Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni
za 2010 rok

Września, kwiecień 2011 r.

1

SPIS TREŚCI

Wstęp…………………………………………………………………………………………..3
I.

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 r. …………………………4

II.

Opieka zastępcza……….…………...………………………………………….………5

III. Rehabilitacja społeczna i zawodowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych……...……………………………...…...............................13
IV. Interwencja kryzysowa i poradnictwo rodzinne…...…………..……….…….............18
V. Współpraca z organizacjami pozarządowymi powiatu wrzesińskiego……..................19
VI. Środowiskowy Dom Samopomocy Gozdowie……………….………………...….....20
VII. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie...…….……………………....…23
VIII. Realizacja projektu EFS „Bądźmy aktywni”………………………………….….....25
IX.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działający przy PCPR we
Wrześni....................................................................................................................................27

X.

Inne działania podejmowane w 2010 roku..………………………………………….28

XI. Prace remontowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni…...…….29

2

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 2010 r. Nr 214, poz. 1407 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 2010 r. zadania nałożone na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
realizowało (dane na dzień 31.12.2010 r.) 37 etatowych pracowników w wymiarze 32,5
etatów.
W tym:
1. PCPR:
14 etatów,
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie:
8 etatów,
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie:
7,5 etatów,
4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 3 etaty.
Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, uzupełniają wiedzę oraz umiejętności potrzebne
do właściwej realizacji zadań biorąc udział w wielu szkoleniach. W 2010 r. 32 pracowników
wzięło udział w 16 bezpłatnych szkoleniach o różnej tematyce zorganizowanych przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu systemowego
„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”. Ponadto
5 pracowników uczestniczyło w szkoleniach, których koszty zostały pokryte ze środków
PCPR.
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 12 osób odbywało staże (w tym: ŚDS w Gozdowie - 5, ŚDS w Pietrzykowie - 4,
PCPR - 2, PZON - 1) 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 2010r WYNOSIŁ 5.739.205,00ZŁ
WYDATKOWANIE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
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II. OPIEKA ZASTĘPCZA
1. Rodziny zastępcze
Liczba rodzin zastępczych
Liczba dzieci w tych rodzinach

63
93

w tym:

rodziny spokrewnione
liczba dzieci w rodzinach

48
70

rodziny niespokrewnione
liczba dzieci w rodzinach

15
23

rodziny nowopowstałe w 2010 roku
w tym: spokrewnione
niespokrewnione

8 dla 16 dzieci
6 dla 14 dzieci
2 dla 2 dzieci

W 2010 roku nie prowadzono szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Powodem
był brak osób chętnych do utworzenia rodziny zastępczej.
2. Usamodzielnienia
Pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
po opuszczeniu opieki zastępczej zostają objęci pomocą mającą na celu ich życiowe
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną a także:
• 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 w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (pokrycie kosztów
związanych z wynajmem pokoju),
• 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).
Wartość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków w 2010 r.
– wychowankowie z rodzin zastępczych:
Rodzaj pomocy

Liczba osób

Kwota (zł)

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

16

60.263,73

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie

1

4.879,50

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych

1

900,00

pomoc pieniężna na usamodzielnienie

3

16.470,00

Razem

82.513,23
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– wychowankowie z placówek:
Rodzaj pomocy

Liczba osób

Kwota (zł)

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

13

43.974,90

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie

2

7.203,80

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych

2

5.700,00

pomoc pieniężna na usamodzielnienie

3

11.728,97

Razem

68.607,67

We współpracy z Fundacją "Podaruj ciepło" i osobami prywatnymi udzielono pomocy
siedmiorgu pełnoletnim wychowankom, w zależności od potrzeb otrzymali oni różnego
rodzaju pomoc rzeczową min. telewizory, meble, odzież, wyprawka dla dziecka.
3. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
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 jego niezbędne potrzeby,
• zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące,
terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym
i przygotowujące do życia społecznego,
• kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
• działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej
lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.
Dzieci do Ośrodka kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce położenia placówki.
Podstawą skierowania do placówki jest postanowienie sądu lub wniosek rodziców.
W 2010 r. skierowano 6 dzieci.
Stan na dzień 31.12.2010 r. – 28 wychowanków
grupy socjalizacyjne – 25 dzieci
grupa interwencyjna – 3 dzieci
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w OWDiR w Kołaczkowie wynosił 3.158,31
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.
W 2010 roku w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przybywały dzieci
z następujących powiatów:
1. powiat wrzesiński – 28 osób
2. powiat nakielski – 2 osoby
3. powiat słupski – 1 osoba
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4. powiat poznański – 6 osób
5. powiat zgorzelecki – 2 osoby
6. powiat gnieźnieński – 1 osoba
Przedział wiekowy wychowanków przebywających w placówce w 2010 roku:
a.
b.
c.
d.
e.

0-3 lata – 4 osoby
4-6 lat – 3 osoby
7-13 lat – 10 osób
14-16 lat – 15 osób
17-18 lat – 7 osób

Dane dotyczące zatrudnienia w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
2010 roku:
Ogółem zatrudnienie – 29 osób
Etaty – 26,75
Zlecenia – 7 osób
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny jest placówką wielofunkcyjną, łączącą
funkcje placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej oraz działania na rzecz pomocy rodzinom
dzieci w niej umieszczonych, przeznaczoną dla 30 wychowanków (grupa interwencyjna dla 6
wychowanków, 2 grupy socjalizacyjne dla 24 wychowanków). Na koniec roku w placówce
przebywało 28 wychowanków. Mimo dzieci oczekujących na umieszczenie w placówce, nie
wydawano skierowań ze względu na trwające remonty związane z realizacją programu
naprawczego.
Od kilku lat jest bardzo trudna sytuacja związana z umieszczaniem dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, brakuje miejsc w placówkach, nie powstają
nowe placówki, a te istniejące, kiedyś bardzo duże, teraz zgodnie z przepisami mogą
zapewnić 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 Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie działa na podstawie
warunkowego zezwolenia wojewody. Zostały przeprowadzone w nim niezbędne remonty w
celu osiągnięcia wymaganego przepisami standardu opieki i wychowania: wymieniono 15
drzwi do pokoi dziecięcych, 7 drzwi do łazienek, 2 drzwi dwuskrzydłowych na holu i do
stołówki, przeprowadzono kapitalny remont 7 łazienek, ułożono nową wykładzinę typu
TARKET we wszystkich pokojach ok. 300 m², zamontowano 9 szaf typu Komandor,
wymieniono kaloryfery w pomieszczeniach na poddaszu Ośrodka oraz w części pomieszczeń
na I piętrze budynku.
Do Wojewody Wielkopolskiego został skierowany wniosek o wydanie zezwolenia
bezterminowego.
Najważniejsze wydarzenia, w których brali udział wychowankowie w 2010 roku:
1. udział placówki w imprezach zewnętrznych:
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany przez Program III Polskiego
Radia – „Wymarzone wakacje”
• Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG”
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „TĘCZA”
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•
•

