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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 2017 r. poz. 1769 z późn.
zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 697 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 2016 r. poz. 2046 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 informacje
o placówkach powiatowych działających w sferze pomocy społecznej, nad którymi w imieniu
Starosty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni sprawuje określony prawem
nadzór tj. Domem Pomocy Społecznej we Wrześni, Ośrodkiem Wspomagania Dziecka
i Rodziny w Kołaczkowie, Rodzinnym Domem Dziecka w Pyzdrach.
Ponadto sprawozdanie zawiera raport z realizacji Powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 –
2020 (Uchwała nr 83/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 r.)
i sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2017 –
2019 (Uchwała nr 172/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017
r.).
W 2017 r. zadania nałożone na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
realizowało (dane na dzień 31.12.2017 r.) 44 pracowników w wymiarze 42 etatów.
W tym:
1. PCPR:
20,19 etatów
2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie:
10,25 etatów
3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie:
8,06 etatów
4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
3,5 etaty.
Obsługę techniczną w zakresie finansowo – księgowym oraz kadrowym realizują
pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Część zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, poradnictwa
rodzinnego, przeciwdziałania przemocy, aktywizacji niepełnosprawnych, orzecznictwa
o niepełnosprawności wykonywali specjaliści zatrudnieni na podstawie umów cywilno –
prawnych.
W okresie sprawozdawczym 20 osób przyjęto na staże (w tym: ŚDS w Gozdowie: 2,
ŚDS w Pietrzykowie – 5, PCPR – 13) finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy
we Wrześni – 4 oraz innych projektów z Unii Europejskiej – 16.
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I. BUDŻET POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W 2017 roku wynosił:

 plan:

9 160 628,80 zł

 wykonanie: 7 629 164,75 zł
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II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2017 - 2019
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 specjalistyczne, rodziny zastępcze zawodowe
pełniące funkcję pogotowia opiekuńczego lub rodzinnego domu dziecka).
W powiecie wrzesińskim w 2017 roku funkcjonowały następujące formy rodzinnej pieczy
zastępczej:
Liczba
rodzin

Liczba
dzieci

Rodziny spokrewnione

35

41

Rodziny niezawodowe

28

39

Rodziny zawodowe,
w tym:
pogotowie opiekuńcze
rodzina specjalistyczna
rodzinny dom dziecka

4

15

2
0
1

9
0
4

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba rodzin zastępczych ogółem 67
Liczba dzieci w tych rodzinach ogółem 95
Rodziny nowopowstałe w 2017 roku
w tym:
spokrewnione
niezawodowe

7 rodzin dla 9 dzieci
6 rodzin dla 8 dzieci
1 rodzin dla 1 dzieci

Ponadto do 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego
zostało przyjętych 4 dzieci.
W 2017 roku przestało funkcjonować 5 rodzin zastępczych, w których przebywało 5 dzieci
(usamodzielniły się).
Rodziny zastępcze (nadal funkcjonujące) opuściło 6 dzieci, z czego:
a) 2 usamodzielniło się,
b) 2 dzieci zostało adoptowanych,
c) 1 dziecko trafiło do nowo powstałej rodziny zastępczej,
d) 1 dziecko założyło własne gospodarstwo domowe.
Z tytułu świadczeń na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2017
wydatkowano 854 681,61 zł:
a) rodziny zastępcze niezawodowe – 436 912,36 zł,
b) rodziny zastępcze zawodowe
– 81 376,35 zł,
c) rodzinny dom dziecka
– 63 524,20 zł,
5

d) rodziny zastępcze spokrewnione – 272 868,70 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:
a) 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
b) 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
c) 50% wydatków w trzecim roku i następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W 2017 wpłynęły środki finansowe z tytułu odpłatności gmin na utrzymanie dzieci:
a) w rodzinach zastępczych w wysokości:
 Września
132 182,94 zł,
 Pyzdry
6 276,27 zł,
 Kołaczkowo
9 041,36 zł,
 Nekla
12 000,00 zł.
Razem: 159 500,57 zł
b) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości:
 Września
89 045,47 zł,
 Miłosław
76 035,87 zł,
 Pyzdry
79 545,15 zł,
 Kołaczkowo 31 018,14 zł.
Razem: 275 644,63 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 25 roku życia.
W 2017 roku znacząca część działalności pracowników PCPR była 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 był
opiekunem usamodzielnienia wychowanka opuszczającego pieczę zastępczą. Wspólnie
z wychowankiem opracowywał indywidualny programu usamodzielnienia oraz wspierał
wychowanka w realizowaniu tego programu.
Jednym z największych problemów osób usamodzielnianych, opuszczających pieczę
zastępczą, była trudność w pozyskaniu mieszkania i tym samym stworzenia sobie
odpowiednich warunków mieszkaniowych. Pracownik socjalny Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie we Wrześni pomagał również wychowankom wypełnić wnioski
o uzyskanie mieszkania socjalnego.
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Pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych po opuszczeniu opieki zastępczej zostali 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 3 000,00 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 1 650,00 zł do 6 600,00 zł (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie
pieczy zastępczej).
W 2017 roku pomocą na usamodzielnienie objętych było 16 wychowanków z rodzin
zastępczych oraz 8 wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Wartość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków:
– wychowankowie z rodzin zastępczych:
Rodzaj pomocy

Liczba osób

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

15

71 398,52 zł

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie

2

8 868,41 zł

pomoc pieniężna na usamodzielnienie

5

14 847,00 zł

Razem:

95 113,93 zł

Kwota

– wychowankowie z placówek opiekuńczo - wychowawczych:
Rodzaj pomocy

Liczba osób

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

5

22 583,33 zł

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie

3

14 798,90 zł

pomoc pieniężna na usamodzielnienie

1

3 300,00 zł

Razem:

Kwota

40 682,23 zł
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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 (grupa socjalizacyjna
dla 25 wychowanków, grupa interwencyjna dla 5 wychowanków).
W 2017 roku do placówki skierowano 7 osób, natomiast opuściły ją 4 osoby:
a) 1 dziecko przeszło do rodziny zastępczej,
b) 1 dziecko trafiło pod opiekę prawną ojca zastępczego swojej matki biologicznej,
c) 1 dziecko powróciło do rodziny naturalnej,
d) 1 usamodzielniło się.
Na koniec roku kalendarzowego w placówce przebywało 30 wychowanków.
W 2017 roku Ośrodek w Kołaczkowie zapewniał pomoc i opiekę dzieciom
pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, a także zapewniał korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
W 2017 roku dzieci do Ośrodka kierowane były przez powiat właściwy ze względu
na miejsce położenia placówki. Podstawą skierowania do placówki było postanowienie sądu
lub wniosek rodziców. Zadania związane z kierowaniem dzieci do placówki wykonywało
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
Zgodnie z przepisami prawa Ośrodek zapewniał przebywającym w nim dzieciom:
a) całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajał ich niezbędne potrzeby,
b) zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące,
terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym
i przygotowujące do życia społecznego,
c) kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
d) działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej
lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.
Ośrodek przy realizacji swoich zadań współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie we Wrześni, a także innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Ponadto pracownicy PCPR na bieżąco monitorowali sytuację dzieci przebywających
w placówce, uczestniczyli w okresowych ocenach sytuacji wychowanków oraz służyli
wsparciem merytorycznym dla pracowników placówki, gdy zaistniała taka potrzeba.
Wychowankowie placówki uczestniczyli w różnych spotkaniach integracyjnych
organizowanych przez PCPR dla dzieci z pieczy zastępczej, m. in. Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego, Zabawa Karnawałowa, konkursy tematyczne.
W 2017 roku wychowankowi OWDiR mieli możliwość wzięcia udziału w wielu
imprezach kulturalnych i sportowych, zorganizowanych zarówno przez Ośrodek, jak i przez
inne placówki. Wychowankowie wzięli udział także w wycieczkach i koloniach - w 2017
roku wyjechali m. in. do Łomży, Karpacza, Jarkowic, Drzązgowa, Poznania. W ramach zajęć
w OWDiR organizowane były tzw. zajęcia turystyczne np.: wyjścia na basen, kręgle, do kina
i cyrku, udział w rajdach rowerowych i paintballu oraz w plenerach fotograficznych.
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Ponadto w 2017 roku OWDiR w Kołaczkowie współpracował z: :
1) Ośrodkiem Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym OREW Zielona Wyspa
w Miąskowie – charakter wolontariatu wychowanków OWDiR
2) Publiczną Szkołą Samorządową w Wólce:
a) pogadanki i przedstawienie o cyberprzemocy
b) obchody nadania imienia szkole
3) Fraknfurt International School
4) Społeczną Szkołą Podstawową nr 2 „Dębinka” z Poznania,
a) występ wychowanków: „Rzepka”, „Samochwała”, taniec „black & white”
5) Współpraca z Samorządową Szkołą Podstawową w Kaczanowie
a) realizacja projektu „ Aniołkowe granie”
W placówce opiekuńczo – wychowawczej OWDiR w 2017 roku przeprowadzono także
następujące inwestycje:
a) wymiana kotła centralnego ogrzewania,
b) malowanie pokoi wychowanków i innych pomieszczeń,
c) zakup mebli do pokoju wychowawców,
d) zakup mebli do sekretariatu (biurka).

