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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.); ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.); ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); ustawie 
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz inne wynikające 
z ustaw.  
 Sprawozdanie obejmuje równieŜ informację o funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności działającego przy PCPR we Wrześni, a takŜe raport 
z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2012 (Uchwała nr 38/VII/11 Rady Powiatu 
we Wrześni z dnia 23 marca 2011 r.) 
 W 2011 r. zadania nałoŜone na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 
realizowało (dane na dzień 31.12.2011 r.) 42 etatowych pracowników w wymiarze 37,25 
etatów. 
W tym: 

1. PCPR:        16,5 etatów 
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie:       8 etatów 
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie: 9,75 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 2011 r. 11 
pracowników wzięło udział w 7 bezpłatnych szkoleniach o róŜnej tematyce 
zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach 
projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 
w Wielkopolsce”. Ponadto 14 pracowników uczestniczyło w szkoleniach, których koszty 
zostały pokryte ze środków własnych.  
Korzystając z oferty Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z Warszawy - 4 pracowników 
ukończyło studia podyplomowe na kierunkach: Administracja i zarządzanie – 3 osoby, 
Organizacja pomocy społecznej – 1 osoba, sfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Kształcenie kadry 
zarządzającej instytucji pomocy społecznej w formie studiów podyplomowych”. 
 Obsługę techniczną w zakresie finansowo – księgowym realizują pracownicy 
Starostwa Powiatowego. 
 Część zadań w zakresie poradnictwa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy, 
aktywizacji niepełnosprawnych, orzecznictwa o niepełnosprawności oraz realizacji projektu 
ze środków europejskich Program aktywizacji społecznej i zawodowej ”Bądźmy aktywni” 
wykonywali specjaliści zatrudnieni na podstawie umów cywilno - prawnych. 
 Ponadto 12 osób odbywało staŜe (w tym: ŚDS w Gozdowie - 3, ŚDS w Pietrzykowie - 
4, PCPR – 5) 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. BUDśET POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2011 r. WY NOSIŁ 5.725.349,00 ZŁ 

WYDATKOWANIE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA  
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II. OPIEKA ZAST ĘPCZA 
 
1. Rodziny zastępcze 
 
Liczba rodzin zastępczych ogółem  76 
Liczba dzieci w tych rodzinach ogółem 111 
 
w tym:  rodziny spokrewnione  57 
  liczba dzieci w rodzinach  81 
 
  rodziny niespokrewnione  18 
  liczba dzieci w rodzinach  27 
 
  rodziny zawodowe   1 
  liczba dzieci     3 
 
rodziny nowopowstałe w 2011 roku  15 dla 22 dzieci  

  w tym: spokrewnione  11 dla 15 dzieci  
         niespokrewnione  4 dla 7 dzieci  

 
W 2011 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 Ŝyciowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a takŜe:  

• pomoc pienięŜną na kontynuowanie nauki – 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 uzaleŜniona jest od rodzaju opieki zastępczej i czasu jej trwania 
(od 1.647,00 zł do 6.588,00 zł). 

 
 W 2011 roku pomocą na usamodzielnienie objętych było 21 wychowanków z rodzin 
zastępczych oraz 14 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

 
Wartość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków w 2011r. 

 
– wychowankowie z rodzin zastępczych: 

Rodzaj pomocy Liczba osób Kwota (zł) 

pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki 18 59.179,44 

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 4 18.697,00 

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 1 3.600,00 
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– wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych: 
 

Rodzaj pomocy Liczba osób Kwota (zł) 

pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki 10 19.396,79 

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 1 4.715,00 

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 2 5.400,00 

pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 5 27.999,00 

 Razem  57.510,79 

 
 We współpracy z Fundacją "Podaruj ciepło" i osobami prywatnymi udzielono pomocy 
siedmiorgu pełnoletnim wychowankom, w zaleŜności od potrzeb otrzymali oni róŜnego 
rodzaju pomoc rzeczową m. in. telewizory, meble, odzieŜ.  
 
3. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 
 
 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). W 2011 roku do placówki 
skierowano 9 osób, natomiast opuściło ją 7 osób: 1 dziecko wróciło do matki naturalnej, 4 
dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej, natomiast 2 usamodzielniło się. 
Na koniec roku w placówce przebywało 30 wychowanków.  
 
 Ośrodek w Kołaczkowie zapewnia pomoc i opiekę dzieciom pozbawionym częściowo 
lub całkowicie opieki rodzicielskiej, a takŜe 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 Ŝycia 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 połoŜenia 
placówki. Podstawą skierowania do placówki jest postanowienie sądu lub wniosek rodziców. 
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w OWDiR w Kołaczkowie wynosił 3.366,54 zł. 

