zostało 71 osób ( w tym: 

7 osób zgłoszonych przez Kuratorów Sądowych oraz 64 osoby, wobec których policja 

wszczęła procedurę Niebieskiej Karty). Ponadto w wyniku współpracy z Ośrodkami Pomocy 

Społecznej z gmin powiatu wrzesińskiego, OPS z Wrześni zaprosił do udziału w programie 

dodatkowo 23 osoby. Udział w programie zadeklarowało 7 osób (5 mężczyzn i 2 kobiety), 

ostatecznie ukończyły go 2 osoby. Na realizację programu uzyskano dofinansowania 

Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 4.400,00 zł. 

 

5. Zbieranie i analiza informacji dotyczących występowania przemocy oraz zjawisk 

temu sprzyjających 
 

Informacje dotyczące występowania przemocy przekazywane są przez Ośrodki 

Pomocy Społecznej z gmin: Września, Nekla, Kołaczkowo, Miłosław i Pyzdry (podjęcie 

procedury „Niebieska Karta”), Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, iż w 2016 roku 133 rodziny objęte były 

procedurą Niebieskiej karty: 

Września 97 rodzin 

Nekla  5 rodzin 

Miłosław 19 rodzin 

Kołaczkowo 6 rodzin 

Pyzdry  6 rodzin 

 

Ponadto na terenie gmin Września i Nekla działa grupa wsparcia dla osób dotkniętych 

przemocą. 

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 

 

Pod koniec 2016 roku została opracowana nowa ulotka informacyjna, gdzie szukać 

pomocy w sytuacjach kryzysowych. Ponadto w ulotce została zawarta informacja 

o możliwości udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób, które nie radzą sobie 

z własną złością, agresją.  

W 2016 roku PCPR ogłosiło również konkurs plastyczny „Bez przemocy w dzień 

i w nocy” dla dzieci z pieczy zastępczej. Celem konkursu były: profilaktyka agresji i 

przemocy wśród dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej oraz kształtowanie 

wśród uczestników konkursu postaw empatii, reagowania na akty przemocy. Ogłoszenie 

wyników konkursu nastąpiło podczas Balu Mikołajkowego dla dzieci. Zostało wybranych 12 

najlepszych prac, z których powstał Kalendarz PCPR na 2017 rok. Laureaci konkursu 

otrzymali również atrakcyjne nagrody. 

PCPR przyłączył się do kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Bicie, czas 

z tym skończyć” poprzez upowszechnienie otrzymanych plakatów. Celem kampanii jest 

nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, przede 

wszystkim obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania jakichkolwiek form bicia. Jak 

wynika z badań „Przemoc w wychowaniu w opinii społecznej oraz relacji rodziców”, 

przeprowadzonych przez agencję TNS Polska w 2015 r. na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, 
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58 proc. Polaków wyraża aprobatę klapsów, a 26 proc. uznaje bicie dzieci za skuteczną 

metodę wychowawczą. 

 

7. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z ofiarami i sprawcami 

przemocy. 

 

W 2016 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie brali udziału 

w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje i wiedzę z zakresu rozpoznawania 

i przeciwdziałania przemocy. Wynikało to z odwołania szkolenia przez organizatora, na które 

było zgłoszonych 2 pracowników PCPR.  

PCPR dysponuje 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 

 

            Anna Maria Kulczyńska 