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w OWDiR w Kołaczkowie
w roku 2017 wynosił: 4 296,47 zł.
W 2017 roku Ośrodek był jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej placówki
regulowała ustawa o finansach publicznych.
Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówce sprawował
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 kierował dyrektor, który
zapewniał wraz ze swoim małżonkiem całkowitą, całodobową opiekę i wychowanie dzieciom
znajdującym się pod jego opieką.
Według stanu na 31.12.2017 r. w RDD w Pyzdrach przebywało 5 wychowanków.
W minionym roku do placówki nie skierowano żadnego dziecka. W roku 2017 placówkę
opuściła 1 osoba - wychowanka, po osiągnięciu pełnoletności usamodzielniła się i rozpoczęła
prowadzenie własnego gospodarstwa domowego.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach
w roku 2017 wynosił 2 472,16 zł.
Warto podkreślić, że 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.
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W 2017 roku RDD przy realizacji swoich zadań współpracowało z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, a także innymi instytucjami działającymi na rzecz
dziecka i rodziny. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wspierało
prowadzących placówkę w wypełnianiu swoich zadań. Pracownicy PCPR uczestniczyli
w okresowych ocenach dotyczących sytuacji dzieci przebywających w placówce. Pedagog
PCPR wspierał Dyrektora placówki przy sporządzaniu planów pomocy dzieciom. Ponadto
od kilku lat wychowankowie placówki objęci są wsparciem psychologa zatrudnionego
w PCPR. Wychowankowie RDD uczestniczyli w różnych spotkaniach integracyjnych
organizowanych przez PCPR dla dzieci z pieczy zastępczej, m.in. Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego, Zabawa Karnawałowa.
5.

Dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem Wrzesińskim

W placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w 2017
roku przebywało 7 dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego:
a) Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach – 2 dzieci,
b) Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie – 2 dzieci,
c) Zespół placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dom nad Baryczą” w Krośnicach –
3 dzieci (rodzeństwo w roku 2017 powróciło do rodziny naturalnej – 3 dzieci).
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 Domu Pomocy Społecznej w dniu 31 grudnia 2017 roku przebywało
45 mieszkańców, w tym 21 kobiet i 24 mężczyzn. W 2017 roku DPS opuściło 7 osób, w tym
5 zgonów i 2 przeniesienia do innego Domu. Do DPS w 2017 roku przyjęto 7 nowych osób.
Sprawami dotyczącymi umieszczania w 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej
we Wrześni zajmowało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dom Pomocy
Społecznej współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w zakresie
bieżącej działalności. Ponadto pracownik socjalny placówki współpracował z Ośrodkami
Pomocy Społecznej kierującymi osoby potrzebujące do DPS oraz rodzinami tych osób.
W 2017 roku wykonano następujące prace związane w promocją Domu, poprawą
jakości pracy oraz polepszeniem warunków funkcjonowania mieszkańców Domu:
1) nawiązano współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami w celu
poprawy jakości życia mieszkańców:
a) Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi
Czeszewskiej – zajęcia hipoterapii dla mieszkańców domu – projekt realizowany
od kwietnia 2017 r.,
b) SSP nr 1 i Parafia Farna – organizacja paczek świątecznych dla mieszkańców,
c) Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrześni – 9 stażystek odbyło 3 miesięczne
staże jako opiekunki osób starszych,
d) Biuro Projektów Unijnych w Koninie – 1 stażystka odbyła 3 miesięczny staż jako
pracownik obsługi – IV kwartał 2017 r.,
2) pomalowano 12 pokoi mieszkańców, farbę pozyskano od okolicznych sponsorów.
Prace malarskie wykonała ekipa remontowa Starostwa – I półrocze 2017 r.,
3) odnowiono pomieszczenie rehabilitacji (malowanie ścian zakup nowych kozetek
i stołu rehabilitacyjnego, poręczy do chodzenia, zakup nowych mebli),
4) wykonano dokumentację dotyczącą budowy budynku garażowego z pomieszczeniem
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5)
6)

7)
8)

9)

na odpady medyczne; otrzymano pozwolenie na budowę,
wykonano dokumentację kosztorysową dotyczącą modernizacji łazienek w Domu,
przeprowadzono modernizację łazienek I pionu w DPS (generalny remont trzech
łazienek i 4 toalet na parterze, I i II, odmalowanie klatki schodowej) – II półrocze
2017 r.,
zakupiono dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem do księgowości i kadr,
przeprowadzono generalny remont świetlicy Domu (wymiana okna i drzwi
tarasowego, wymiana podłogi, zakup nowych i odnowienie starych mebli,
pomalowanie ścian) – grudzień 2017 r.,
pomalowano biuro księgowości i zakupiono nowe meble - grudzień 2017 r.

Mieszkańcy DPS w ciągu całego 2017 roku mieli zapewnioną całodobową opiekę
pielęgniarek oraz opiekunek. Dodatkowo raz w tygodniu odbywały się wizyty lekarza
rodzinnego. DPS zapewnił również mieszkańcom kontakt z psychologiem i rehabilitację
prowadzoną przez fizjoterapeutę. W DPS prowadzona była także terapia zajęciowa
i działalność kulturalno – oświatowa. Mieszkańcy w ramach zajęć organizowanych przez
personel Domu mieli możliwość wzięcia udziału w różnych imprezach na terenie DPS oraz
poza Domem.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS we Wrześni
w roku 2017 wynosił: 3 662,14 zł.
7. Inne działania
1) Szkolenia dla rodzin zastępczych
a) Zostało przeprowadzone jedno szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.
Przeszkolono 2 osoby.
b) W 2017 roku kontynuowała swoją działalność grupa wsparcia dla rodziców
zastępczych - odbyło się 12 spotkań. Inicjatorem grupy były rodziny zastępcze,
a organizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Grupę wsparcia
prowadziły dwie osoby (rodzice zastępczy). Jedna z nich z wykształcenia jest
pedagogiem, a druga terapeutą. Celem grupy było wzajemne wspieranie się,
wymiana doświadczeń, omawianie tematów dotyczących rozwoju dziecka,
trudności wychowawczych i możliwości pomocy. Podczas spotkań oprócz
możliwości wspólnego spędzenia czasu, rodzice zastępczy mieli możliwość
rozwijania swoich zdolności np. manualnych (ręczne robienie dekoracji
świątecznych).
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 2017 rok, uzyskano dofinansowanie
na realizację programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Zostało zatrudnionych
trzech koordynatorów. Koordynatorzy pracowali z 45 rodzinami zastępczymi.
Kwota dotacji wyniosła 49 635,03 zł, natomiast wkład własny powiatu to kwota 24 447,12 zł.
Do zadań koordynatorów należało:
a) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
b) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka
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c)
d)

e)
f)
g)

nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem
organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,
pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej,
reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej
pieczy zastępczej.

3) Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
W dniu 21 czerwca 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
po raz kolejny zorganizowało obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Zabawa w formie
pikniku odbyła się w Country Club „Na Skraju Lasu” w Nowym Folwarku. Z tej okazji
zostały zaproszone wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie naszego powiatu
wraz z dziećmi oraz dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych. Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego był okazją do tego, aby promować rodzicielstwo zastępcze oraz podziękować
rodzinom zastępczym za ich pracę oraz podkreślić ważną rolę, jaką pełnią w życiu dzieci.
Na początku wspólnej zabawy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny zorganizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pt. „Super wakacje mamy, gdy o bezpieczeństwo
dbamy”. Dzieci z rodzin zastępczych uczestniczyły w różnych zabawach integracyjnych
prowadzonych przez grupę animacyjną „Uciechowo” Rodzice zastępczy mogli wymienić
między sobą spostrzeżenia dotyczące rodzicielstwa zastępczego oraz porozmawiać
o problemach i radościach dotyczących życia rodzin zastępczych. Niewątpliwie dla rodzin,
które sprawowały od niedawna funkcję rodziny zastępczej spotkanie było okazją do poznania
innych rodzin zastępczych i wymiany doświadczeń w pełnieniu tej trudnej roli. W pikniku
wzięły udział 23 rodziny zastępcze, a także dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach
oraz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
4) Promocja rodzicielstwa zastępczego
W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zorganizowało akcję
promującą rodzicielstwo zastępcze „Rodzina potrzebna od zaraz”. W ramach akcji
wydrukowane zostały ulotki, kalendarze zachęcające do zostania rodzicem zastępczym.
Ponadto informacje promujące rodzicielstwo zastępcze pojawiły się systematycznie
w mediach. Dyrektor PCPR udzielała wywiadu w lokalnym radiu oraz opublikowano
obszerne artykuły w lokalnej prasie.
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WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2017 r.

Zadania z zakresu pieczy zastępczej
Rodziny zastępcze niezawodowe
Rodziny zastępcze zawodowe
Rodziny zastępcze spokrewnione
OWDiR w Kołaczkowie

Kwota wydatków
436 912,36 zł
81 376,35 zł
272 868,70 zł
1 584 353,30 zł

Usamodzielniani wychowankowie

135 796,16 zł

Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach

181 781,84 zł

Rodzinna forma pieczy zastępczej
typu rodzinny dom dziecka
RAZEM:

63 524,20 zł
2 756 612,91 zł

Sporządziła:
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III. INTERWENCJA KRYZYSOWA I PORADNICTWO RODZINNE
Interwencja kryzysowa w powiecie wrzesińskim w roku 2017 realizowana była
poprzez zapewnienie opieki osobom i rodzinom dotkniętym zdarzeniami losowymi i innymi
sytuacjami kryzysowymi. W ramach tej pomocy powiat wrzesiński udostępnił dwa lokale
mieszkalne znajdujące się w Schronisku dla Osób Bezdomnych Markot w Zielińcu nr 73,
62-306 Kołaczkowo.
W roku 2017 r. z takiej formy pomocy skorzystały 2 osoby: 1 mężczyzna i 1 kobieta.
Osoby te były umieszczone w tychże lokalach na podstawie skierowania wydanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Obie osoby zostały umieszczone
w lokalach mieszkalnych ze względu na swoją trudną sytuację zdrowotną i finansowo –
mieszkaniową.
Ponadto osoby dotknięte zdarzeniem losowym i innymi sytuacjami kryzysowymi miały
możliwość korzystania z pomocy Zespołu Konsultacyjnego. W pracach „Zespołu”
uczestniczyli: psycholog, terapeuta systemowy rodzin, przedstawiciel Komendy Powiatowej
Policji we Wrześni oraz terapeuta uzależnień. „Zespół” spotykał się w każdą środę
w siedzibie PCPR. W posiedzeniach zespołu uczestniczyli również w miarę potrzeb
pracownik socjalny PCPR oraz Dyrektor PCPR. Zespół działał przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, w środy od 15.30 do 17.30.
W 2017 roku Zespół podczas swoich cotygodniowych dyżurów przyjął 28 osób:
16 kobiet, 10 mężczyzn i 2 dzieci. Niektóre z osób skorzystały kilkakrotnie ze wsparcia
Zespołu. Najczęściej zgłaszanymi problemami były: alkoholizm jednego z partnerów,
przemoc fizyczna i psychiczna, konflikty rodzinne, skomplikowane relacje rodziców
z dziećmi oraz coraz częściej pojawiające się problemy wynikające z rozwodu rodziców.
„Zespół” również opiniował skierowania osób do lokali mieszkalnych w Zielińcu.
Dzięki opracowanemu systemowi pomocy rodzinom dotkniętym nagłymi zdarzeniami
losowymi - w 2017 roku psycholog udzielił wsparcia 1 osobie (osoba nieletnia). Taka
potrzeba zgłoszona była przez Powiatową Komendę Policji we Wrześni. Dodatkowo
udzielono wsparcia psychologicznego rodzinie dotkniętej klęską żywiołową (2 osoby –
małżeństwo). Potrzeba wsparcia zgłoszona została przez OPS Września.
Poradnictwo Rodzinne w roku 2017 realizowane było poprzez udzielanie bezpłatnych
porad i wsparcie psychologiczne. Zatrudnieni na podstawie umów cywilno – prawnych
specjaliści, obsługiwali 3 gminy powiatu wrzesińskiego.
W roku 2017 z pomocy psychologa skorzystało 54 osób:
Gmina

Porady psychologa

Września

31

Miłosław

16

Pyzdry

7

Razem:

54
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W poprzednich latach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach poradnictwa
udzielało 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 2017 jeden z punktów świadczących bezpłatną pomoc prawną znajdował się
w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, gdzie każdy, kto spełniał
określone warunki mógł skorzystać z pomocy specjalisty. Zgodnie z ustawą do grupy osób,
które mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych zaliczali się mieszkańcy pobierający
świadczenia z pomocy społecznej, posiadający Kartę Dużej Rodziny lub legitymujący się
zaświadczeniem kombatanta lub weterana wojennego. Darmowe porady obejmowały też
wszystkich mieszkańców powiatu, którzy nie ukończyli 26 lat oraz tych po 65. roku życia.
Z pomocy skorzystać mogli również poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznych. Udając się po porady należało zabrać ze sobą dowód
tożsamości i inne dokumenty pozwalające stwierdzić, że danej osobie pomoc przysługuje.
Dyżur terapeuty uzależnień
W powiecie wrzesińskim brakowało wystarczającego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci
i młodzieży. W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w roku
2017 wyszło naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności uruchamiając bezpłatny punkt
konsultacyjny terapeuty uzależnień. Konsultacje odbywały się w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30-17.30.
Podczas dyżurów terapeuty uzależnień rodzice i dzieci mogli porozmawiać z terapeutą,
uzyskać informacje o uzależnieniu oraz dowiedzieć się, jak pomóc osobie uzależnionej.
Warsztaty - Warsztaty dla Dobrych Rodziców
Od września do grudnia 2017 roku w PCPR odbywały się „Warsztaty dla Dobrych
Rodziców” według autorskiego programu, napisanego przez specjalistów od pracy
z dzieckiem z ADHD – Artura Kołakowskiego, Martę Jerzak i Agnieszkę Pisulę. Warsztaty
objęły 14 spotkań (każde trwało 2 godziny zegarowe). Podczas warsztatów rodzice mogli
nauczyć się odróżniać problematyczne, niepożądane zachowania dziecka od objawów
zaburzeń (m. in. ADHD). Uczestnicy mieli okazję zdobycia umiejętności porządkowania dnia
dziecka, skutecznego wydawania poleceń i chwalenia. Rodzice zostali wyposażeni w bogaty
repertuar metod wychowawczych (nagrody, przywileje, zasady, konsekwencje), co pozwoli
im bardziej świadomie kształtować zachowanie dziecka.
Tydzień Zdrowia Psychicznego
W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni współuczestniczyło
w organizacji Tygodnia Zdrowia Psychicznego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.
Celem Tygodnia było przybliżenie społeczności lokalnej zagadnień związanych
z profilaktyką zdrowia psychicznego.
W ramach współpracy zostały zorganizowane następujące zajęcia:
a) „Jesień życia w barwach lata” - zajęcia dla seniorów, prowadzący Pani Zofia
Waszak, terapeuta uzależnień,
b) „Jestem wolnym człowiekiem” - rodzaje uzależnień, współuzależnienie,
prowadzący Natalia Gieburowska, terapeuta uzależnień,
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c) Kryzys, żałoba, trauma – jak radzić sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami?,
prowadzący Aurelia Majorowicz, terapeuta systemowy rodzin,
d) Spokojnie to tylko stres – jak stresować się lepiej? - prowadzący Bogna Filipczak,
psycholog.
W przebieg Tygodnia Zdrowia Psychicznego zostały włączone również rutynowe działania
prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – dyżury zespołu konsultacyjnego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, dyżur terapeuty uzależnień, dyżur psychologa.
Przez pracowników PCPR przeprowadzone były również warsztaty mające na celu
praktyczną naukę technik relaksacji. W każdym ze spotkań brało udział od kilku
do kilkunastu osób. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności służące
bardziej skutecznemu radzeniu sobie ze stresem, zapoznali się ze sposobami radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Zajęcia dla seniorów były z kolei doskonałą okazją
do wymiany doświadczeń oraz spojrzenia na starość z innej perspektywy.