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „EKO-PLANETA”
Wielkopolski Konkurs na Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową
w Pleszewie
• Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Unihokeju w Warszawie
2. imprezy organizowane przez OWDiR:
• XIII Mistrzostwa Gminy Kołaczkowo Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
w Warcabach Klasycznych
• Konkurs Fotograficzny „Świat wokół nas”
• V Regionalna Spartakiada w Trójboju Strzeleckim
• XII Gwiazdkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
• Spotkania ze studentami z Międzynarodowej Szkoły z Frankfurtu (Niemcy)
3. cykliczne zajęcia odbywające się popołudniami:
• wyjazdy na basen
• zajęcia sportowe na hali
• zajęcia plastyczne i kulinarne.
4. 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.
Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach w grudniu 2010 roku obchodził „10-urodziny”.
W RDD w Pyzdrach przebywa obecnie 8 dzieci. W 2010 roku do placówki skierowano
1 dziecko z terenu powiatu zgorzeleckiego. Placówkę opuścił 1 usamodzielniany
wychowanek.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach w 2009 r. wynosił 1.673,48
zł.
Ze względu na charakter rodzinny tego typu placówek jest to najlepsza z instytucjonalnych
form opieki nad dziećmi. Dzieci mają możliwość wzrastania w domu rodzinnym, uczenia się
prawidłowych relacji jakie istnieją między małżonkami, rodzicami a dziećmi, a także między
rodzeństwem. Poznają jakie są role rodziców i dzieci. 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 rodzinnego domu dziecka, gdzie
można by umieścić te najmłodsze dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Obecnie
przebywają one w Ośrodku w Kołaczkowie, mają tam zapewnioną właściwą opiekę
i zabezpieczone podstawowe potrzeby. Jednak nie mają tego, co daje rodzina: miłości, ciepła,
poczucia bezpieczeństwa, przynależności, bycia potrzebnym.
5. Dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych
powiatów
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w 2010 roku
zostało umieszczone 1 dziecko z terenu powiatu wrzesińskiego. Wg stanu na dzień
31.12.2010 r. w placówkach na terenie innych powiatów przebywało 2 dzieci z terenu
powiatu wrzesińskiego.
Na umieszczenie w placówce oczekuje 2 dzieci.
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Wydatki na zadania z zakresu opieki zastępczej w 2010 roku

OWDiR w
Kołaczkowie
(30 dzieci)
1.295.511,42 zł

RDD w Pyzdrach
(8 dzieci)
170.867,69 zł

rodziny zastępcze
spokrewnione
(70 dzieci)
545.977,59 zł

usamodzielniani
wychowankowie
(37 wychowanków)
151.120,90 zł
rodziny zastępcze
niespokrewnione
(23 dzieci)
262.180,20 zł

6. Dom Pomocy Społecznej
Na terenie Powiatu funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle
somatycznie chorych. Znajduje się on we Wrześni, ul. Szkolna 25.
W 2010 r. wydano 15 decyzji, w tym:
- 11 decyzji o umieszczeniu w DPS we Wrześni nowego mieszkańca
- 4 decyzje zmieniające wysokość odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
we Wrześni.
W Domu Pomocy Społecznej w dniu 31 grudnia 2010 roku przebywało 45 mieszkańców
z tego:
- na starych zasadach 14 mieszkańców
• z powiatu poznańskiego – ziemskiego – 4 osoby
• z powiatu gnieźnieńskiego – 1 osoba
• z powiatu wrzesińskiego – 8 osób
• z powiatu obornickiego – 1 osoba
- na nowych zasadach 31 mieszkańców
• z powiatu poznańskiego grodzkiego – 13 osób
• z powiatu poznańskiego ziemskiego – 2 osoby
• z powiatu mysłowickiego – 1 osoba
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

z powiatu wrzesińskiego – 5 osób
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 2010 roku wynosił
2.806,10 zł.
W 2010 roku Dom Pomocy Społecznej został doposażony w nowy stół do masażu, 11 łóżek
rehabilitacyjnych oraz komputery do terapii zajęciowej. Ponadto przeprowadzono remont
schodów, utwardzono plac podwórzowy, zmodernizowano podjazd przy wejściu do budynku,
przebudowano pomieszczenia piwniczne suszarni na salę rehabilitacyjną, odświeżono
pomieszczenia na 3 piętrze budynku (malowanie). Koszt w/w działań to 226.449,46 zł.
7. Inne działania w ramach opieki zastępczej
1) W sierpniu 2010 roku grupa rodzin zastępczych z dziećmi z terenu powiatu wrzesińskiego
wzięła udział w pięciodniowym szkoleniu w Karpaczu, realizowanym przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w ramach projektu systemowego: Program
aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnicy zamieszkali w pięknie położonym hotelu u podnóża królowej Sudetów – Śnieżki.
W zajęciach brało udział 14 rodzin, w tym 26 dzieci. Celem szkolenia było podniesienie
umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych. W trakcie zajęć warsztatowych
dla rodziców, dzieci bawiły się w grupach. Miały zorganizowane zajęcia opiekuńcze
z elementami socjoterapii. W godzinach popołudniowych uczestnicy mieli możliwość
skorzystania z wielu atrakcji takich jak zwiedzanie Karpacza, wejście na Śnieżkę, czy zabawy
na górze widokowej. Zarówno rodzice jak i dzieci świetnie się poznali i polubili. Nawiązały
się sympatie i przyjaźnie. 25 sierpnia 2010 roku grupa niechętnie pożegnała Karpacz i wróciła
do domów.
W IV kwartale 2010 roku utworzono dla rodziców zastępczych grupę wsparcia.
W spotkaniach uczestniczą rodziny, które poznały się na szkoleniu w Karpaczu oraz inne
rodziny z terenu powiatu. Podczas spotkań rodzice zastępczy mają zapewnioną opiekę
i wsparcie psychologa.

