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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 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z poźn. zm.), zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 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.
W 2009 r. zadania nałożone na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
realizowało 35 etatowych pracowników.
W tym:
1. PCPR:

14 osób,

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie:

8 osób,

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie:

10 osób,

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

3 osoby.

Obsługę techniczną w zakresie finansowo – księgowym realizują pracownicy Starostwa
Powiatowego.
Część zadań w zakresie poradnictwa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy, aktywizacji
niepełnosprawnych oraz orzecznictwa o niepełnosprawności wykonywali specjaliści
zatrudnieni na podstawie umów cywilno - prawnych.
Ponadto 4 osoby odbywały staże finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy
we Wrześni.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednostką nadzorowaną przez
Zarząd Powiatu.
W imieniu Starosty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni sprawuje
nadzór nad funkcjonowaniem placówek powiatowych działających w sferze pomocy
społecznej.
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I. BUDŻET POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2009R WYNOSIŁ 6.166.978,58 ZŁ
WYDATKOWANIE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Powiat. Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ŚDS Pietrzyków 3%
ŚDS Gozdowo
6%
7%
PCPR pozostałe
9%
EFS “Bądźmy aktywni”
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PFRON
45%
Opieka zastępcza
i usamodzielnienia
16%

Interwencja
kryzysowa
1%
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II. OPIEKA ZASTĘPCZA
Organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
W 2009 roku w powiecie wrzesińskim funkcjonowało 75 rodzin zastępczych,
w których przebywało 101 dzieci. W tym 57 rodzin spokrewnionych – 73 dzieci oraz 18
rodzin niespokrewnionych – 28 dzieci.
W 2009 roku powstało 16 nowych rodzin zastępczych, opiekę znalazło w nich
19 dzieci (w tym: 13 rodzin spokrewnionych dla 16 dzieci i 3 rodziny niespokrewnione dla
3 dzieci). Wszystkie rodziny powstały na podstawie Postanowienia sądu.
Rodziny zastępcze i dzieci w nich umieszczone w latach 2005 - 2009
- w ujęciu liczbowym
rok

2005
2006
2007
2008
2009

Liczba rodzin Liczba
ogółem
dzieci w
rodzinach
54
75
58
80
68
97
72
98
75
101

Rodziny
spokrewnione
41
46
49
52
57

Liczba
dzieci w
rodzinach
56
61
63
67
73

Rodziny
niespokrew
nione
13
12
19
20
18

Liczba
dzieci w
rodzinach
19
19
34
31
28

- w ujęciu graficznym
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W okresie sprawozdawczym odwiedzono w miejscu zamieszkania wszystkie rodziny.
Te działania miały na celu sprawdzenie rzeczywistej sytuacji rodziny, kontaktów rodziców
zastępczych z powierzonymi im dziećmi, stwierdzenie zasadności pobytu dzieci w rodzinie
zastępczej oraz uaktualnienie wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.
W celu prawidłowego funkcjonowania rodzin zastępczych utrzymywana jest stała
współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, pedagogami szkolnymi oraz kuratorami
sądowymi.
Do końca grudnia 2009 roku łącznie wypłacono 762 świadczenia, wydano 88 decyzji
z tego:
- 69 ustalających wysokość pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej na dziecko,
- 19 przyznających jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie niezbędnych potrzeb
związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej.
W 2009 roku rodzinom zastępczym wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 778.599,52 zł,
w tym:
• rodziny spokrewnione z dzieckiem 508.780,47 zł. (średnio na dziecko 580,80 zł
miesięcznie)
• rodziny niespokrewnione z dzieckiem 269.819,05 zł. (średnio na dziecko 803,03 zł
miesięcznie).
W 2009 roku przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Brały
w nim udział 4 rodziny, które już tworzą rodzinę zastępczą niespokrewnioną dla dziecka, oraz
2 małżeństwa bezdzietne, w tym jedno to osoby przeszkolone na rodzinę adopcyjną, które
zostały zobligowane przez ośrodek adopcyjno opiekuńczy do wzięcia udziału w szkoleniu
podnoszącym ich umiejętności wychowawcze. Tak więc rzeczywistymi kandydatami
na rodzinę zastępczą było tylko jedno małżeństwo, które jednak ze względu na trudne
warunki mieszkaniowe nie zostało zakwalifikowane do pełnienia tej funkcji.
Rok 2009 był ustanowiony przez Sejm RP rokiem rodzicielstwa zastępczego.
W powiecie wrzesińskim prowadzona była akcja promująca rodzicielstwo zastępcze. W celu
dotarcia do jak największej liczby osób rozprowadzone zostały ulotki informacyjne
(opracowane przez PCPR) jako insert w gazetach samorządowych (Przegląd Powiatowy
i Wieści z Ratusza), oraz w miejscach ogólnodostępnych (sklepy, urzędy). Akcja nie
przyniosła oczekiwanych rezultatów. Na terenie powiatu brakuje osób, które podjęłyby się
opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, w 2009 roku zgłosiła się
tylko jedna rodzina chętna do przyjęcia dziecka.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
Na terenie powiatu wrzesińskiego w 2009 roku funkcjonowały następujące placówki
opiekuńczo-wychowawcze:
- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
- Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach,
- Świetlica opiekuńczo-wychowawcza we Wrąbczynku (przy MGOK w Pyzdrach).
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
W okresie sprawozdawczym do Ośrodka skierowano 18 dzieci.
Stan na dzień 31.12.2009r. – 34 wychowanków
- grupy socjalizacyjne – 23 dzieci
- grupa interwencyjna – 11 dzieci
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 (2 grupy socjalizacyjne dla
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24 wychowanków, grupa interwencyjna dla 6 wychowanków). Mimo to w placówce
przebywało więcej dzieci. Powodem była potrzeba natychmiastowego zapewnienia opieki
dzieciom, w sytuacji zagrożenia ich zdrowia i bezpieczeństwa. Od kilku lat jest bardzo trudna
sytuacja związana z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
brakuje miejsc, nie powstają nowe placówki, a te istniejące, kiedyś bardzo duże, teraz zgodnie
z przepisami mogą zapewniać opiekę tylko 30 wychowankom. Zdarza się, że dzieci oczekują
na umieszczenie nawet kilka miesięcy. W przypadku dzieci starszych najczęściej zdarza się
tak, że zdążą osiągnąć pełnoletność. W związku z tą sytuacją korzystnym dla sprawniejszego
realizowania postanowień sądowych byłoby utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
typu interwencyjnego, gdzie umieszczane byłyby dzieci w sytuacjach zagrażających ich
zdrowiu i życiu. Ośrodek w Kołaczkowie mógłby wtedy realizować zadania placówki
socjalizacyjnej, przeznaczonej dla dzieci wobec których sąd ostatecznie orzekł
o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Ośrodek w Kołaczkowie zapewnia pomoc i opiekę dzieciom pozbawionym częściowo
lub całkowicie opieki rodzicielskiej, a także zapewnia korzystanie z przysługujących
na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
Ośrodek zapewnia przebywającym w nim dzieciom:
• całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby życiowe,
• zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące,
terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym
i przygotowujące do życia społecznego,
• kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
• podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny
przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.
Dzieci do Ośrodka kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce położenia placówki.
Podstawą skierowania do placówki jest postanowienie sądu lub wniosek rodziców. Średni
miesięczny koszt utrzymania dziecka w OWDiR w Kołaczkowie wynosił 2.930,62 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.
Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach
Rodzinny Dom Dziecka to placówka opiekuńczo - wychowawcza typu rodzinnego.
Liczba dzieci umieszczanych w RDD wynosi przeciętnie od 4 do 8. Domem kieruje dyrektor.
Zapewnia on wraz ze swoim małżonkiem całkowitą, całodobową opiekę i wychowanie
dzieciom znajdującym się pod jego opieką.
W RDD w Pyzdrach przebywa obecnie 8 dzieci. W 2009 roku do placówki skierowano
1 dziecko z terenu powiatu wrzesińskiego. Placówkę opuścił 1 usamodzielniany
wychowanek.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach w 2009 roku wynosił
1.422,10 zł.
Ze względu na charakter rodzinny tego typu placówek jest to najlepsza
z instytucjonalnych form opieki nad dziećmi. Dzieci mają mozliwość 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.
Te pozytywne wzorce i umiejętności społeczne dają im lepszy start w dorosłe życie, większą
szansę na własne szczęśliwe życie. Do zwykłej placówki opiekuńczo-wychowawczej trafiają
dzieci w różnym wieku, te starsze często przejawiają niewłaściwe zachowania, początki
demoralizacji. Zwiększa to ryzyko że młodsze dzieci narażone na te negatywne wzorce, same
je przejmą w wieku dorastania. Dlatego powinno tworzyć się jak najwięcej placówek
rodzinnych. Również na terenie powiatu wrzesińskiego byłaby potrzeba utworzenia drugiego
7