Sporządziła:
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IV. 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 ustawą 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 oraz opieki
osobom i rodzinom
W 2017 roku w ramach realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Poradnictwa Rodzinnego na terenie trzech gmin powiatu wrzesińskiego zapewniono
osobom, których rodziny borykały się z problemem przemocy możliwość korzystania
z bezpłatnego wsparcia psychologa. Dyżury psychologa odbywały się w:
a) siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
b) pomieszczeniach Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar”,
c) Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłosławiu,
d) Przychodni Zdrowia w Pyzdrach.
Ponadto osoby dotknięte zdarzeniem losowym i innymi sytuacjami kryzysowymi,
w tym przemocą mieli możliwość korzystania z pomocy Zespołu Konsultacyjnego,
składającego się z różnych specjalistów m.in. psycholog, terapeuta rodziny, terapeuta
uzależnień. Zespół działał przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska
Polskiego 1, 62-300 Września, w środy od 15.30 do 17.30.
W roku 2017 podczas swoich cotygodniowych spotkań przyjął 28 osób, w tym
3 ofiary przemocy w rodzinie.
Powiat wrzesiński realizował zadanie własne, jakim jest zapewnienie opieki osobom
i rodzinom dotkniętym zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi poprzez
udostępnienie dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w Schronisku dla Osób
Bezdomnych Markot w Zielińcu nr 73, 62-306 Kołaczkowo. Stowarzyszenie Monar
zapewniało obsługę administracyjno – bytową tych lokali, za którą powiat wrzesiński uiszczał
ustaloną opłatę.
2. Program wspierania rodzin wymagających kompleksowej, instytucjonalnej
pomocy psychologiczno - terapeutycznej
W 2017 roku nie realizowano żadnego programu wspierającego dla rodzin dotkniętych
długotrwałą przemocą i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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3. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
W 2017 r. realizowano program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy
w rodzinie będący zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiaty.
Do programu zaproszono 3 osoby zobowiązane wyrokiem sądu oraz 44 osoby, wobec
których policja wszczęła procedurę Niebieskiej Karty. Ponadto 1 osoba dobrowolnie wyraziła
chęć uczestnictwa w programie. Do udziału w programie przystąpiło 6 osób (5 mężczyzn
i 1 kobieta), ostatecznie ukończyło go 3 mężczyzn i 1 kobieta.
Na realizację programu uzyskano dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego
w kwocie 9 800,00 zł.
4. Zbieranie i analiza informacji dotyczących występowania przemocy oraz zjawisk
temu sprzyjających
Informacje dotyczące występowania przemocy przekazane zostały 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 2017 roku 133 rodziny objęte były
procedurą Niebieskiej karty:
a) Września
91 rodzin,
b) Nekla
10 rodzin,
c) Miłosław
7 rodzin,
d) Kołaczkowo 7 rodzin,
e) Pyzdry
2 rodziny.
Ponadto na terenie gmin Września i Nekla działała grupa wsparcia dla osób
dotkniętych przemocą.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało z sądem, prokuraturą
w sprawie rekrutacji uczestników programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
5. Działania uwrażliwiające na zjawisko przemocy oraz propagowanie form
przeciwdziałania w tym współpraca z mediami, udział w kampaniach
społecznych
1) Konferencja „Powiedz STOP przemocy”
W roku 2017 została zorganizowana konferencja „Powiedz STOP przemocy”. Konferencja
była elementem działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wpisanych w „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020”. Pomoc rodzinie dotkniętej przemocą została
przedstawiona w kilku płaszczyznach: przepisów prawnych, działań korekcyjnych wobec
sprawców przemocy oraz działań psychoedukacyjnych wobec ofiar przemocy. Program tejże
konferencji zawierał m. in.:
a) „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Krzysztof Helik,
Prokuratura Rejonowa we Wrześni.
b) „Nie bądź obojętny(a), nie musi tak być!!!” kampania profilaktyczna Agnieszka
Janaszak - Staszak, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli.
c) „Praca z osobami stosującymi przemoc - współczesne metody i podejścia” Piotr
Wojnowski, psycholog, realizator programów korekcyjno edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie, Fundacja „Poznańskie Centrum Profilaktyki
Społecznej”.
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d) „Psychoedukacja i profilaktyka ważnym elementem w przeciwdziałaniu przemocy” Sylwia Pittner, psycholog prowadzący grupy psychoedukacyjne dla kobiet - ofiar
przemocy w rodzinie, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.
e) „Diagnoza skali problemu przemocy wobec dzieci” Joanna Włodarczyk, Fundacja
Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorka Działu Badawczego. Jest autorką szeregu
publikacji dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci oraz badań społecznych
z udziałem dzieci.
f) Podsumowanie konkursu „Trzeba mądrym być – bez przemocy żyć”.
Konkurs był skierowany do młodzieży w wieku 13-18 lat zamieszkałej na terenie powiatu
wrzesińskiego.
Cele konkursu były następujące:
a) profilaktyka agresji i przemocy wśród młodzieży,
b) kształtowanie postaw wyrażania dezaprobaty i reagowania na akty przemocy,
c) wzmacnianie wśród młodzieży zachowań wyrażających empatię i szacunek dla
innych ludzi,
d) rozwijanie aktywności twórczej.
2) Ulotka informacyjna - promocyjna
Pod koniec 2017 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.
6. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z ofiarami i sprawcami
przemocy.
W 2017 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wzięli udział w:
a) IV Wielkopolskiej Konferencji „Interwent skuteczny wobec przemocy”
zorganizowanej przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu,
b) szkoleniu „Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy
i sprawcy przemocy zorganizowanym przez Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa
Perspektywa”.
Dodatkowo PCPR dysponował literaturą fachową z zakresu rozpoznawania
i przeciwdziałania przemocy, pracy z ofiarami i sprawcami przemocy oraz omawiającą
zjawisko przemocy w różnych aspektach, z której korzystali pracownicy i osoby
zainteresowane (np. studenci, stażyści, pedagodzy, pracownicy socjalni).
Sporządziła:
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V. REHABILITACJA SPOŁECZNA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
W 2017 roku 139 wnioskodawców starało się o dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się na kwotę 804 114,48 zł.
Skorzystało 80 osób na łączną kwotę wypłaconego dofinansowania 213 497,00 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier

40%

48%

Bariery architektoniczne
Bariery w komunikowaniu się

Bariery techniczne

12%
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 58 wniosków na łączną kwotę 517 018,60 zł, z dofinansowania
do likwidacji barier architektonicznych skorzystało 26 osób na kwotę 87 000,00 zł.
Otrzymane dofinansowanie z podziałem na dzieci i dorosłych:
Dorośli

23 osoby

77 000,00 zł

Dzieci

3 osoby

10 000,00 zł

Likwidowane bariery w roku 2017 to głównie bariery występujące w łazience (demontaż
wanny, wykonanie niskiego brodzika z kabiną prysznicową, siedzisko, uchwyty, płytki
podłogowe antypoślizgowe, poszerzenie drzwi). Ponadto dofinansowane były również
likwidacja progów, wykonanie podjazdu do wózka inwalidzkiego, zakup i montaż podnośnika
ściennego, zakup i montaż poręczy przy budynku.
Zespół opiniujący ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do likwidacji
barier architektonicznych opiniował złożone wnioski w oparciu o „Regulamin udzielania
dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych” oraz kartę kwalifikacji do uzyskania dofinansowania.
Rozpatrując złożone wnioski brano pod uwagę stopień niepełnosprawności, wiek
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wnioskodawcy, sytuację edukacyjno - zawodową, indywidualne uwarunkowania zdrowotne
i psychofizyczne osoby z niepełnosprawnością, jej potrzeby wynikające z rodzaju
niepełnosprawności, a także sytuację materialną wnioskodawcy i wysokość środków
otrzymanych z PFRON-u.
Maksymalny procent dofinansowania zgodnie z wyżej wymienionym regulaminem wynikał
z wysokości dochodu netto przypadającego na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie
domowym oraz dla osoby samotnej.