2) W ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zakresu opieki nad
dzieckiem i rodziną uzyskano dofinansowanie na realizację trzech programów. Łączna kwota
dotacji wynosiła 106.398,15 zł, natomiast wkład własny powiatu to 27.572,45 zł:
TERAZ ROZUMIEM – wyrównywanie opóźnień w nauce – korepetycje dla dzieci z rodzin
zastępczych.
Programem objętych zostało 28 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, korepetycje
rozpoczęły się we wrześniu i trwały do 17 grudnia.
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GWIAZDKA LATEM – zakup laptopów dla usamodzielnianych wychowanków opieki
zastępczej, kontynuujących naukę. Programem objętych było 19 wychowanków
kontynuujących naukę, pochodzących z terenu powiatu wrzesińskiego. Celem programu była
pomoc w procesie edukacji a także w późniejszym znalezieniu pracy.
ŚWIETLICA MOIM DRUGIM DOMEM – zajęcia świetlicowe dla dzieci we wsi Gorzyce.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży rozpoczęły się we wrześniu 2010 r. Odbywały się w godzinach
popołudniowych, po zakończeniu zajęć szkolnych przez dzieci. Trwały do 20 grudnia.
Każdego dnia w zajęciach uczestniczyło 30 osób z Gorzyc, Grabowa Królewskiego i Rudek.
Placówką bezpośrednio wykonującą to zadanie było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni. Dzieci i młodzież korzystały z różnych form zajęć: sportowych, muzycznotanecznych, gier relaksacyjnych i edukacyjnych, wyjazdów na basen, do zoo, kina. Jednak
przede wszystkim świetlica oferowała uczestnikom pomoc w nauce.
Zajęcia świetlicowe dla dzieci odbywały się również we wsi Tarnowa, gmina Pyzdry.
Prowadzenie świetlicy zostało zlecone przez powiat wrzesiński gminie Pyzdry, bezpośrednio
realizacją zadania zajmował się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pyzdrach. Zadanie
finansowane było ze środków własnych powiatu. W zajęciach brały udział dzieci w wieku
od 6 do 18 lat, najczęściej z rodzin ubogich, z terenów wiejskich. Świetlica zapewniała
dzieciom opiekę w godzinach popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu. Dzieci miały
w atrakcyjny sposób zorganizowany czas wolny oraz zapewniony posiłek dostosowany
do pory dnia (jogurt, owoce, soki, słodycze). Świetlica oferowała dzieciom również pomoc
w nauce. Zajęcia świetlicowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
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 zachować
nieakceptowanych społecznie. Dlatego zasadne jest utworzenie jeszcze kilku takich świetlic,
na terenie całego powiatu.

3) Z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni zorganizowało festyn integracyjny dla rodzin zastępczych, dzieci z Ośrodka
Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz Rodzinnego Domu Dziecka
w Pyzdrach. Impreza ta miała charakter otwarty i mogły w niej brać udział również inne
osoby, zainteresowane rodzicielstwem zastępczym. Dzięki takim festynom rodziny mają
okazję wymienić doświadczenia w wychowywaniu i opiece nad powierzonymi im dziećmi,
posłuchać rad, pochwalić się swoimi sukcesami. Celem świętowania Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego jako wielkiego daru - misji
pomocy drugiemu człowiekowi. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ma przede wszystkim
zwrócić uwagę na taką formę pomocy dzieciom, a także docenić wysiłek już istniejących
rodzin zastępczych. Codzienność rodzicielstwa zastępczego nie jest usłana różami.
To nieustanna troska - żmudna praca nad każdym dzieckiem w celu zrekompensowania mu
wszystkich jego problemów i trudnych niekiedy doświadczeń z przeszłości. Każde dziecko
ma prawo do wychowywania się w środowisku rodzinnym, do bycia kochanym, cenionym
i szanowanym. Ma prawo do życia w warunkach sprzyjających, najlepszemu rozwojowi
fizycznemu, intelektualnemu i emocjonalnemu. Jednak nie każdemu dziecku jest to dane.
Są dzieci, które z przyczyn od siebie niezależnych zostały pozbawione tego prawa.
Festyn odbył się w dniu 26 czerwca b.r. w Gospodarstwie Agroturystycznym w Nowym
Folwarku, w ramach programu ,,Bądźmy aktywni” realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie we Wrześni ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Dla uczestników spotkania przygotowano wiele atrakcji m.in. występ
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artystyczny „Filharmonii Pomysłów”, przejażdżki bryczką, gry i zabawy. Twarze dzieci
jaśniały radością. Panowała prawdziwie rodzinna atmosfera.

4) Konkurs plastyczny „Dobrze mieć rodzinę”
W październiku br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ogłosiło konkurs
plastyczny promujący rodzicielstwo zastępcze "Dobrze mieć rodzinę". Skierowany był
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą
pomysłowością. Zakwalifikowano 117 prac uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu całego powiatu wrzesińskiego. Ogółem nadesłano 136 prac. Wyróżnione przez
komisję konkursową prace zostały zamieszczone w Kalendarzu na 2011 rok. W dniu 16
grudnia 2010 r . w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni odbyło się spotkanie
z laureatami. Dzieci opowiadały co je skłoniło do wzięcia udziału w konkursie, o swoich
osiągnięciach i marzeniach. Na zakończenie spotkania laureaci otrzymali upominki oraz
kalendarz w którym zamieszczone zostały nagrodzone prace.