rodzinnego domu dziecka, gdzie można by umieścić te najmłodsze dzieci pozbawione opieki
rodzicielskiej. Obecnie przebywają one w Ośrodku w Kołaczkowie gdzie mają zapewnioną
właściwą opiekę i zabezpieczone podstawowe potrzeby. Jednak nie mają tego, co daje
rodzina: miłości, ciepła, poczucia bezpieczeństwa, przynależności, bycia potrzebnym.
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w 2009 roku
zostało umieszczonych 6 dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego. Dwoje z nich w ciągu roku
przeniesiono do OWDiR w Kołaczkowie. Wg stanu na dzień 31.12.2009r. w placówkach
na terenie innych powiatów przebywało 4 dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego.
Świetlica opiekuńczo-wychowawcza we Wrąbczynku (przy MGOK w Pyzdrach)
W 2009 roku na terenie powiatu działała świetlica opiekuńczo-wychowawcza
we Wrąbczynku. Prowadzenie świetlicy zostało zlecone przez powiat wrzesiński gminie
Pyzdry, bezpośrednio realizacją zadania zajmował się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Pyzdrach. W zajęciach brało udział około 35 dzieci. Świetlica zapewniała uczestnikom
opiekę w godzinach popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu. Prowadzone były zajęcia
plastyczne, muzyczne, sportowe, dzieci miały w atrakcyjny sposób zorganizowany czas
wolny oraz zapewniony posiłek dostosowany do pory dnia (jogurt, owoce, kanapki).
Uczestnikami były dzieci w wieku od 6-18 lat, najczęściej z rodzin ubogich, z terenów
wiejskich. Zajęcia świetlicowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Niestety
ze względu na ograniczone środki finansowe świetlica działała tylko 2 miesiące (listopadgrudzień 2009). Była to jedyna świetlica działająca na terenie powiatu. Jednak
zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia dla dzieci jest dużo większe, zwłaszcza na terenach
wiejskich, gdzie nie ma szkół, świetlic, placów zabaw. Brak możliwości spędzenia czasu
wolnego w sposób ciekawy, atrakcyjny, może sprzyjać powstawaniu wśród dzieci zachowań
nieakceptowanych społecznie.

Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
Na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla
osób przewlekle somatycznie chorych. Znajduje się on we Wrześni przy ul. Szkolnej 25.
Wydano 30 decyzji w tym:
- 19 decyzji o umieszczeniu w DPS we Wrześni nowego mieszkańca,
- 11 decyzji zmieniających wysokość odpłatności za pobyt.
W Domu Pomocy Społecznej w dniu 31 grudnia 2009 roku przebywało 45 mieszkańców
z tego:
- na starych zasadach 15 mieszkańców: pobyt mieszkańca w DPS finansowany jest
z odpłatności mieszkańca (70% dochodu jednak nie więcej niż 200% kryterium dochodowego
dla osoby samotnie gospodarującej) oraz dotacji z budżetu państwa – zasada ta obowiązuje
dla osób umieszczonych w DPS przed 1 stycznia 2004 roku
• z powiatu poznańskiego – ziemskiego – 3 osoby
• z powiatu gnieźnieńskiego – 1 osoba
• z powiatu wrzesińskiego – 10 osób
• z powiatu obornickiego – 1 osoba
- na nowych zasadach 30 mieszkańców: dotyczy osób umieszczonych w DPS po 1 stycznia
2004 roku - pobyt mieszkańca finansowany jest z odpłatności mieszkańca (70% jego
dochodu) oraz z odpłatności gminy, łącznie w wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania
• z powiatu poznańskiego – grodzkiego – 14 osób
• z powiatu poznańskiego - ziemskiego – 2 osoby
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

z powiatu mysłowickiego – 1 osoba
z powiatu wrzesińskiego – 3 osoby
z powiatu gnieźnieńskiego – 2 osoby
z powiatu średzkiego - 2 osoby
z powiatu kępińskiego – 1 osoba
z powiatu kolskiego – 1 osoba
z powiatu jarocińskiego – 1 osoba
z powiatu konińskiego - grodzkiego – 1 osoba
z powiatu konińskiego – ziemskiego – 1 osoba
z powiatu wągrowieckiego – 1 osoba

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS we Wrześni w 2009 roku wynosił
2.539,60zł.
Osoby przebywające w całodobowych instytucjach pomocy społecznej na terenie
powiatu wrzesińskiego
Liczba osób
stan na 31.12.2009r.