Przyznane dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych z podziałem na gminy
Miłosław
16%
Pyzdry
23%

Września
53%

Kołaczkowo
3%

Nekla
5%

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 rodzaju niepełnosprawności.
Spośród złożonych 35 wniosków na łączną kwotę 132 513,00 zł z dofinansowania
do likwidacji barier technicznych skorzystało 32 osoby na łączną kwotę 101 499,00 zł.
Otrzymane dofinansowanie z podziałem na dzieci i dorosłych:
Dorośli

28 osób

88 097,00 zł

Dzieci

4 osoby

13 402,00 zł

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w 2017 roku realizowane było głównie
w zakresie zakupu łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo – kąpielowego,
koncentratora tlenu, rampy podjazdowej składanej, schodołazu.
Zespół opiniujący ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do likwidacji
barier technicznych opiniował złożone wnioski w oparciu o „Regulamin udzielania
dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych”.
Rozpatrując złożone wnioski brano pod uwagę stopień niepełnosprawności, wiek
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wnioskodawcy, sytuację edukacyjno - zawodową, indywidualne uwarunkowania zdrowotne
i psychofizyczne osoby z niepełnosprawnością, jej potrzeby wynikające z rodzaju
niepełnosprawności, a także sytuację materialną wnioskodawcy i wysokość środków
otrzymanych z PFRON-u.
Maksymalny procent dofinansowania zgodnie z wyżej wymienionym regulaminem wynikał
z wysokości dochodu netto przypadającego na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie
domowym oraz dla osoby samotnej.

Przyznane dofinansowanie do likwidacji
barier technicznych z podziałem na gminy
Pyzdry
6%

Miłosław
15%

Kołaczkowo
6%
Nekla
8%

Września
65%

Likwidacja barier w komunikowaniu się to likwidacja ograniczeń uniemożliwiających lub
utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie
i pozyskiwanie informacji.
Spośród 46 złożonych wniosków na łączną kwotę 154 582,88 zł z dofinansowania
do likwidacji barier w komunikowaniu się skorzystały 22 osoby na kwotę 24 998,00 zł.
Otrzymane dofinansowanie z podziałem na dzieci i dorosłych:
Dorośli

15 osób

15 000,00 zł

Dzieci

7 osób

9 998,00 zł

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się w 2017 roku realizowane było
głównie w zakresie zakupu komputera wraz z oprogramowaniem.
Zespół opiniujący ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do likwidacji
barier w komunikowaniu się opiniował złożone wnioski w oparciu o „Regulamin udzielania
dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych” oraz kartę kwalifikacji do uzyskania dofinansowania.
Rozpatrując złożone wnioski brano pod uwagę stopień niepełnosprawności, wiek
wnioskodawcy, sytuację edukacyjno - zawodową, indywidualne uwarunkowania zdrowotne
i psychofizyczne osoby z niepełnosprawnością, jej potrzeby wynikające z rodzaju
niepełnosprawności, a także sytuację materialną wnioskodawcy i wysokość środków
otrzymanych z PFRON-u.
Maksymalny procent dofinansowania zgodnie z wyżej wymienionym regulaminem wynikał
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z wysokości dochodu netto przypadającego na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie
domowym oraz dla osoby samotnej.

Dofinansowanie do likwidacji barier w
komunikowaniu się z podziałem na gminy
Miłosław
24%
Września
48%

Pyzdry
12%

Nekla
4% Kołaczkowo
12%

2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym
Zgodnie z przepisami, refundacji podlegają środki ograniczające skutki
niepełnosprawności, m.in. 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 2017 roku 976 wnioskodawców starało się o dofinansowanie do zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 847 743,39 zł.
Skorzystało 921 osób na łączną kwotę wypłaconego dofinansowania 520 014,22 zł.
Natomiast o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny starało się 30
wnioskodawców na łączną kwotę 63 897,25 zł. Skorzystało 25 osób na kwotę 34 573,80 zł.
Zespół opiniujący ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania
do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny opiniował złożone wnioski w oparciu o „Regulamin
udzielania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych”.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe i dużą rozpiętość cenową złożonych przez
wnioskodawców ofert na rower rehabilitacyjny stacjonarny, Zespół opiniujący ustalił równą
dla wszystkich kwotę dofinansowania do zakupu roweru rehabilitacyjnego stacjonarnego
tj. 500,00 zł. Zespół opiniujący priorytetowo traktował wnioski osób, które nigdy
nie korzystały z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
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Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
Sprzęt rehabilitacyjny

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

6%
94%

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze z podziałem
na gminy
Miłosław
13%

Pyzdry
7%
Nekla
6%

Kołaczkowo
8%

Września
66%

24

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny z podziałem na gminy
Miłosław
25%

Nekla
6%

Września
59%
Pyzdry
6%
Kołaczkowo
4%

3. Dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
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

25

28

25

Ilość oczekujących na przyjęcie
uczestników

5

0

0

Ilość etatów

13,6

8 34

834

PFRON
799 800,00 zł
Powiat
88 867,00 zł

PFRON
479 880,00 zł
Powiat
83 920,00 zł

PFRON
479 880,00 zł
Powiat
88 600,00 zł

888 667,00 zł

555 802,00 zł

568 480,00 zł

Kwota przekazanego
dofinansowania ze środków
PFRON
i Powiatu
Razem:
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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.
Spośród 222 wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie skorzystało 134 osoby
na łączną kwotę 136 435,00 zł.
Zespół opiniujący ds. rozpatrywania wniosków opiniował złożone wnioski zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
(Dz. U. z 2007 r. poz. 1694 z późn. zm.) oraz opinią Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych z dnia 27.02.2017 r. W pierwszej kolejności Zespół pozytywnie
zaopiniował wnioski osób, które uzyskały największą liczbę punktów zgodnie z kartą oceny
merytorycznej, w której brane pod uwagę było: posiadane orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, korzystanie ze środków finansowych PFRON, potrzeby w zakresie
rozwijania umiejętności społecznych oraz dochód. Ponadto stosując się do opinii Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pierwszeństwo w uzyskaniu
dofinansowania posiadały dzieci, osoby uczące się do 24 roku życia, osoby posiadające
stopień znaczny, którzy nigdy nie korzystali z uczestnictwa w turnusie z wyłączeniem osób
znacznie przekraczających kryterium dochodowe.

Gmina

Dorośli

Kwota

Opiekunowie
dorosłych

Kwota

Dzieci

Kwota

Opiekunowie
dzieci

Kwota

Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie

Września

29

35 317,00 zł

15

11 816,00 zł

15

15 195,00 zł

15

10 125,00 zł

Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM

3

3 798,00 zł

3

2 532,00 zł

-

-

-

-

6

7 215,00 zł

3

2 532,00 zł

2

2 026,00 zł

2

1 350,00 zł

12

14 680,00 zł

7

5 904,00 zł

-

-

-

-

12

14 684,00 zł

9

7 596,00 zł

1

990,00 zł

1

675,00 zł

62

75 694,00 zł

37

30 380,00 zł

18

18 211,00 zł

18

12 150,00 zł

Ogólna kwota
dofinansowania

136 435,00 zł
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Przyznane dofinansowanie do uczestnictwa w
turnusie rehabilitacyjnym z podziałem na
gminy
Pyzdry
17%

Kołaczkowo
15%

Nekla
10%

Września
53%

Miłosław
5%

Udzielone dofinansowanie do uczestnictwa w
turnusie rehabilitacyjnym z podziałem na dzieci
i dorosłych
Dzieci
22%

Dorośli
78%
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5. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki

L.p.

Z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
skorzystało 17 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 54 816,87 zł.

Organizacje pozarządowe

1.

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Września

2.

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków w Nekli

3.

Wrzesińskie Stowarzyszenie
Osób Niesłyszących

4.