5) "Bal u Królowej Śniegu"
Finałem tegorocznych działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
promujących rodzicielstwo zastępcze był balik gwiazdkowy pt. „Bal u Królowej Śniegu”,
który odbył się dnia 22 grudnia 2010 r. we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Uczestnikami były
dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo –
wychowawczych. W zabawie uczestniczyło 120 dzieci. Bal był pełen atrakcji i niespodzianek.
Dzieci miały możliwości zaprezentowania swoich umiejętności twórczych oraz sprawności
fizycznej. Na twarzach dzieci panował uśmiech i zadowolenie. Na zakończenie zabawy
Święty Mikołaj rozdał dzieciom paczki ze słodyczami.
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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,
3.
działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej,
4.
turnusy rehabilitacyjne osób dorosłych i dzieci,
5.
sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych zrzeszonych w
organizacjach pozarządowych
Rehabilitacja zawodowa
6.
7.

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

8.

Ad. pkt 1
Z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się skorzystało 40 osób (złożono 107 wniosków) na łączną kwotę 175.994,40 zł w tym:

Gmina
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM
Ogólna kwota
dofinansowania

Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Dorośli
Dzieci
19
6
2
4
0
0
1
2
6
0
28
12
136.977,21

39.017,19

Ad. pkt 2
Z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu
rehabilitacyjnego skorzystały 143 osoby (złożono 235 wniosków) na łączną kwotę
177.243,35 zł, w tym:
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Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Dorośli
Dzieci
85
20
10
4
3
2
6
3
8
2
112
31

Gmina
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM
Ogólna kwota
dofinansowania

116.368,57

60.875,05

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

32

28

25

Ilość oczekujących na przyjęcie
uczestników

0

1

1

Ilość etatów

16

9,5

750.000,00

450.000,00

450.000,00

83.333,00

50.000,00

50.000,00

833.333,00

500.000,00

500.000,00

Kwota przekazanego
dofinansowania ze środków
PFRON
i Powiatu
Razem:

8,75

Ad. pkt 4
Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych otrzymało 119 osób (złożono 663 wnioski)
na łączną kwotę 126.414 zł, w tym:

Gmina
Dorośli
Września
Miłosław
Nekla
Kołaczkowo
Pyzdry
RAZEM
Ogólna kwota
dofinansowania

55
8
6
6
8
83

Ilość osób, które otrzymały
dofinansowanie
Opiekunowie
Dzieci
dorosłych
35
30
7
1
5
1
6
3
7
1
60
36
85.441,00

Opiekunowie
dzieci
28
1
1
3
1
34

40.973,00
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Średnia kwota dofinansowania uczestnika turnusu (osoby dorosłe) wyniosła: 695 zł,
dla opiekuna wyniosła: 463 zł
W przypadku dofinansowania dla dzieci, średnia kwota dofinansowania dla uczestnika
wyniosła: 698 zł, dla opiekuna wyniosła: 466 zł
Ad. pkt 5
Z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
skorzystało 15 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 97.806,39 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

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

Kwota przyznanego
dofinansowania
16.000,00
5.250,00
3.587,95
9.000,00

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub AMAZONKI

8.200,00

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

8.000,00
10.000,00
3.930,00
1.500,00

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Nekla

3.600,00

Fundacja Dzieci Wrzesińskich
Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym i Niepełnosprawnym

9.898,44

Polski Związek Emerytów i Rencistów Kołaczkowo
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Koło Września
Stowarzyszenie Oświaty Społecznej
Ruda Komorska
Razem:

5.030,00
2.600,00
8.000,00
3.210,00
97.806,39

We wszystkich formach aktywności niepełnosprawnych mieszkańców powiatu
wrzesińskiego zrzeszonych w organizacjach pozarządowych uczestniczyło blisko 1300 osób
( dofinansowanie średnio na osobę to 75,-zł).
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Ad. pkt 6
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
Gmina

Ilość stanowisk pracy

Września
Miłosław
Ogółem

Kwota dofinansowania

3
1
4

42.000,00
40.000,00
82.000,00

Ilość wniosków: 4 (4 pracodawców)
Ad. pkt 7
Udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
Gmina
Września
Kołaczkowo
Ogółem

Ilość dotacji na podjęcie
działalności gospodarczej
4
1
5

Kwota dofinansowania
40.000,00
10.000,00
50.000,00

Ilość wniosków: 5
Ad. pkt 8
Dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy
Gmina
Kołaczkowo
Września
Ogółem

Ilość osób korzystających
ze staży
1
7
8

Kwota dofinansowania
4.469,00
41.460,00
45.929,00

Ilość wniosków: 8 (6 pracodawców)
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PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW PFRON W 2010 ROKU KWOTA 2.408.995 zł
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IV. INTERWENCJA KRYZYSOWA I PORADNICTWO RODZINNE
Uruchomiony w 2009 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielińcu, gmina
Kołaczkowo, z pełną obsługą administracyjno - bytową świadczoną przez Centrum Pomocy
Bliźniemu Monar - Markot zapewnia schronienie w dwóch pomieszczeniach hostelowych
oraz opiekę terapeutyczną (psycholog, prawnik, pracownik socjalny i terapeuta systemowy)
osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu utraty mieszkania
lub występującej w rodzinie przemocy. W 2010 roku z takiej pomocy skorzystało 5 osób
(w tym dwoje małoletnich dzieci).
Od grudnia 2006 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa
Interdyscyplinarny Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład
którego wchodzą przedstawiciele wrzesińskich instytucji: funkcjonariusz policji, kurator
sadowy, pracownik socjalny oraz psycholog – pełnił dyżury raz w tygodniu w środę
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Najczęściej zgłaszane problemy
to: nadużywanie alkoholu przez współmałżonka, przemoc fizyczna i psychiczna, narkomania.
W roku 2010 na spotkania przybyło 69 osób.
Odbyła się druga edycja Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców
przemocy w rodzinie. Do udziału w programie zgłosiło się 6 osób, ostatecznie ukończyły
go 4 osoby. Uczestnicy to osoby skazane prawomocnym wyrokiem, które na podstawie
art. 72 § 1 pkt. 6 kk zobowiązane zostały do podjęcia zajęć terapeutycznych oraz sprawcy
przemocy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. Projekt finansowany ze środków
celowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach Poradnictwa Rodzinnego na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonuje
sieć punktów gdzie bezpłatnych porad udzielają specjaliści w zakresie: prawa, pomocy
psychologicznej oraz terapii wspomagającej rodziny z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi. W 2010 r. z tej formy wsparcia skorzystało 1799 osób, w tym:
1653 osoby - z porad prawnika
122 osoby - z pomocy psychologa
24 osoby-z terapii dla rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi
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V. WSPÓŁPRACA
WRZESIŃSKIEGO