Liczba osób
umieszczonych

Liczba osób, które
opuściły placówkę
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1

1

34

18

14

45

19

16

4

6

2

Rodzinny Dom Dziecka
w Pyzdrach
Ośrodek Wspomagania Dziecka
i Rodziny w Kołaczkowie
Dom Pomocy Społecznej
we Wrześni
placówki na terenie innych
powiatów

Usamodzielnienia
Pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych po opuszczeniu opieki zastępczej zostają objęci pomocą mającą na celu
ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną a także:
• pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – obecnie jest to kwota 494,10 zł
miesięcznie,
• pomoc jednorazową w formie rzeczowej na zagospodarowanie (o wartości
do 4.941,00 zł),
• 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),
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (pokrycie kosztów
związanych z wynajmem pokoju).
Wartość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków w 2009r.
– wychowankowie z rodzin zastępczych
Rodzaj pomocy
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
pomoc rzeczowa na zagospodarowanie
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Liczba osób
21
2
0
7

Kwota (zł)
80.994,15
9.837,56
0
34.587,00
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– wychowankowie z placówek
Rodzaj pomocy
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
pomoc rzeczowa na zagospodarowanie
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Liczba osób
10
3
2
5

Kwota (zł)
37.286,90
11.681,71
3.900,00
22.358,03

Wydatki na zadania z zakresu opieki zastępczej w 2009 roku

OWDiR w
Kołaczkowie
(34 dzieci)
1 148 993,16 zł)

RDD w Pyzdrach
(8 dzieci)
159 063,13 zł

rodziny
zastępcze
spokrewnione
(73 dzieci)
508 780,47 zł

usamodzielniani
wychowankowie
(40 wychowanków)
200 645,35 zł

rodziny
zastępcze
niespokrewnione
(28 dzieci)
269 819,05 zł

Zabawa gwiazdkowa
W 2009 roku we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbył się Bal Gwiazdkowy dla dzieci
z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowana została
dyskoteka z różnymi zabawami, konkurencjami oraz poczęstunkiem. Na zakończenie zabawy
Święty Mikołaj rozdał dzieciom prezenty, przygotowane przez Fundację Przyjaciółka. Paczki
były spełnieniem często skrytych marzeń, gdyż Święty Mikołaj bardzo starał się obdarować
dzieci upominkami, o jakich pisały do niego w listopadzie, w szczerych, długich listach.
Każde z dzieci, które odbierało prezent było zachwycone i radosne. Często można było
usłyszeć, iż w końcu Mikołaj ich nie zawiódł.
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III. REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rodzaje zadań:
Rehabilitacja społeczna
1.
2.

likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów,
działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej,
turnusy rehabilitacyjne osób dorosłych i dzieci,
sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.

3.
4.
5.

Rehabilitacja zawodowa
6.
7.

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

8.
9.

Ad. pkt 1
Z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się skorzystało 49 osób (złożono 112 wniosków) na łączną kwotę 173.968,79 zł w tym:

Gmina
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM
Ogólna kwota
dofinansowania

Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Dorośli
Dzieci
21
12
4
1
2
1
6
1
0
1
33
16
111.260,19

62.708,60

Ad. pkt 2
Z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu
rehabilitacyjnego skorzystało 280 osób (złożono 314 wniosków) na łączną kwotę
329.673,00 zł, w tym:
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Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Dorośli
Dzieci
165
23
27
6
17
4
16
3
18
1
243
37

Gmina
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM
Ogólna kwota
dofinansowania

277.205,31

57.375,57

Ad. pkt 3
Na terenie powiatu wrzesińskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej. Uczęszcza
do nich 110 niepełnosprawnych uczestników.
Września

Czeszewo

Ruda Komorska

Ilość uczestników

50

30

30

Ilość dowożonych uczestników

30

26

25

Ilość oczekujących na przyjęcie
uczestników

2

3

0

Ilość osób pracujących

21

12

14

801.100,00

475.900,00

476.000,00

89.011,00

52.878,00

52.889,00

890.111,00

528.778,00

528.889,00

Kwota przekazanego
dofinansowania ze środków
PFRON
i Powiatu
Razem:
Ad. pkt 4

Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych otrzymało 135 osób (złożono 721 wniosków)
na łączną kwotę 134.767,00 zł, w tym:

Gmina
Dorośli
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM
Ogólna kwota
dofinansowania

75
7
4
3
8
97

Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Opiekunowie
Dzieci
dorosłych
22
31
6
2
0
1
2
4
6
0
36
38
84.810,00

Opiekunowie
dzieci
27
2
1
2
0
32

49.957,00
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Średnia kwota dofinansowania uczestnika turnusu (osoby dorosłe) wyniosła: 659 zł, dla
opiekuna wyniosła: 526 zł
W przypadku dofinansowania dla dzieci, średnia kwota dofinansowania dla uczestnika
wyniosła: 849 zł, dla opiekuna wyniosła: 553 zł
Ad. pkt 5
Z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
skorzystało 16 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 83.786,75 zł

Lp.

Organizacje pozarządowe

1

Polski Związek Emerytów i Rencistów Września

2

Uczniowski Klub Sportowy "DIABŁY"

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Polski Czerwony Krzyż Września
Wrzesińskie Stowarzyszenie Osób
Niesłyszących i Niedosłyszącyh "JEDNOŚĆ"

Kwota przyznanego
dofinansowania
10.000,00
3.000,00
1.500,00
6.200,00

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub AMAZONKI

6.000,00

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

6.000,00
5.996,28
1.000,00
2.100,00

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Nekla

6.700,00

Fundacja Dzieci Wrzesińskich
Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym i Niepełnosprawnym

10.490,47

Polski Związek Emerytów i Rencistów Kołaczkowo

4.000,00

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Koło Września
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło
Września
Stowarzyszenie Oświaty Społecznej
Ruda Komorska
Razem:

6.000,00

6.000,00
6.000,00
2.800,00
83.786,75
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Ad. pkt 6
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
Gmina

Ilość stanowisk pracy

Pyzdry
Kołaczkowo
Września
Ogółem

Kwota dofinansowania

1
1
9
11

30.000,00
35.000,00
120.000,00
185.000,00

Ilość wniosków: 11 (7 pracodawców)
Ad. pkt 7
Udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
Gmina