Stowarzyszenie Wrzesiński
Klub AMAZONKI
Koło Emerytów i Rencistów
NSZZ Solidarność TONSIL
S.A.
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych Narządu
Ruchu Ziemi Wrzesińskiej
"RADOŚĆ"
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Pyzdry
Polskie Stowarzyszenie
Sportu po Transplantacji

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządu Ruchu
Koło Września
Stowarzyszenie Oświaty
Społecznej
w Pyzdrach

Rodzaj zadania
1. Siedmiodniowy pobyt w Brennej
2. Siedmiodniowy pobyt w
Międzyzdrojach
3. Siedmiodniowy pobyt w
Międzyzdrojach
4. Siedmiodniowy pobyt w Rewalu
5. Sześciodniowy pobyt w Świętej
Katarzynie
6. Wycieczka do Częstochowy
7. Siedmiodniowy pobyt w
Kołobrzegu
8. Siedmiodniowy pobyt w Rewalu
9. Ośmiodniowy pobyt w Łazach
1. Wyjazd krajoznawczo – edukacyjny
i integracyjny dla osób chorych na
cukrzycę do Darłowa
1. Wycieczka siedmiodniowa do
Karpacza
2. Wycieczka jednodniowa do
Warszawy
1. Wyjazd rekreacyjno – turystyczno –
kulturalnych do Świnoujścia
1. Wycieczka rekreacyjno i
turystyczno – kulturalna osób
niepełnosprawnych w Sianożętach
1. Wyjazd do Uniejowa – kąpiel w
wodach termalnych
2. Wycieczka krajoznawcza do
Śmiełowa i Gołuchowa
1. Wycieczka rekreacyjno – kulturalna
do Rogalina i Winnej Góry
2. Wycieczka do Poznania do operetki
1. Impreza sportowa – obóz
2. XII Ogólnopolskie Igrzyska dla
osób po transplantacji i
dializowanych
1. Wycieczka turystyczno –
wypoczynkowa do Jarosławca
1. Impreza Integracyjna „Razem
łatwiej”
2. Impreza sportowa dla osób

Łączna kwota
przyznanego
dofinansowania
16 200,00 zł

2 700,00 zł
2 900,00 zł

2 700,00 zł
2 700,00 zł
1 523,00 zł

1 952,00 zł
1 620,00 zł

2 700,00 zł
2 200,00 zł
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11.

Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „RAZEM”

12.

Polski Związek
Niewidomych, Zarząd Koła
we Wrześni
Miłosławskie Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy Chorym I
Niepełnosprawnym
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Koło
Miłosław
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Koło
w Kołaczkowie
Uczniowski Klub Sportowy
„DIABŁY”
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy
we Wrześni
Koło w Orzechowie

13.

14.

15.

16.
17.

Razem:

1.

2.
1.

1.

niepełnosprawnych „Zwyciężać
mimo wszystko”
Wyjazd uczniów
niepełnosprawnych na zieloną
szkołę
XIX Turniej Mikołajkowy
Piknik rekreacyjno – sportowo –
rehabilitacyjny dla 30 osób
niepełnosprawnych
Spotkanie opłatkowe dla osób
niepełnosprawnych

2 826,89 zł

1 094,98 zł
1 100,00 zł

1. Siedmiodniowy pobyt w
Międzyzdrojach

1 800,00 zł

1. Wycieczka krajoznawcza do
Wałbrzycha i okolic, zamek Książ
2. Wyjazd do teatru
1. Święto pieczonej pyry
2. Majówka na sportowo i wesoło
1. Siedmiodniowa wycieczka nad
morze

3 600,00 zł
4 500,00 zł
2 700,00 zł

54 816,87 zł

Zespół opiniujący ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do sportu,
kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych opiniował złożone wnioski w oparciu
o „Regulamin udzielania dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych. We wszystkich formach aktywności niepełnosprawnych
uczestniczyli niepełnosprawni mieszkańcy powiatu wrzesińskiego zrzeszeni w organizacjach
pozarządowych.
Zgodnie z procedurami realizacji i kontroli zadań powiatu w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej, które są finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we
Wrześni w skład Zespołów opiniujących wchodzą: pracownik Biura ds. Osób
Niepełnosprawnych, pracownik socjalny/pedagog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni, pracownik Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz lekarz w przypadku
opiniowania wniosków w zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.
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6. Realizacja programu „Aktywny samorząd”
W 2017 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

Razem

-

-

-

8 os.

5 os.

3 os.

Pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego, jego
elementów oraz
oprogramowania

44 165,00 zł

22 656,00 zł

Dofinansowanie szkoleń
w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu
elektronicznego
i oprogramowania

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 os.

1 os.

1 177,00 zł

1 177,00 zł

-

10 os.

Pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy kategorii B
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

6 os.

-

11 000,00 zł

2 os.

3 940,00 zł

3 600,00 zł

18 540,00 zł

-

-

-

-

2 os.

-

-

-

-

3 420,00 zł

Pomoc z zakupie i montażu
oprzyrządowania
do posiadanego samochodu

1 os.

1 os.

3 400,00 zł

5 000,00 zł

24 os.

-

OGÓŁEM
POSZCZEGÓLNE
GMINY

2 os.

-

Pomoc w utrzymaniu
aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej

Pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie
wyższym

66 821,00 zł

-

2 os.
3 420,00 zł

-

-

2 os.
8 400,00 zł

-

55 967,50 zł

4 os.

2

11 765,00 zł

28 os.
67 732,50 zł

38 os.

4 os.

2 os.

6 os.

1 os.

51 os.

117 952,50 zł

27 656,00 zł

3 940,00 zł

15 365,00 zł

1 177,00 zł

166 090,50 zł

Z dofinansowania skorzystało 51 osób niepełnosprawnych spełniających zasady realizacji
powyższego programu.
Ogółem wypłacono dofinansowanie w kwocie 166 090,50 zł
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7. Realizacja programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu w 2017 roku”
PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu w 2017 r.”
Adresatami programu były poszkodowane na skutek żywiołu:
osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące
na terenie Powiatu Wrzesińskiego.
Pomoc w ramach Modułu I dotyczyła tylko tych adresatów programu, w odniesieniu
do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego
znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach
domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych)
na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). W ramach Modułu I programu każda poszkodowana
w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane
w programie mogła otrzymać jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną
w wysokości 2000,00 zł z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać
kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.
W ramach Modułu II programu można było otrzymać jednorazowe świadczenie stanowiącego
rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy
w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego,
którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady
Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).
W 2017 roku zostało złożonych 57 wniosków wyłącznie w ramach Modułu I.
Wszystkie wnioski spełniały kryteria programu oraz otrzymały dofinansowanie w wysokości
2 000,00 zł.
Łącznie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu w 2017 r.” wypłacono 114 000,00 zł.
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Wykonanie planu finansowego za rok 2017 z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej.

Wykonanie

Plan
1 751 562,00 zł
1 759 560,00 zł

WTZ
Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

554 588,02 zł
554 588,02 zł
54 816,00 zł
54 889,98 zł

Likwidacja barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się

213 497,00 zł
213 497,00 zł

136 435,00 zł
136 458,00 zł

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Wydatkowanie zadań z podziałem na dzieci i dorosłych

Dorośli

Turnusy rehabilitacyjne
Bariery architektoniczne, techniczne i w
komunikowaniu się
Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Sport,kultura, rekreacja i turystyka

Dzieci

106 074,00 zł
30 361,00 zł

180 097,00 zł
33 400,00 zł
430 733,75 zł

47 751,75 zł
47 489,98 zł
7 326,89 zł

Sporządziła:
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VI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POWIATU WRZESIŃSKIEGO