Z

ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI

POWIATU

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego działających w sferze
pomocy społecznej skupia 20 stowarzyszeń i fundacji. Głównym celem Forum jest
aktywizacja środowiska oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
Organizacje pozarządowe korzystają nieodpłatnie z sal konferencyjnej
i rehabilitacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zebrania, występy, próby,
różne formy terapii i zajęcia rehabilitacyjne. W 2010 r. z sali konferencyjnej korzystało
średnio 400 osób miesięcznie, natomiast z sali rehabilitacyjnej gdzie zajęcia odbywały się 6-8
godzin dziennie korzystało średnio 350 osób miesięcznie.
Rokrocznie organizacje zachęcane są do pozyskiwania środków na swoją działalność
z różnych źródeł uczestnicząc np.: w otwartym konkursie ofert na realizacje w formie
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy
społecznej.
W roku 2010 do konkursu przystąpiła Fundacja Dzieci Wrzesińskich, która złożyła dwa
projekty:
1) „ Twórczość artystyczna seniorów receptą na zdrowie „
2) „ Integracyjny Festyn Rodzinny – Gozdowo 2010”
Dofinansowanie w wysokości 11.000 zł otrzymał drugi projekt realizowany wspólnie
ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gozdowie.
Na uwagę zasługuje również inicjatywa przeprowadzenia cyklu spotkań w zakresie
odnowy biologicznej dla członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Narządu
Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „Radość” na bazie wrzesińskiego obiektu „Świat Wodny
Cenos”, oraz kontynuacja w roku 2010 cieszących się dużym powodzeniem „Warsztatów
Muzykoterapii Osób Niepełnosprawnych”. Te dwa projekty zostały dofinansowane przez
Wojewodę Wielkopolskiego na kwotę 1.100 zł.
W roku ubiegłym 15 organizacji pozarządowych z naszego powiatu skorzystało
z dofinansowania ze środków PFRON na zadanie realizowane w ramach rehabilitacji
społecznej - sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych na łączną kwotę
97.806,39 zł (Dział III ad. pkt 5 sprawozdania, informacja z wydatkowania środków
PFRON).
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VI. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GOZDOWIE
Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” jest ośrodkiem wsparcia pobytu
dziennego dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.
Celem działalności Domu jest usamodzielnianie osób niepełnosprawnych oraz utrzymanie
w naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji. Dom realizuje ten cel
poprzez zapewnienie osobom niepełnosprawnym korzystającym ze świadczeń ośrodka
psychiatrycznej opieki zdrowotnej (obejmującej psychoterapię i terapię farmakologiczną),
rehabilitacji społecznej (obejmującej podtrzymywanie i rozwijanie u osób zaburzonych
psychicznie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, umiejętności
interpersonalnych oraz organizacji życia), a także poprzez podejmowanie wszelkich działań
w celu przygotowania do podjęcia pracy.
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 - zajęcia prowadzone są w sześciu pracowniach: plastyczno –
introligatorskiej, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego, krawieckiej,
komputerowej oraz stolarsko-ogrodniczej,
Z zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie w 2010 r. korzystało 35
uczestników w wieku od 18 do 58 lat (30 osób – decyzje administracyjne o skierowaniu
do ŚDS, 5 osób – klubowicze).
Uczestnicy zajęć w ŚDS to mieszkańcy gmin:
• Września – 27 osób (miasto – 15, wieś – 12),
• Nekla – 6 osób (miasto – 3, wieś – 3),
• Kołaczkowo – 2 osoby.
Wszyscy uczestnicy mieli możliwość spożywania posiłku w formie obiadu na terenie
ośrodka. 15 osobom posiłki refundował OPS we Wrześni.
Dowóz uczestników na zajęcia.
Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach ŚDS w Gozdowie korzystały bezpłatnie
z transportu zapewnionego przez ośrodek.
Codziennie uczestnicy dowożeni byli do ośrodka i odwożeni do domów po zakończonych
zajęciach. Średnio dziennie bus przejeżdżał 290 km.
Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy
Na dzień 31.12. 2010 r. w ŚDS na umowę o pracę zatrudnionych było 9 osób – 7,5 etatu
(kierownik, pracownik socjalny, 3 terapeutów, 2 instruktorów terapii zajęciowej, technik
fizjoterapii, kierowca). Na umowę zlecenie zatrudnieni byli psycholog i sprzątaczka.
Ponadto Dom zatrudniał lekarza psychiatrę, który raz w tygodniu udzielał porad
psychiatrycznych uczestnikom.
Pracownicy ŚDS podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniach:
• Zarządzanie zasobami ludzkimi,
• Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną,
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•
•
•
•
•
•
•