Ilość dotacji na podjęcie
działalności gospodarczej
2
2

Września
Ogółem

Kwota dofinansowania
30.000,00
30.000,00

Ilość wniosków: 2
Ad. pkt 8
Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych
Gmina
Nekla
Września
Ogółem

Ilość osób korzystających
ze szkoleń
1
2
3

Kwota dofinansowania
1.200 ,00
1.520,00
2.720,00

Ilość wniosków: 3
Ad. pkt 9
Dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy
Gmina
Kołaczkowo
Września
Ogółem

Ilość osób korzystających
ze staży
1
3
4

Kwota dofinansowania
8.378,00
25.135,00
33.513,00

Ilość wniosków: 4 (3 pracodawców)
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PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PFRON W 2009 ROKU KWOTA 2.731.336,00 zł
Warsztaty
terapii
zajęciowej
1 753 000,00

Pozostałe
zadania
978 336,00
Stypendia i szkolenia
4%
Turnusy rehablitacyjne
14%
Likwidacja barier
architektonicznych
18%
Zaopatrzenie
w sprzęt
rehabilitacyjny i przedmioty
ortopedyczne
33%

Dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
3%

Tworzenie stanowisk pracy
19%

Sport, kultura, rekreacja osób
niepełnosprawnych 9%
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IV. INTERWENCJA KRYZYSOWA I PORADNICTWO RODZINNE
W roku 2009 uruchomiony został Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielińcu gmina
Kołaczkowo. W dwóch mieszkaniach z aneksami kuchennymi o łącznej powierzchni 80 m2
utworzono pomieszczenia hostelowe z pełną obsługą administracyjno - bytową świadczoną
przez Centrum Pomocy Bliźniemu Monar- Markot. Osoby tam kierowane mają zapewnioną
opiekę medyczną, terapeutyczną (psycholog, prawnik, pracownik socjalny i terapeuta
systemowy) oraz możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia. W 2009 r. z takiej
pomocy skorzystało 15 osób (w tym siedmioro małoletnich dzieci). Pensjonariuszami
są najczęściej rodziny w których występuje przemoc psychiczna i fizyczna oraz osoby, które
znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu utraty mieszkania .
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Interdyscyplinarny Zespół
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą
przedstawiciele: Powiatowej Komendy Policji we Wrześni, Sądu Rejonowego, Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrześni oraz psycholog. Zespół spotyka się raz w tygodniu w środę
w siedzibie PCPR. Najczęściej występujące problemy zgłaszane przez ofiary przemocy
to: alkoholizm współmałżonka, przemoc fizyczna i psychiczna, narkomania i coraz częściej
pojawiająca się przemoc fizyczna i psychiczna dzieci i wnuków wobec osób starszych.
W roku 2009 na spotkania zgłosiły się 72 osoby, wysłano kilkanaście zaproszeń na rozmowę
do osób wobec których miały zastrzeżenia ofiary przemocy. Z zaproszenia skorzystało
zaledwie pięciu. Niektórzy uczestnicy spotkań brali udział w indywidualnej terapii
psychologicznej, prowadzonej przez pracującego w zespole psychologa inni w terapii
grupowej w Ośrodku Uzależnień i Współuzależnień we Wrześni. Zainteresowani korzystają
również z poradnictwa rodzinnego oferowanego przez PCPR.
W listopadzie i grudniu przeprowadzono pilotażowy program korekcyjno –
edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Uczestniczyły w nim osoby kierowane
przez Sąd Rejonowy we Wrześni, skazane prawomocnym wyrokiem i na podstawie
art. 72 §1 pkt 6 kodeksu karnego zobowiązane do podjęcia zajęć terapeutycznych oraz
sprawcy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. Projekt finansowany był
ze środków Wojewody Wielkopolskiego a uczestniczyło w nim 5 osób. Prowadzone przez
terapeutę zajęcia w ramach Treningu Zastępowania Agresji miały charakter warsztatów.
Poradnictwo Rodzinne realizujemy poprzez udzielanie bezpłatnych porad w zakresie:
prawa, pomocy psychologicznej oraz terapii wspomagającej rodziny z problemami
opiekuńczo – wychowawczymi. Zatrudnieni na podstawie umów cywilno – prawnych
specjaliści, obsługują wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego.
W 2009 r. z skorzystały z pomocy łącznie 1443 osoby, w tym:
- z porad prawnika 984 osoby,
- z pomocy psychologa 436 osób,
- z terapii wspomagającej rodzinę z problemami opiekuńczo- wychowawczymi 23 osoby.
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V. WSPÓŁPRACA
WRZESIŃSKIEGO

Z

ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI

POWIATU

Wśród wielu zadań jakie realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni jest współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania
w sferze pomocy społecznej, która zajmuje ważne miejsce zwłaszcza po wejściu w życie
w kwietniu 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Funkcjonujące od 2005 r. Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego skupia
20 stowarzyszeń i fundacji. Głównym celem Forum jest aktywizacja środowiska, pomoc
w pozyskiwaniu funduszy poprzez udział w otwartych konkursach ofert Wielkopolskiego
Urzędu Marszałkowskiego oraz pomoc w pisaniu wniosków - projektów w zakresie
dofinansowania działalności.
W 2009 r. dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację
zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej otrzymały dwie organizacje:
Fundacja „Odrodzeni”