POZARZĄDOWYMI

Przy PCPR funkcjonuje Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego.
Forum skupia 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 wspieranie w pozyskiwaniu funduszy
zewnętrznych.
W 2017 roku odbyło się 8 spotkań Forum zainicjowanych przez przewodniczącą
Panią Irenę Hrycaj – Wołoszyn (7 marca, 4 i 18 kwietnia, 22 sierpnia, 5 października,
7 listopada, 5 i 14 grudnia). Spotkania odbywały się na sali konferencyjnej PCPR, w których
uczestniczyło średnio 18 osób. Uczestnicy posiedzeń omawiali różne tematy związane
z działalnością organizacji pozarządowych, wśród których znalazły się między innymi:
1. Możliwość pozyskania przez osoby niepełnosprawne dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (składanie wniosków
i podział środków na poszczególne zadania, przyznawanie i rozliczanie
dofinansowania). W spotkaniach brali udział pracownicy Biura do spraw Osób
Niepełnosprawnych udzielając informacji i wyjaśnień.
2. Wymiana doświadczeń na temat zdobywania środków na działalność organizacji
pozarządowych oraz współpraca z firmami, instytucjami i mediami na terenie powiatu
wrzesińskiego.
3. Konieczność rozpropagowania wśród członków organizacji i ich rodzin informacji
o bezpłatnym systemie ostrzegania i informowania mieszkańców - Samorządowy
Informator SMS – wprowadzony przez Starostwo Powiatowe we Wrześni
oraz nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu, Nekli i Wrześni.
4. Organizacja pikników w Gorzycach i wyjazdu do Poznania na Targi Viva Seniorzy.
5. 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 2018 r.” oraz sprawia otwartych konkursów
ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.
6. Podsumowanie działalności organizacji w ramach prezentacji na przedświątecznym
spotkaniu Forum.
W celu lepszej współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu
wrzesińskiego oraz monitorowania bieżących problemów w spotkaniach Forum w 2017 roku
brała udział pani Joanna Musiałkiewicz Kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw
Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Dwie przedstawicielki Forum Organizacji Pozarządowych pani Bożena Ograbisz
i pani Krystyna Kęsy brały udział w pracach komisji opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu wrzesińskiego
w 2017 roku.
W 2017 roku organizacje zrzeszone w Forum uczestniczyły w dwóch piknikach:
a) 20 maja – na obiekcie sportowo – rekreacyjnym w Gorzycach odbył się Piknik
FORUM, w którym uczestniczyło ok. 150 osób – przedstawiciele organizacji
pozarządowych oraz zaproszeni goście.
b) 16 września – organizacje wzięły udział w organizowanym przez UKS „Diabły”
Pikniku Pieczonej Pyry w Gorzycach. 120 uczestników imprezy miało zapewniony
smaczny poczęstunek i dobrą zabawę przy muzyce.
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Organizacje Forum korzystają nieodpłatnie z sali konferencyjnej i sali rehabilitacyjnej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zebrania, szkolenia oraz na różnego rodzaju
zajęcia rehabilitacyjne. W 2017 roku z sali konferencyjnej skorzystało 3 475 osób (średnio
290 osób/miesiąc), a z sali rehabilitacyjnej 12 106 osób (średnio 1 009 osób/miesiąc). W 2017
r. po konsultacji z organizacjami został wprowadzony nowy Regulamin udostępniania
i korzystania z sali konferencyjnej/szkoleniowej oraz Regulamin udostępniania i korzystania
z sali rehabilitacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
Bardzo dużym zainteresowaniem organizacji cieszą się dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań dla osób
niepełnosprawnych w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Dofinansowano 28 zadań
realizowanych przez 9 organizacji pozarządowych zrzeszonych w Forum i ich koła na kwotę
48 296,87 zł. Członkowie organizacji korzystali również indywidualnie z dofinansowania
w ramach pozostałych zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji społecznej tj. likwidacja
barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, turnusy rehabilitacyjne,
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym itd. – pełne sprawozdanie w załączeniu.
Dane organizacji zrzeszonych w Forum zostały przekazane do bazy danych
organizacji pozarządowych obejmującej region województwa wielkopolskiego, tworzonej
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnika Wojewody Wielkopolskiego
ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Przesłane informacje wykorzystane zostaną do analiz,
planowania strategii i funkcjonowania Pełnomocnika Rządu i Wojewody Wielkopolskiego
ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz tworzonego Narodowego Centrum Społeczeństwa
Obywatelskiego.

Sporządziła:
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VII. REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH WRPO 2014+
1. Projekt „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”
Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, realizuje
(w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2.: Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.1.: Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne) projekt „Nie jesteśmy sami –
człowiek dla człowieka”. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2017 r. 31.12.2018 r.
w partnerstwie z:
1) OPS w Miłosławiu,
2) MGOPS w Nekli,
3) GOPS w Kołaczkowie,
4) MGOPS w Pyzdrach,
5) Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” z Nekli – Partner został wyłoniony w ramach
konkursu zorganizowanego przez Partnera Wiodącego (PCPR).

Łączny koszt projektu to 1 919 532,32 zł, z czego 1 823 555,70 zł stanowi dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pozostała kwota 95 976,62 zł
stanowi wymagany wkład własny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni i Partnerów projektu.
W ramach projektu 221 osób jest objętych wsparciem EFS. Przedmiotem projektu jest
poprawa dostępu u 221 uczestników projektu usług wsparcia rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. W ramach działań
wspierania rodzinnych form pieczy zastępczej dla 37 rodzin zapewnione jest wsparcie
psychologa, terapeuty systemowego rodzin, superwizora, pedagoga. Osoby przebywające
w pieczy zastępczej oraz ich otoczenie wzięły udział w szkoleniach/warsztatach, które były
spójne z programem szkoleniowym dla kandydatów na rodziny zastępcze. Rodziny mają
zapewnioną pomoc opiekuna do dzieci, na czas szczepień, wizyt u lekarza itp. Zapewniony
jest dyżur prawnika. W gminach dla 19 osób niesamodzielnych świadczone są usługi
opiekuńcze oraz usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. 6 osób niepełnosprawnych
korzysta z usług asystenta osób niepełnosprawnych wraz z kompleksowym wsparciem
rehabilitanta i psychologa. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej daje
możliwość objęcia rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych wychowawczych m.in. wsparciem poprzez asystenta rodziny. Realizowane są działania
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prewencyjne w gminach Nekla i Pyzdry mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy
zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny oferowane przez asystenta rodziny, psychologa
oraz pomoc prawną dla 11 rodzin. 2 rodziny dysfunkcyjne otrzymują wsparcie 1 rodziny
wspierającej.
Celem projektu jest wzrost liczby usług społecznych świadczonych dla 221osób
w powiecie wrzesińskim w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r., z czego 135 osób jest
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a 86 osób to otoczenie. Cel główny
dotyczy usług społecznych projektu w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
oraz usług opiekuńczych i asystenckich.
Cel zostanie zrealizowany do 31.12.2018 przez kontynuowanie następujących działań:
poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodziny wspierającej, zatrudnienie asystentów rodzin,
opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych.
Wsparciem są objęte rodziny zastępcze i dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, rodziny
dysfunkcyjne, osoby niesamodzielne i niepełnosprawne. Wszystkie działania realizowane
w ramach projektu są świadczone w lokalnej społeczności.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłosławiu na czas realizacji projektu zatrudniono
1 opiekuna dla osoby niesamodzielnej, która opiekuje się 3 osobami. Poza tym
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Nekli dla 5 osób niesamodzielnych z gm. Miłosław
zatrudniło 3 opiekunów oraz 1 asystenta osoby niepełnosprawnej dla 3 osób
niepełnosprawnych. W związku z tym zwiększyła się liczba miejsc świadczonych usług
opiekuńczych i asystenckich w stosunku do danych z roku poprzedzającego okres realizacji
projektu w gm. Miłosław. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli zatrudnił
1 opiekunkę. W ramach projektu Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Nekli zatrudniło dla 4 os.
niesamodzielnych z gm. Nekla 1 opiekunkę. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pyzdrach zatrudnił 5 opiekunek, które świadczą usługi opiekuńcze dla 18 osób. Dla 3 osób
z gminy Pyzdry Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" zatrudniło 1 opiekuna. Zatrudnienie
asystenta rodziny w gminie Nekla w ramach projektu wpisuje się w Miejsko – Gminny
Program Wspierania Rodziny przyjęty na lata 2016-2018.
2. Projekt „Jesteśmy aktywni”
Powiat Wrzesiński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje w terminie
od 01.06.2017 roku do 30.06.2018 roku projekt pod nazwą „Jesteśmy aktywni” w ramach
Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie
7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr projektu: RPWP.07.01.02-300101/16). Projekt jest realizowany w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite – Partner został
wyłoniony w ramach konkursu zorganizowanego przez Partnera Wiodącego (PCPR).
(Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
w dniu 31.08.2016 r. Trwały negocjacje. Ostatecznie wniosek został zaakceptowany w dniu
03.07.2017 r. a Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 05.10.2017 ).
Przedmiotem projektu jest wsparcie działań mających na celu integrację i aktywizację
społeczno – zawodową osób, rodzin, środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej,
zdrowotnej, społecznej i działań o charakterze środowiskowym.
Zaplanowano m.in. działania obejmujące:
1) diagnozę predyspozycji społeczno - zawodowych dla każdego Uczestnika, zostaną
przygotowane IPD z sfery społecznej oraz zawodowej (200 os.),
2) kursy zawodowe, zakończone egzaminem (200 os.),
3) 3 - miesięczne staże zawodowe (70 os.),
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4)
5)
6)
7)

pośrednictwo pracy (70 os.),
zajęcia rehabilitacyjne + wizyty u specjalistów (90 os.),
zajęcia grupowe z seksuologiem (73 os.),
trening umiejętności społecznych (200 os.).