Rodzina podmiotem polityki społecznej,
Schizofrenia jako zaburzenie psychotyczne,
Opieka nad rodziną i dzieckiem,
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
Psychospołeczne funkcjonowanie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
„Organizacje pozarządowe.”,
Seminarium informacyjno – doradcze dot. Konferencji Grupy Rodzinnej dla Instytucji
Pomocy Społecznej.
Dwie osoby podnoszą swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach.
Udział Środowiskowego Domu w projektach w roku 2010:
• Partnerski projekt systemowy „Bądźmy aktywni”
W roku 2010 Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie przeprowadził szereg działań
w ramach systemowego projektu partnerskiego „Bądźmy aktywni”.
W ramach tego projektu przeprowadzono:
- porady doradcy zawodowego – 32 godziny,
- porady psychologiczne – 80 godzin,
- warsztaty fotograficzne – 20 godzin,
- warsztaty teatralne – 60 godzin,
- wyjazdy do teatru i kina,
- zakup sprzętu fotograficznego, kamery i komputera oraz szeregu rekwizytów teatralnych
- zorganizowanie tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego.
• „IV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – Września 2010”
Już po raz czwarty ŚDS w Gozdowie zorganizował imprezę sportową dla niepełnosprawnych.
Impreza objęta była patronatem Fundacji Dzieci Wrzesińskich, a współfinansowana
ze środków PFRON. W imprezie udział wzięło 150 osób niepełnosprawnych
z 14 zaprzyjaźnionych ośrodków województwa wielkopolskiego.
• „Integracyjny Festyn Rodzinny – Gozdowo 2010”
W sierpniu 2010 r. w ramach integracji ośrodka ze społecznością lokalną, pod patronatem
Fundacji Dzieci Wrzesińskich ŚDS zorganizował festyn rodzinny. Impreza finansowana była
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji zadania publicznego –
„Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny”. W Festynie wzięło udział 300 osób –
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z rodzinami oraz rodziny –
mieszkańcy Gozdowa i okolic.
• Hipoterapia
Od kwietnia do października uczestnicy ŚDS w Gozdowie mieli możliwość uczestniczenia
w zajęciach hipoterapii realizowanych w ramach projektu Stowarzyszenia Wód Termalnych
w Czeszewie. Zajęcia były bezpłatne, łącznie z dowozem uczestników.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy biorą udział w wielu imprezach
kulturalnych, sportowych, wystawach prac oraz prezentacjach swoich umiejętności
organizowanych przez ŚDS Gozdowo lub inne zaprzyjaźnione placówki.
Sponsoring:
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie opiera się również
na współpracy i pomocy ludzi dobrej woli. Darczyńcami były firmy i osoby indywidualne,
często znajomi i przyjaciele naszych pracowników.
Ważniejsze zadania zrealizowane w 2010 r. przy współudziale sponsorów:
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• zakup kozetki rehabilitacyjnej - za pośrednictwem Fundacji Dzieci Wrzesińskich
uzyskaliśmy kwotę 1.000,00 zł (1% podatku przekazanego prze osoby prywatne
i firmy). Fundacja sfinansowała również udział dwóch uczestników ŚDS w turnusie
rehabilitacyjnym,
• V Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – Września 2010 r.”- pozyskano 2.400,00 zł środki pokrywające 40% kosztów imprezy, co pozwoliło na obdarowanie wszystkich
uczestników upominkami i medalami, zorganizowano słodki poczęstunek,
• „Integracyjny Festyn Rodzinny” – dofinansowany kwotą 1.000,00 zł,
• remont pomieszczenia na I piętrze budynku (malowanie pomieszczenia oraz panele
założone zostały bezpłatnie) - wartość pracy około 1.500,00 zł,
• paczki pod choinkę oraz kolacja wigilijna z 12 potrawami dzięki otrzymanej kwocie –
1.000,00 zł,
• działalność pracowni terapeutycznych w znacznej mierze oparta jest
na przekazywanych przez firmy materiałach odpadowych, towarach nie
zakwalifikowanych do sprzedaży czy końcówkach produkcji.
Bardzo cenimy sobie pomoc wolontariuszy (uczniowie różnych szkół, harcerze, nauczyciele
wychowania fizycznego), którzy bezinteresownie swoją pracą wspierają naszą działalność.
Przeprowadzone kontrole.
W roku 2010 r. „Sanepid” dwukrotnie przeprowadził kontrolę pomieszczeń Środowiskowego
Domu Samopomocy, głównie pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz stołówki.
Nie stwierdzono większych zastrzeżeń.
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VII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PIETRZYKOWIE
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie, jako dzienny ośrodek wsparcia dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi istnieje już piąty
rok. Działa na zasadzie funkcjonowania pracowni tematycznych, które mają względnie stałą
liczbę uczestników w poszczególnych pracowniach. Swoim zasięgiem obejmuje gminy:
Pyzdry, Lądek, Kołaczkowo i Zagórów. W ciągu minionego 2010 roku, 30 podopiecznych,
a od października decyzją wojewody Wielkopolskiego 35 uczestników korzystało z zajęć
rehabilitacyjno - terapeutycznych oferowanych przez placówkę w pięciu pracowniach:
- gospodarstwa domowego,
- stolarskiej,
- komputerowej,
- artystycznej,
- rehabilitacji ruchowej.
Pracę terapeutów wspierały osoby zatrudnione w placówce na umowę zlecenie (psycholog,
psychiatra, pedagog). W ciągu całego roku zatrudnionych było 13 pracowników, w tym
6 na pełen etat, dwóch pracowników w niepełnym wymiarze (1/3 i ¾). Dodatkowo
zatrudniano 2 wolontariuszy, którzy wspierali pracę instruktorów i wyżej wymienione
3 osoby na umowę zlecenie.
Wszyscy pracownicy ośrodka tworzą Zespół Terapeutyczny. Opracowuje on dla każdego
uczestnika 6 – miesięczny plan opieki indywidualnej. Po tym czasie odbywa się ocena
zrealizowanych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania uczestnika i tworzy się
kolejny plan pracy z uczestnikiem na dalsze 6 miesięcy. W ciągu całego roku prowadzi się
systematyczny monitoring realizowanych planów i koryguje zaplanowane działania
w zmieniających się warunkach i funkcjonowaniu uczestnika.
Efekty prowadzonej działalności w placówce to przede wszystkim:
•
•

wspomaganie domu rodzinnego w opiece nad chorą osobą,
uczenie nowych umiejętności, zasad współżycia w grupie, nawiązywania
kontaktów interpersonalnych, a także umiejętności bycia osoba asertywną,
• uatrakcyjnianie uczestnikom codziennego życia poprzez organizację i udział
w uroczystościach, przeglądach, konkursach na terenie całego województwa,
• udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów codziennego życia w dostępie
do specjalistycznej pomocy medycznej i innej,
• pomaganie w nawiązywaniu nowych znajomości i kontaktów.
Źródłem finansowania wydatków placówki jest coroczna dotacja przekazywana z budżetu
państwa, w roku 2010 wynosiła 336 529,00 zł. Ponieważ nie były to środki wystarczające,
placówka w ciągu roku ubiegała się o dodatkowe środki na działanie placówki. Otrzymaliśmy
dodatkowo 30 000,00 zł. Fundusze te pozwoliły na bieżące potrzeby ośrodka i zapobiegły
utracie płynności finansowej. Ponadto Wojewoda Wielkopolski przeznaczył w roku 2010
z rezerwy budżetowej kwotę 39 830,00 zł na prace remontowe w placówce. W ramach
przyznanej dotacji udało się wyremontować 3 pracownie (wygipsowano i wymalowano
ściany, założono nowe podłogi). Dodatkowo z rezerwy otrzymano również kwotę 16 000,00
zł na remont komina i założenie systemu alarmowego. W ramach tej kwoty udało się
wykonać wyżej wymienione prace. Od października 2010 roku placówka otrzymała również
zgodę i dotację na 5 dodatkowych uczestników. Była to kwota 13 980,00 zł. Dokonując
podsumowania rok 2010 zakończono bez zobowiązań na rzecz innych podmiotów, a dzięki
otrzymanym dodatkowym środkom finansowym udało się podnieść standard placówki
i wpłynąć na jakość świadczonych usług.
Pracownicy placówki przez cały czas podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nowe
doświadczenia, doskonalą już zdobyte uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i kursach.
23