„Stop dla przemocy” Nie będę dłużej 12 000,00 zł
jej ofiarą

Wrzesiński Uniwersytet
Trzeciego Wieku

„Aktywny Senior” warsztaty
językowe i artystyczne

19 000,00 zł

Z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Wspieranie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań w zakresie funkcjonowania
społecznego tych osób” - dofinansowanie na kwotę 600,00zł otrzymał projekt „Warsztaty
muzykoterapii” realizowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Narządu
Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „Radość”.
Wzorem lat ubiegłych w 2009 r. zorganizowana została impreza plenerowa, w której
wzięły udział reprezentacje wszystkich organizacji pozarządowych z naszego powiatu.
Odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym „Na Skraju Lasu” w Nowym Folwarku
z udziałem ponad 300 osób. Na podkreślenie zasługuje inicjatywa i szczególne
zaangażowanie członka FORUM - Fundacji Dzieci Wrzesińskich.
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VI. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GOZDOWIE
1. Uczestnicy
W roku 2009 w zajęciach ŚDS w Gozdowie brało udział 30 uczestników z terenu gmin :
WRZEŚNIA – 22 osoby ( miasto – 13, wieś – 9 )
NEKLA – 6 osób ( miasto – 3, wieś – 3 )
KOŁACZKOWO – 2 osoby
Uczestnicy ŚDS to osoby niepełnosprawne intelektualnie i chore psychicznie w wieku od 17
do 56 lat. Średnia wieku wynosi 33 lata (12 kobiet i 18 mężczyzn).
Wszystkie osoby posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Zajęcia prowadzone były w pięciu sześcioosobowych pracowniach:
- plastyczno – introligatorskiej,
- rękodzieła artystycznego,
- gospodarstwa domowego,
- krawieckiej,
- stolarsko-ogrodniczej.
Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach korzystały bezpłatnie z transportu
zapewnionego przez ośrodek. Ponadto wszyscy uczestnicy mieli możliwość spożywania
posiłku w formie obiadu na terenie ośrodka.
2. Dowóz
Codziennie uczestnicy dowożeni byli do ośrodka i odwożeni do domów po zakończonych
zajęciach. Średnio dziennie bus przejeżdżał 270 km. Z dowozu korzystało 29 osób. 1 osoba
mieszka w Gozdowie.
Wykonane zostały wszystkie konieczne przeglądy nowego samochodu – Ford Transit
PWR EY 10, wykonana została naprawa i wymiana części nie objętych gwarancją.
3. Kadra
Na dzień 31.12.2009 r. w ŚDS w Gozdowie na umowę o pracę zatrudnionych było 8 osób,
w łącznym wymiarze 7,5 etatu. Ponadto prace instruktorów terapii zajęciowej i rehabilitantów
wspierali: psychiatra i psycholog, którzy podobnie jak sprzątaczka, byli zatrudnieni
na umowy zlecenia.
4. Zespół Terapeutyczny
Przynajmniej raz w miesiącu (w zależności od potrzeb i pojawiających się problemów)
odbywały się spotkania członków Zespołu Terapeutycznego. Ustalano na nim indywidualne
projekty postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego dla uczestników ŚDS, pracownicy
przedstawiali różne propozycje działań, rozwiązywano problemy związane z prowadzeniem
i działalnością ŚDS.
5. Spotkania Społeczności
Raz w tygodniu (piątek) odbywały się Spotkania Społeczności. Uczestnicy wyrażali swoje
potrzeby i oczekiwania, przedstawiali propozycje zajęć, wspólnie z kadrą planując realizację
zadań. Rozwiązywano też na bieżąco pojawiające się w tygodniu problemy.
6. Szkolenia pracowników
Pracownicy brali udział w szkoleniach wewnętrznych oraz szkoleniach organizowanych
przez Urząd Wojewódzki w ramach realizowanych projektów.
7. Wystawy prac uczestników
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie wystawiał prace swoich uczestników
na trzech organizowanych poza domem wystawach prac: w Gnieźnie, Środzie Wlkp.
i Wrześni.
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8. Imprezy kulturalne i sportowe, które organizowaliśmy lub w których
uczestniczyliśmy
W Środowiskowym Domu Samopomocy zorganizowaliśmy wraz z uczestnikami imprezy
okolicznościowe: zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, piknik
rodziny, Święto Dyni, spotkanie Wigilijne. Społeczność ośrodka brała udział w wielu
wycieczkach krajoznawczo-turystycznych do: Wrześni, Dziekanowic, Gołuchowa, Powidza,
Grzybowa, Biskupina. W ramach współpracy z innymi placówkami podopieczni ŚDS
Gozdowo brali udział w imprezach organizowanych przez: ŚDS Pietrzyków (zabawa
karnawałowa, Bal Marcinkowy), WTZ Września (zabawa Walentynowo-karnawałowa,
I Festiwal Piosenki Turystycznej, Andrzejki), ŚDS Środa Wlkp. (Bal Maskowy), WTZ
Czeszewo (Bal Dworzan, warsztaty bębniarskie, II święto latawca). Podopieczni
reprezentowali ŚDS Gozdowo w spartakiadach we Wrześni i Przygodzicach, przeglądach
twórczości artystycznej w Środzie Wlkp. i Gnieźnie.
9. Kontakty z rodzicami i opiekunami prawnymi
W ramach realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii terapeuci prowadzą
rejestr kontaktów z rodzicami i opiekunami uczestników ŚDS. Ponadto w dokumentacji
psychologicznej zanotowano 30 rozmów z rodzicami i opiekunami, pracownik socjalny
zanotował 66 kontaktów z rodzicami i opiekunami. Aranżowane były spotkania
rodziców/opiekunów z lekarzem psychiatrą. Zorganizowane były 2 spotkania z wszystkimi
rodzicami.
10. Rehabilitacja
W ramach rehabilitacji społecznej ŚDS prowadzi:
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- trening umiejętności samoobsługowych,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- trening ekonomiczny,
- trening higieniczny,
- muzykoterapię,
- terapię ruchową, kinezyterapię,
- terapię zajęciową ( pracownie: plastyczno – introligatorska, rękodzieła artystycznego,
gospodarstwa domowego)
Uczestnicy mieli możliwość korzystania z usług lekarza psychiatry, pedagoga oraz
psychologa.
11. Udział w projekcie systemowym „Bądźmy aktywni”
Od stycznia do grudnia 2009r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie uczestniczył
w partnerskim projekcie systemowym „Bądźmy aktywni”.
W działaniach prowadzonych w ramach tego projektu udział wzięło 26 osób
niepełnosprawnych - chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo – uczestników ŚDS.
Przeprowadzone zostały zajęcia z logopedą (50 godzin), psychologiem (160 godziny),
pedagogiem (50 godzin), instruktorem aerobiku (50 godzin) oraz z animatorami pedagogiki
Klanza (15 godzin).
W trakcie realizacji projektu uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek i zwrot kosztów
odpłatności za pobyt w placówce.
12. Remonty i inwestycje
W roku 2009 przeprowadzono remont poddasza polegający na ociepleniu dachu.
W budynku został założony alarm i podpisano stosowną umowę z firmą ochraniającą.
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13. Przeprowadzone kontrole
W roku 2009r. „Sanepid” przeprowadził kontrolę pomieszczeń głównie zaplecza kuchennego
oraz stołówki. Nie wniesiono zastrzeżeń.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej – 15 czerwca 2009r.
przeprowadził wizytację ŚDS Gozdowo w związku z wnioskiem Starosty Wrzesińskiego
w sprawie zwiększenia liczby miejsc w ośrodku z 30 do 37. Wizytację przeprowadzono
w celu oceny zasobów kadrowych, warunków lokalowych i przystosowania pomieszczeń,
w których mieści się ŚDS. Decyzją Wojewody otrzymaliśmy zezwolenie na zwiększenie
liczby uczestników. Na 2010 r. nie otrzymaliśmy jednak środków finansowych z WUW
na dodatkowych 7 uczestników.
14. Budżet ŚDS i dofinansowanie
Budżet w roku 2009 wyniósł 349.200 zł (tj. 970 zł na uczestnika) co wystarczyło na bieżące
potrzeby placówki. Główne wydatki poza wynagrodzeniem pracowników to koszty związane
z dowozem oraz ogrzewaniem budynku.
Pod koniec roku ŚDS Gozdowo otrzymał dotację wojewody na prace remontowe,
inwestycyjne oraz na wyposażenie - 102.000zł. Wykonano docieplenie poddasza, założono
alarm oraz zakupiono sprzęty do wyposażenia ośrodka m.in. zakupiono i zamontowano
2 krzesełka schodowe.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie opiera się również
na współpracy i pomocy ludzi dobrej woli. W ramach sponsoringu pozyskaliśmy w 2009r.
sprzęt rehabilitacyjny: ugul, osprzęt do ugula, orbitrek. Darczyńcami były firmy i osoby