Dla otoczenia osób niepełnosprawnych 60 os.:
1) poradnictwo prawne,
2) grupy wsparcia.
W ramach projektu zaplanowano działania o charakterze środowiskowym
dla uczestników i ich otoczenia wykłady - terapia uzależnień - dietetyka, 2 festyny
integracyjno - edukacyjne (wyrównywanie szans dla osób niepełnosprawnościami, stop
uzależnieniom).
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa 200 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie aktywnej integracji na terenie
Gminy Września, Kołaczkowo, Miłosław, Pyzdry, Nekla w Powiecie Wrzesińskim (głównie
z WTZ, ŚDS, DPS, OWDiR, Zespół Szkół Specjalnych).
Projekt ten realizuje cele i założenia zawarte w WRPO (Dz. 7.1.2 Aktywna
integracja), Krajowym programie przeciwdziałania, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020, gdzie wskazano, iż celem
polityki społecznej jest wspieranie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
przygotowanie ich do wejścia i integracji na rynku pracy.
Z uwagi, iż PUP we Wrześni prowadzi projekt dla bezrobotnych - nasze wsparcie
zostało skierowane do osób, które nie widnieją w rejestrze PUP lub są zarejestrowane jako
poszukujący pracy.
Zaplanowane działania, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności Uczestników
projektu na rynku pracy oraz bezpośrednio zrealizowane zostaną cele pośrednie:
1) zmniejszenie występowania wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 200 osób wskaźnik efektywności społecznej, poprzez poradnictwo psychologiczne, warsztaty,
2) wzrost kompetencji/umiejętności zawodowych dla 200 osób z wykluczeniem
społecznym, dzięki szkoleniom i warsztatom zawodowym,
3) zatrudnienie i utrzymanie 39 miejsc pracy dla osób z wykluczeniem społecznym stworzenie IPD, pośrednictwo pracy.
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Całkowita wartość projektu wynosi 1 846 481,47 zł, z tego:
1. wartość dofinansowania 1 569 509,24 zł (85%)
2. wkład własny 276 972,23 zł (15%), z tego:
a) wkład własny prywatny wniesiony przez Partnera projektu Wielkopolskie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 89 612,23
zł (wkład własny pieniężny, z którego zostanie sfinansowane wynagrodzenie
psychologów),
b) wkład własny niepieniężny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie we Wrześni w postaci użyczenia sal szkoleniowych w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w kwocie 187 360,00 zł.
Ze względu na długi okres oczekiwania na podpisanie Umowy o dofinansowanie,
w 2017 roku została przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu oraz przeprowadzono
wstępne rozeznania rynku w celu zatrudnienia specjalistów do realizacji projektu. Pozostałe
działania zostały przeniesione na rok 2018.

Sporządziła:
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VIII.
POWIATOWY
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ZESPÓŁ

DS.

ORZEKANIA

1. Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia:
L.p.
1.
2.

Typ wniosku

Liczba wniosków

Osoby po 16 roku życia

1 220

Osoby przed 16 rokiem życia

172

Razem:

1 392

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

1 163

138

12

44

42

1

1 217

183

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

1.

Stopień
niepełnosprawności
znaczny

2.

umiarkowany

604

3.

lekki

240

L.p.

Razem:

Liczba wydanych
orzeczeń
319

1 163

4. Wydano (na wniosek) 336 legitymacji osoby niepełnosprawnej potwierdzających
posiadanie orzeczenia, co jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień
przysługujących osobom niepełnosprawnym.
5. Wpłynęło 308 wniosków na Kartę parkingową.
Zespół był finansowany w roku 2017 z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Powiatu
Wrzesińskiego koszty funkcjonowania Zespołu zamknęły się w kwocie: 291 509,00 zł.
Skład orzekający Zespołu to: 9 lekarzy, 2 psychologów, 2 pracowników socjalnych
oraz 2 doradców zawodowych, 2 pedagogów
Obsługę administracyjną wykonywało 4 pracowników.
Sporządziła:
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IX. SZKOLENIA
W celu rozwijania umiejętności i zdobywania kompetencji zawodowych pracownicy
PCPR skorzystali z następujących szkoleń:

Inne instytucje –
płatne

Inne instytucje - bezpłatne

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych w Poznaniu - bezpłatne

Organizator
szkolenia/źródło
finansowania

Nazwa szkolenia

Ilość
osób

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne w praktyce kadrowej
pracodawców samorządowych

2

Prawo zamówień publicznych w projektach EFS, EFRR i Funduszu
Spójności w okresie programowania 2014 – 2020 cz. 1
Prawo zamówień publicznych w projektach EFS, EFRR i Funduszu
Spójności w okresie programowania 2014 – 2020 cz. 2
Zarządzanie dokumentacją projektów unijnych w świetle przepisów
kancelaryjno - archiwalnych
Postępowanie z dokumentacją w urzędach i jednostkach
samorządowych w świetle zmiany ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań ujętych w
celu operacyjnym nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016
– 2020
Unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych i wynikające
z niego zadania dla Administratora Danych Osobowych
Przygotowywanie wniosków o płatność w ramach projektów
dofinansowanych z Funduszy Europejskich

1
1
3
1

1
1
3

Szkolenie z zakresu ubezpieczenia oraz likwidacji szkód

1

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące finansowanie
organizacji pozarządowych

1

Zarządzanie finansami

3

Pomoc terapeutyczna dla osób z doświadczeniem traumy

1

Prawidłowe udzielanie zamówień oraz rozliczania projektów
w ramach Osi Priorytetowych 6, 7, 8 WRPO 2014+

1

Zarządzanie finansami

3

RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia
Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców cz. 1
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – postępowanie
oraz wydawanie decyzji administracyjnych
Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej
przemocy i sprawcy przemocy. Rozmowa z osobą doświadczającą
przemocy w rodzinie i osobą podejrzaną o przemoc

2
1
1
2
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Wewnętrzne w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na
Skarpie” w Gozdowie
Wewnętrzne w
Środowiskowym Domu
Samopomocy „Jutrzenka” w
Pietrzykowie

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kompetentny rzecznik
dziecka i rodziny zastępczej
Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka przebywającego w
rodzinie zastępczej oraz zadania opiekunów zastępczych
Prawa osób niepełnosprawnych w świetle doświadczeń Rzecznika
Praw Obywatelskich

3
1
7

Leczenie kolorami – czyli jak działają barwy

6

Biblioterapia – historie, które leczą

7

Zaburzenia psychiczne u osób z niepełnosprawnością

8

Praca socjalna z zaburzeniami psychicznymi

8

Metody socjoterapii

8

Etiologia najczęściej występujących zaburzeń psychicznych

7

Zespół maniakalny

7

Praca opiekuńczo – wychowawcza z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie
Niedostosowanie społeczne wśród osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim

8
7

Tolerancja jako warunek życia w globalnym społeczeństwie

8

Schizofrenia – objawy i rozpoznanie

8

Jak pozyskać dofinansowanie ze środków PFRON

8

Praca na zasobach uczestników ŚDS Pietrzyków

8

Niepełnosprawność intelektualna jako przesłanka dyskryminacji

8

Pozyskiwanie środków z Projektów Unijnych

8

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.
Sporządziła:

41

X. INNE DZIAŁANIA W PCPR
W budynku administracyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonano
prace remontowe w trzech pomieszczeń biurowych polegające na wymianie wykładzin
dywanowych na wykładziny PVC wraz z przygotowaniem podłoża z mas
samopoziomujących oraz malowaniu ścian za kwotę – 10 900,00 zł.
Do wyremontowanych pomieszczeń zakupiono meble biurowe (szafy, biurka)
za kwotę – 15 250,62 zł.
Wymieniono część sprzętu komputerowego oraz drukarkę zakupując: trzy komputery
stacjonarne, dwa laptopy oraz drukarkę HP Color LaserJ za kwotę – 13 326,26 zł.
Na budynku Sali rehabilitacyjnej wykonano naprawę przeciekającego pokrycia
dachowego oraz usunięto zawilgocenie na jednej ze ścian wewnętrznych korytarza za kwotę –
4 315,10 zł.
Zgodnie z zaleceniami po kontroli stanu konstrukcyjno - budowlanego i estetycznego
budynków i terenu przyległego wykonano naprawę nawierzchni uzupełniając ubytki emulsją
i grysem na parkingu PCPR, usunięto graffiti ze ściany budynku administracyjnego oraz
wykonano pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach PCPR za kwotę –
3 393,82 zł.
Wykonanie dużego zakresu remontów i zakupów umożliwiło nam w 2017 roku
pozyskanie dodatkowych środków finansowych za wynajem sali konferencyjnej i Klubu
Integracji Społecznej na szkolenia realizowane przez stowarzyszenia i organizacje spoza
powiatu wrzesińskiego. Dochód z tego tytuły wyniósł – 16 964,24 zł.

Sporządziła:
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