W roku 2010 pracownicy uczestniczyli w niżej ujętych formach doskonalenia:
• Prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
• Socjoterapia – praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
„Grupy Rodziny”- konferencja
• „Pląsy i zabawy świąteczno- zimowe” – warsztaty,
• „Kurs z języka migowego I stopnia”,
• Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W roku 2010 do placówki uczęszczało 30 podopiecznych, a od października
35 podopiecznych z gmin: Pyzdry, Kołaczkowo, Lądek i Zagórów.
Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie do największych
sukcesów placówki zaliczyli:
•

zorganizowanie wycieczek dla podopiecznych i imprez integracyjnych z uczniami
szkoły podstawowej oraz innymi ośrodkami,
• uczestnictwo w projekcie „ Bądźmy aktywni”,
• wykonanie prezentacji multimedialnej z okazji 5-lecia placówki,
• pozyskanie dodatkowej dotacji na remont kolejnych pracowni,
• pozyskanie nowych uczestników do placówki,
• udział w IV Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych we Wrześni i osiągnięte na niej
sukcesy.
Do największych porażek poniesionych w roku 2010 pracownicy zaliczyli:
•
•

ograniczona współpraca z rodzicami podopiecznych,
zbyt mała aktywność fizyczna i brak chęci do podjęcia wysiłku fizycznego przez
podopiecznych,
• niemożność wygospodarowania z budżetu placówki środków na dokształcanie
pracowników,
• zawieszenie zajęć dziennikarskich.
Na podstawie opracowanej analizy pracownicy placówki sporządzili wnioski i zalecenia
do pracy na następny rok działalności ośrodka:
•
•
•
•
•
•
•

zalecana jest reedukacja i rehabilitacja w postaci wielostronnych, kompleksowych
oddziaływań na wszelkie sfery komunikowania,
więcej zajęć z edukacji prozdrowotnej,
organizowanie systematycznie spotkań z rodzicami,
pozyskanie sprzętu rehabilitacyjnego,
tworzenie „Podręcznej biblioteki pracownika placówki”, w której znalazłyby się
pozycje dotyczące metodyki pracy z osoba niepełnosprawną oraz specjalistyczne
książki dotyczące problemów zdrowotnych osób niepełnosprawnych,
pozyskanie asystenta osoby niepełnosprawnej,
wznowienie zajęć dziennikarskich.
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VIII. REALIZACJA PROJEKTU EFS ,,BĄDŹMY AKTYWNI”
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet VII. Promocja integracji
społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie.
Umowę regulującą zasady współpracy przy realizacji projektu Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie podpisało w dniu 22 czerwca 2010 r. 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 858 912,76 zł, z czego 768 726,92 zł stanowiło dofinansowanie
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota 90 185,84 zł stanowiła
wymagany wkład własny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
i Ośrodki Pomocy Społecznej z Nekli, Miłosławia i Kołaczkowa.
Celem Projektu była aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna osób niepełnosprawnych,
długotrwale bezrobotnych oraz wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego.
W projekcie zdiagnozowano 4 grupy docelowe (94 osoby):
- kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujący głównie
tereny wiejskie, klienci OPS (25 osób). Rekrutacji uczestników dokonały Ośrodki Pomocy
Społecznej. Dla tej grupy docelowej realizowane są zajęcia z doradcą zawodowym
i psychologiem. Przeprowadzona została diagnoza zawodowa dla każdego beneficjenta przez
doradcę zawodowego. Realizowane były kursy: obsługi kasy fiskalnej z obsługą klienta,
wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych, bukieciarstwa
i florystyki, wizażu, stylizacji paznokci oraz kurs prawa jazdy kat. B. Zorganizowany został
kurs komputerowy prowadzony w Klubie Integracji Społecznej. Odbyły się wykłady
i warsztaty aktywizujące a także wizyta studyjna w zakładzie pracy w celu zapoznania się
z organizacją pracy, wymaganiami pracodawcy, standardami ISO. Realizowane były
alternatywne formy spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w grupach pomocowych
podnoszących kompetencje społeczne.
- osoby niepełnosprawne - uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy
w Gozdowie i w Pietrzykowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie
(48 osób). Dla uczestników projektu realizowane były zajęcia z doradcą zawodowym,
psychologiem oraz logopedą w celu podniesienia ich kompetencji społecznych
i zawodowych. Zorganizowany został wyjazd rehabilitacyjny. Uczestnicy w ramach działań
o charakterze środowiskowym mieli zapewnione warsztaty fotograficzne, teatralne oraz
warsztaty florystyczne. Dzięki udziałowi w projekcie możliwe było zakupienie wielu
materiałów dydaktycznych i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzenia zajęć, np. komputery
z oprogramowaniem, kamery czy aparaty fotograficzne. Realizowane były alternatywne
formy spędzania wolnego czasu.
- usamodzielniające się, korzystające z różnych form opieki zastępczej, nieaktywni
zawodowo (7 osób). Dla tej grupy docelowej odbywały spotkania z doradcą zawodowym
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i psychologiem. Realizowany był kurs prawa jazdy kat. B i opłacony został pierwszy
egzamin. Realizowane były kursy zawodowe, między innymi kurs kasy fiskalnej z obsługą
klienta, kurs wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych oraz
wizażu i stylizacji paznokci.
- rodziny zastępcze i ich otoczenie (14 rodzin) Zorganizowane zostały warsztaty
usprawniające umiejętności wychowawcze dla rodziców oraz zajęcia opiekuńczowychowawcze z elementami socjoterapii dla dzieci. Odbywały się cykliczne spotkania
z terapeutą systemowym rodzin. Została zorganizowana także konferencja promująca
rodzicielstwo zastępcze z udziałem rodzin zastępczych i ich otoczenia. Realizowane były
alternatywne formy spędzania wolnego czasu.
Wszyscy beneficjenci projektu mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach w Klubie
Integracji Społecznej, w którym odbywają się zajęcia w ramach reintegracji społecznej
i zawodowej z psychologiem, doradcą zawodowym, liderem klubu, trenerem pracy.