indywidualne, pozyskane przez naszych pracowników. Kwotę na w/w sprzęty uzyskaliśmy
z 1% podatku przekazanego przez osoby indywidualne i firmy na nasz ośrodek
za pośrednictwem Fundacji Dzieci Wrzesińskich.
Sponsorów pozyskiwaliśmy również przed „III Spartakiadą Osób Niepełnosprawnych –
Września 2009r”. Dzięki przychylnym instytucjom, firmom i sklepom mogliśmy obdarować
wszystkich 150 uczestników spartakiady okazałymi upominkami. Sponsorowane były
również medale i wypieki. Podczas tej spartakiady pomagają wolontariusze – uczniowie
różnych szkół, harcerze, nauczyciele wychowania fizycznego.
Stół wigilijny obfitujący w 12 potraw i bardzo bogate w tym roku paczki pod choinkę dla
uczestników ŚDS, to sponsoring Firmy De Soto z Warszawy – naszego głównego sponsora
oraz właścicieli stołówki „Mikroma”.
Terapeuci wszystkich pracowni nawiązują kontakty z firmami, które oddając nam materiały
odpadowe czy końcówki produkcji mogą wspomóc nasz ośrodek. To z tych materiałów
uczestnicy wykonują rozmaite prace i robótki w pracowniach.
Nie sposób wymienić wszystkich drobnych darów, ale bez nich nie można też wyobrazić
sobie działalności ŚDS. Prowadzimy ewidencję naszych darczyńców i wysyłamy im szczere
podziękowania, w których przygotowanie angażują się zarówno uczestnicy, jak i terapeuci.
15. Potrzeby ŚDS w roku 2010
Budżet na rok 2010 jest niższy niż w roku ubiegłym i wynosi 335.520zł. Jest to kwota
niezabezpieczająca bieżących potrzeb w roku 2010. Długa i mroźna zima spowodowała
większe zużycie węgla niż przewidzieliśmy, w związku z tym nie mamy zabezpieczonych
środków na zakup węgla na kolejny sezon grzewczy.
Wyremontowanie kolejnych pomieszczeń I piętra budynku i zagospodarowanie terenu wokół
Domu pozwoliłoby zwiększyć atrakcyjność placówki i świadczonych przez nią usług jak
również przyjąć kolejne osoby niepełnosprawne.
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VII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PIETRZYKOWIE
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie jako dzienny ośrodek wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi istnieje już czwarty rok. W ciągu minionego 2009 roku,
30 podopiecznych z gmin: Pyzdry, Kołaczkowo, Lądek korzystało z zajęć rehabilitacyjno terapeutycznych oferowanych przez placówkę.
Zajęcia terapeutyczne odbywały się w czterech pracowniach:
- gospodarstwa domowego,
- stolarskiej,
- komputerowej,
- artystycznej.
Placówka pracowała zgodnie z opracowanym ramowym planem pracy, obowiązującym
wszystkich pracowników. Wszyscy uczestnicy na zasadzie dobrowolności uczestniczyli
w zajęciach grupowych jak i indywidualnych. Oprócz rehabilitacji społecznej realizowanej
w czasie zajęć w pracowniach placówka prowadziła rehabilitację ruchową. Dużym atutem jest
pozyskana nowa, przestronna sala rehabilitacyjna (po bibliotece szkolnej). Ponadto niektóre
zajęcia ruchowe, szczególnie te grupowe odbywają się na szkolnej sali gimnastycznej.
Podstawowym celem rehabilitacji ruchowej z niepełnosprawnymi uczestnikami w ośrodku
było wzmocnienie organizmu poprzez ćwiczenia fizyczne, masaże, naświetlenia, terapię
basenową oraz edukację polegającą na radzeniu sobie w uzyskaniu ogólnej sprawności
fizycznej i w konsekwencji, poprawy jakości życia. Program rehabilitacyjny został
zrealizowany, u większości osób uzyskano poprawę ogólnej sprawności fizycznej.
Na dzień 31.12.2009 r. w ŚDS w Pietrzykowie na umowę o pracę zatrudnionych było
10 osób, w łącznym wymiarze 8 etatów. Ponadto prace instruktorów terapii zajęciowej
i rehabilitantów wspierali: psychiatra, psycholog i pedagog, którzy byli zatrudnieni na umowy
zlecenia.
Pracownicy tworzący Zespół terapeutyczny opracowują dla każdego uczestnika plan
opieki indywidualnej. Jest on tworzony na 6 miesięcy. Po tym czasie odbywa się ocena
poprawy funkcjonowania uczestnika. Posiedzenia Zespołu terapeutycznego odbywają się raz
na miesiąc, wyjątkowo częściej ze względu na potrzeby placówki.
Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych szkoleniach
i kursach doskonalących. W roku 2009 pracownicy brali udział 7 w szkoleniach i kursach:
1. praca z trudnym klientem – wyuczona bezradność w praktyce,
2. budowanie dobrych relacji w grupie – wykorzystanie metod aktywizujących,
3. warsztaty metodyczne - prezenty na każdą okazję,
4. metody aktywizujące w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
5. warsztaty dla instruktorów PanEuRytmii,
6. spotkanie z Biblią - rozwijanie zainteresowań religijnych,
7. rola konkursów w rozwijaniu umiejętności.
W roku 2009 ze względu na brak dodatkowych funduszy nie dokonano żadnych prac
remontowo- modernizacyjnych. Budżet placówki wynosił 347 020,00 zł, z czego
189 714,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, a 75 742,37 zł kosztował
dowóz uczestników do placówki. Dowozy prowadziła wyłoniona w drodze przetargu firma
„Usługi i Handel Ewa Górecka - Pyzdry”. Ze względu na duży zasięg (gmina Pyzdry,
Kołaczkowo i Lądek) codziennie po podopiecznych wykonywane były 4 kursy, pokonywana
odległość do 280 km.
Placówka czyni starania o pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych.
W ramach wygranego projektu z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (na kwotę
7 540,00zł) realizowany był od sierpnia do listopada 2009r. program „Wspieranie
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rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań w zakresie
funkcjonowania społecznego tych osób”. Chcąc wyzwolić aktywność u osób
niepełnosprawnych zaproponowano im udział w zajęciach z rehabilitacji ruchowej oraz zajęć
relaksacyjnych połączonych z elementami muzykoterapii. Niewątpliwie wielką atrakcją były
wyjazdy na kryty basen do Wrześni.
Uczestnicy placówki byli po raz drugi beneficjentami kolejnej edycji projektu
z funduszu EFS „Bądźmy aktywni”. Dzięki realizacji zadań podopieczni mieli możliwość
uczestniczenia w zajęciach z psychologiem, pedagogiem, muzykoterapeutą, logopedą oraz
instruktorem zajęć z aerobiku. Brali również udział w zajęciach organizowanych przez
Centrum Szkoleniowe KLANZA. W ramach projektu uczestnicy mieli zapewniony ciepły
posiłek i zwrot kosztów odpłatności za pobyt w placówce.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie był pomysłodawcą realizacji projektu
integracyjnego w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Odchudzamy
Polaków”. Pracownicy na wspólnych spotkaniach opracowali harmonogram działań
i tematykę zajęć z podopiecznymi. Do projektu zaproszono zaprzyjaźnione placówki (ŚDS
w Kosewie, Słowikowie, Lucynowie, Gozdowie) wspólna realizacja programu potrwa
do września 2010 roku. Uroczyste podsumowanie projektu nastąpi w ŚDS w Pietrzykowie.
W ramach współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w Pyzdrach otrzymujemy z Banku
Żywności artykuły spożywcze, które wykorzystujemy w pracowni gospodarstwa domowego
oraz którymi obdarowujemy podopiecznych naszej placówki.
Dokonując podsumowania roku 2009 pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pietrzykowie do największych sukcesów placówki zaliczyli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pozyskanie sponsorów,
dobrą organizację imprez integracyjnych,
wyrazy zadowolenia ze strony uczestników,
zaproszenie instruktorki PanEuRytmii - Ardelli Nathanael, zorganizowanie
konferencji,
zajęcie II miejsca w Turnieju Unihokeja dla Osób Niepełnosprawnych,
stworzenie dobrej atmosfery sprzyjającej dobrym relacjom międzyludzkim,
przygotowanie balu karnawałowego i marcinkowego z przedstawieniem
„Kopciuszek”,
nawiązanie współpracy z firmą „Świat - Ori” z Jarocina - pomoc przy pozyskaniu dla
podopiecznych wózków elektrycznych,
realizacja projektu „ Bądźmy aktywni” i „Wspieranie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań zakresie funkcjonowania społecznego
tych osób”,
udział podopiecznych w X ogólnopolskiej Imprezie Sportowo - Integracyjnej Osób
Niepełnosprawnych w Przygodzicach,
udział w III Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych we Wrześni.

Do największych porażek poniesionych w roku 2009 pracownicy zaliczyli:
•
•
•
•

małe zaangażowanie w życie placówki ze strony rodziców podopiecznych,
brak niektórych narzędzi do prowadzenia zajęć w pracowni stolarskiej,
brak funduszy na redagowanie gazetki placówki,
brak środków na prace remontowe i inwestycyjne.
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Na podstawie opracowanej analizy pracownicy placówki sporządzili wnioski i zalecenia
do pracy na następny rok działalności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenie reedukacji i rehabilitacji w postaci wielostronnych, kompleksowych
oddziaływań na wszelkie sfery komunikowania,
utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami podopiecznych i podejmowanie prób
zaangażowania ich w życie placówki,
pozyskanie sprzętu rehabilitacyjnego,
zakup narzędzi potrzebnych do zajęć w pracowni stolarskiej ,
motywowanie uczestników do systematycznego uczęszczania na zajęcia,
zorganizowanie wycieczki całodniowej,
zorganizowanie wyjazdu na biwak do Ślesina,
wyjazd podopiecznych na turnus rehabilitacyjny,
redagowanie gazetki placówki,
pozyskanie funduszy na przeprowadzenie prac remontowych i inwestycji,
podnoszenie standardu placówki.
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VIII. PRACE REMONTOWE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
WE WRZEŚNI
1. Odnowienie sali konferencyjnej PCPR (sierpień):
- malowanie sali,
- wymiana zniszczonej wykładziny dywanowej na nową PCV,
- wymiana verticali na rolety na wszystkich oknach,
- malowanie korytarza na parterze budynku.
Z sali konferencyjnej korzystają organizacje pozarządowe zrzeszone w Forum oraz inne
organizacje typu: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Chór Camerata, a także instytucje
i podmioty funkcjonujące w sferze publicznej.
Koszt remontu wyniósł 4.231.08 zł
2. Remont dachu archiwum oraz ciągu garażowego (listopad - grudzień):
- krycie papą termozgrzewalną całej powierzchni dachu,
- wykonanie i montaż okapów,
- zamontowanie nowych haków do rynien,
- wykonanie i montaż opierzenia muru i szczytu,
- montaż rur spadowych z PCV,
- demontaż odgromu i montaż nowych klocków odgromowych,
- wymiana rynien.
Koszt remontu wyniósł 11.620,50 zł, w tym:
- dach archiwum
5.620,54 zł
- dach ciągu garażowego 5.999,96 zł
3. Montaż instalacji elektrycznej w ciągu garażowym (lipiec)
- wymiana instalacji elektrycznej, montaż punktu oświetleniowego w każdym garażu
Koszt 2.193,30 zł
4. Zamontowanie systemu alarmowego sali rehabilitacyjnej (wrzesień)
Koszt 2.616,90 zł

W 2009 r. wydatkowano na remonty łącznie : 20.661,78 zł.
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IX. REALIZACJA PROJEKTU EFS ,,BĄDŹMY AKTYWNI”