W dniu 2

. Uczestnicy i
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IX.
DZIAŁALNOŚĆ
POWIATOWEGO
ZESPOŁU
DS.
ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIAŁAJĄCEGO PRZY PCPR WE WRZEŚNI
1. Liczba przyjętych wniosków:
L.p.
Typ wniosku
Rok 2010
1.
Osoby po 16 roku życia
1.505
2.
Osoby przed 16 rokiem życia
221
*
3.
Legitymacje osoby niepełnosprawnej
280
4.
Razem:
2.006
* 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 2010:
L.p.

Typ orzeczenia

1.

3.

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

4.

Razem:

2.

Osoby po 16
roku życia

Osoby przed 16
rokiem życia

1.426

177

53

48

57

1

1.536
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3. Podział na uzyskane stopnie niepełnosprawności osób po 16 roku życia:
L.p.

Stopień
niepełnosprawności

Rok 2010

1.

znaczny

318

2.

umiarkowany

538

3.

lekki

570

4.

Razem:

1.426

4. Liczba wydanych legitymacji w 2010 r. – 280 legitymacji.

Zespół był finansowany w roku 2010 z budżetu Wojewody w kwocie – 157.899,00
PLN oraz z budżetu Powiatu Wrzesińskiego w kwocie - 14.390,00 PLN. Ogółem w roku
2010 koszty funkcjonowania Zespołu zamknęły się w kwocie: 172.289,00 PLN.
Skład orzekający Zespołu to: 13 lekarzy, psycholog, 4 pracowników socjalnych oraz
3 doradców zawodowych.
Obsługę administracyjną wykonywało 3 pracowników wspomaganych przez stażystę.
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X. INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2010 ROKU
1. Udział w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”
We wrześniu 2010 r. powiat wrzesiński przystąpił do konkursu Wielkopolska Otwarta
dla Niepełnosprawnych ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu.
Ideą programu jest ocena i promocja istniejących w wielkopolskich powiatach
systemowych rozwiązań służących pełnemu uczestnictwu osób niepełnosprawnych w życiu
społeczności lokalnej.
W oparciu o wrzesińskie dokonania zaprezentowane we wniosku konkursowym nasz
powiat zakwalifikował się do finałowej 10 powiatów biorących udział w konkursie.
Otrzymaliśmy wyróżnienie w postaci emisji materiału filmowego w programie Wyzwanie
realizowanym przez poznański oddział Telewizji Polskiej. W kolejnym etapie konkursu
6 osobowa kapituła dokonywała wizytacji naszego powiatu weryfikując i oceniając
podejmowane w naszym powiecie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
W dniu 16 kwietnia br. na uroczystej Gali Laureatów konkursu w Telewizji
Poznańskiej Powiat Wrzesiński otrzymał jedno z trzech wyróżnień – za wrażliwość
w budowaniu społeczeństwa bez barier.
2. Ocena stanu realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 – 2015
W 2009 i 2010 roku powołany przez Starostę Wrzesińskiego Zespół dokonał oceny stanu
realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Wrzesińskim na lata 2004 – 2015. Finałem prac była podjęta przez Radę Powiatu Uchwała
Nr 264/XLII/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXV/2004
Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. w sprawie Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 – 2015.
Dokonana aktualizacja Strategii z uwzględnieniem nowych zjawisk i regulacji prawnych
w sferze pomocy społecznej pozwala nam funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców, podmiotów działających w pomocy społecznej oraz obowiązującym stanem
prawnym. Strategia jest dokumentem niezbędnym, przywoływanym przy występowaniu
o środki zewnętrzne na realizację zadań podejmowanych przez Powiat Wrzesiński. Stanowi
ponadto podstawę przy opracowywaniu programów wspierających mieszkańców w sferze
polityki społecznej.
3. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
W 2010 r. zorganizowaliśmy 2 spotkania informacyjno – doradcze
dla dyrektorów/kierowników oraz pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z powiatu wrzesińskiego:
a) w dniu 10 czerwca spotkanie z mediatorem Sądu Okręgowego w Poznaniu uczestniczyły 22 osoby,
b) w dniu 15 października spotkanie z przedstawicielem Fundacji „Nadzieja dla Rodzin”
dotyczące zaprezentowania modelu pracy z rodzinami Konferencja Grupy Rodzinnej –
uczestniczyło 20 osób.
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XI. PRACE REMONTOWE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
WE WRZEŚNI
W czterech pomieszczeniach biurowych wykonano malowanie, wymieniono
wykładziny i rolety, zamontowano dodatkowe szafy – ogólny koszt to 10.147,06 zł.
Na sali konferencyjnej wymieniono materiał obiciowy na 76 krzesłach za 3.791,76 zł.
Wyremontowano i pomalowano elewację na budynku, w którym znajduje się
archiwum PCPR i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz pomieszczenie gospodarcze
PCPR - 1.051,34 zł.
W 2010 r. poczyniono przygotowania do niezbędnych inwestycji jakie zaplanowano w
najbliższych latach w budynku biurowym PCPR i PPP m.in. wykonano: dokumentację
techniczną sieci wentylacyjnej zgodną z „Warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz dokumentację techniczną sieci
teleinformatycznej i instalacji zasilania komputerów - razem koszt dokumentacji wyniósł
13.908,00 zł.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni
Jerzy Nowaczyk
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