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki i realizowany od 01.01.2009 r.
do 31.12.2009 r. Umowę regulującą zasady współpracy przy realizacji projektu Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie podpisano w dniu 29 maja 2009r. z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Poznaniu.
Partnerami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w projekcie byli:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli ,
- Spółdzielnia Socjalna UL z Wrześni.
Łączny koszt projektu to 786 853,99 zł, z czego 704 234,32 zł stanowiło dofinansowanie
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota 82 619,67 stanowiła
wymagany wkład własny wniesiony przez Ośrodki Pomocy Społecznej z Nekli, Miłosławia
i Kołaczkowa.
W projekcie zdiagnozowano 4 grupy docelowe:
I gr. - kobiety o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych zam. głównie tereny
wiejskie, klientki OPS
II gr. - osoby niepełnosprawne
III gr. - uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy z Gozdowa i Pietrzykowa
IV gr. - wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych

Charakterystyka osób, które wzięły udział w projekcie:
Kobiety

Mężczyźni

Razem

Osoby nieaktywne zawodowo

87

37

124

Osoby niepełnosprawne

48

36

84

Osoby z terenów wiejskich

40

25

65

Osoby poniżej 25 roku życia

14

9

23

Osoby 50+

25

7

32

35

26

61

Osoby z wykształceniem
lub gimnazjalnym

podstawowym
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Grupa I
30 kobiet skierowanych do programy przez Ośrodki Pomocy Społecznej uczestniczyło
w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy określili profil psychologiczno zawodowy każdej z uczestniczek. Na tej podstawie zorganizowane zostały dla nich kursy
zawodowe. Uczestniczki wzięły udział w kursach : komputerowym, obsługi wózka
widłowego, opieki nad osobami starszymi, obsługi kasy fiskalnej, stylizacji paznokci
i wizażu. Ten ostatni ułatwił paniom wykreowanie odpowiedniego wizerunku przy
poszukiwaniu pracy.
Panie systematycznie uczestniczyły w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej
prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną UL. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy
kwalifikacyjnej, nauki prezentacji, napisania listu motywacyjnego czy CV.
Grupa II
30 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w zajęciach rehabilitacyjnych na salce
rehabilitacyjnej działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
Przeprowadzono 144 godziny ćwiczeń ogólnorozwojowych i wzmacniających. Masaże
rozluźniające dodatkowo korzystnie wpłynęły na ich kondycję, a także psychiczne
samopoczucie.
Grupa III
Uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy z Gozdowa i Pietrzykowa skorzystali
z szeregu działań mających na celu społeczną rehabilitację uczestnicząc w zajęciach
z psychologiem, pedagogiem, logopedą, muzykoterapeutą i z instruktorem aerobiku.
50 podopiecznych ŚDS-ów wzięło udział także w szkoleniach z zakresu budowania dobrych
relacji w grupie i metod aktywizujących w pracy z grupą. Realizacja projektu niewątpliwie
wpłynęła na jakość usług świadczonych przez placówki i umożliwiła podopiecznym zdobycie
nowych kompetencji społecznych i umiejętności współżycia z innymi.
Grupa IV
Wychowankowie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie wzięli udział
w zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym. Celem tych działań było przygotowanie
ich do samodzielnego życia, w tym przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy.
Od 19 września do 2 października 99 osób niepełnosprawnych biorących udział
morskiej” w Jarosławcu. Uczestnikom zagwarantowano wiele zabiegów leczniczych
z zakresu kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa,
krioterapii, masaże lecznicze, inhalacje ultradźwiękowe. Jedną z wielu atrakcji oferowanych
na terenie sanatorium był kompleks basenów z podgrzewaną wodą, zawierających punkty
wodnego masażu ściennego i stanowiska masażu karku, z których kuracjusze chętnie
korzystali podczas zajęć rehabilitacyjnych.
W dniu 25 listopada 2009 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt ,,Bądźmy
aktywni”. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy projektu oraz osoby koordynujące
i nadzorujące realizację projektu. Uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy
z Gozdowa i Pietrzykowa przy wsparciu opiekunów przedstawili przygotowany w ramach
zajęć objętych projektem program artystyczny, po czym odbyła się wspólna zabawa.
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DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE WEDŁUG PONIESIONYCH
KOSZTÓW

Turnus rehabilitacyjny
54%

Zajęcia rehabilitacyjne
7%
Terapia psychologiczna
8%
Szkolenia zawodowe
14%

Podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej
17%
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X.
DZIAŁALNOŚĆ
POWIATOWEGO
ZESPOŁU
DS.
ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIAŁAJĄCEGO PRZY PCPR WE WRZEŚNI
1.Liczba przyjętych wniosków o zaliczenie do osób niepełnosprawnych oraz o wydanie
legitymacji.
L.p.

Typ wniosku

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

1.

Osoby dorosłe

1.592

1.548

1.502

2.

Dzieci ( do 16 roku życia)

248

242

268

3.

Legitymacje osoby
niepełnosprawnej*
Ogółem

304

311

227

2.144

2.101

1.997

* Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest potwierdzeniem posiadania orzeczenia i podstawą
do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.
2. Liczba wydanych orzeczeń w roku 2009:
L.p.
1.
2
3.

Dzieci

Typ orzeczenia

Osoby dorosłe

Określenie stopnia niepełnosprawności /
określenie niepełnosprawności
Odmowa wydania orzeczenia

1.386

194

44

0

49

53

1.479

247

Nie zaliczenie do osób
niepełnosprawnych
Ogółem

(przed 16 rokiem życia)

3. Podział na uzyskane stopnie niepełnosprawności osób dorosłych (dzieci przed 16 rokiem
życia nie mają określonego stopnia niepełnosprawności)
L.p.
Rok 2009
Stopień niepełnosprawności

Rok 2008

Rok 2007

1.

znaczny

250

301

228

2.

umiarkowany

478

474

420

3.

lekki

658

646

759

1.386

1.421

1.407

Ogółem

4. Liczba wydanych legitymacji w 2009 r. – 304 legitymacje
Zespół był finansowany w roku 2009 z budżetu Wojewody w kwocie – 154.545,00 PLN oraz
z budżetu Powiatu Wrzesińskiego w kwocie - 9.612,00 PLN. Ogółem w roku 2009 koszty
funkcjonowania Zespołu zamknęły się w kwocie : 164.157,00 PLN.
Skład orzekający Zespołu to: 8 lekarzy, psycholog, pracownik socjalny oraz doradca
zawodowy.
Obsługę administracyjną wykonywało 3 pracowników wspomaganych przez stażystę.
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni
Jerzy Nowaczyk
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