Ośrodek jest jednostką budŜetową. Zasady gospodarki finansowej placówki reguluje 
ustawa o finansach publicznych. 
Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówce sprawuje wojewoda.  

pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 2 13.176,00 

 Razem  94.652,44 
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Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w 2011 roku uzyskał 
bezterminowe zezwolenie wojewody. 
 
4. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach 
 
 Rodzinny Dom Dziecka to placówka opiekuńczo - wychowawcza typu rodzinnego. 
Liczba dzieci umieszczanych w RDD wynosi od 4 do 8. Domem kieruje dyrektor. Zapewnia 
on wraz ze swoim małŜonkiem całkowitą, całodobową opiekę i wychowanie dzieciom 
znajdującym się pod jego opieką. 
 W RDD w Pyzdrach przebywa obecnie 8 dzieci. W 2011 roku do placówki nie 
skierowano Ŝadnego dziecka. 
 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w RDD w Pyzdrach w 2011 r. wynosił 
1.820,81 zł. 
 Ze względu na charakter rodzinny tego typu placówek jest to najlepsza 
z instytucjonalnych form opieki nad dziećmi. Dzieci mają moŜliwość wzrastania w domu 
rodzinnym, uczenia się prawidłowych relacji, jakie istnieją między małŜonkami, rodzicami 
a dziećmi, a takŜe między rodzeństwem. Poznają, jakie są role rodziców i dzieci. Pozytywne 
wzorce i umiejętności społeczne dają im lepszy start w dorosłe Ŝycie, większą szansę 
na własne szczęśliwe Ŝycie. Do placówek opiekuńczo-wychowawczych trafiają dzieci 
w róŜnym wieku, starsze często przejawiają niewłaściwe zachowania, początki demoralizacji. 
Zwiększa to ryzyko, Ŝe młodsze dzieci naraŜone na negatywne wzorce, same je przejmą 
w wieku dorastania. Dlatego powinno tworzyć się jak najwięcej placówek rodzinnych. 
Od 1 stycznia 2012 roku, w związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisy prawne zobowiązują 
do kierowania dzieci poniŜej 7 roku Ŝycia tylko do rodzinnych form pieczy zastępczej. 
Dlatego potrzebne jest utworzenie drugiego rodzinnego domu dziecka, gdzie moŜna by 
umieszczać najmłodsze dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej obecnie trafiające do Ośrodka 
Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.  
 
 W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w 2011 
roku nie umieszczono Ŝadnego dziecka z terenu powiatu wrzesińskiego. Wg stanu na dzień 
31.12.2011r. w placówkach na terenie innych powiatów nie przebywały dzieci z terenu 
powiatu wrzesińskiego.  
Na umieszczenie w placówce oczekuje 2 dzieci.  
 
5. Dom Pomocy Społecznej 
 
 Na terenie Powiatu funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób 
przewlekle somatycznie chorych z siedzibą we Wrześni, ul. Szkolna 25.  
 
Wydaliśmy 18 decyzji, w tym: 
- 14 decyzji o umieszczeniu w DPS we Wrześni nowego mieszkańca, 
- 1 decyzja zmieniająca pobyt na czas określony na pobyt stały, na wniosek mieszkańca DPS, 
- 3 decyzje zmieniające wysokość odpłatności za pobyt w DPS. 
 
 W Domu Pomocy Społecznej w dniu 31 grudnia 2011 roku przebywało 
45 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS we Wrześni 
w 2011 roku wynosił 2.963,07 zł. 
 
 W 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej przeprowadzono remonty:  
- malowanie pomieszczeń na III piętrze, klatki schodowej i portierni, 
- adaptacja pomieszczeń po archiwum,  
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- termomodernizacja budynku w ramach, której przeprowadzono wymianę okien w piwnicy 
i kaplicy; wymianę dachu oraz malowanie kaplicy. 
 
6. Zajęcia świetlicowe dla dzieci z terenu gminy Pyzdry 
 
 W 2011 roku w Pyzdrach odbywały się zajęcia świetlicowe dla dzieci z terenu gminy. 
Prowadzenie świetlicy zostało zlecone przez Powiat Wrzesiński gminie Pyzdry, bezpośrednio 
realizacją zadania zajmowało się Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach. Zadanie 
finansowane było ze środków własnych powiatu. Świetlica opiekuńczo – wychowawcza była 
czynna przez okres trzech miesięcy (od października do grudnia) codziennie w godzinach 
popołudniowych. Dzieci i młodzieŜ mieli zapewnioną opiekę wychowawczą, stworzone 
warunki do pomocy w nauce oraz moŜliwość czynnego wypoczynku poprzez sztukę, muzykę 
i sport, będącego sposobem na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.  
 
7. Inne działania 
 
1) W czerwcu 2011 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 połoŜonym hotelu u podnóŜa ŚnieŜki. W zajęciach 
brało udział 10 rodzin, w tym 21 dzieci. Celem szkolenia było podniesienie umiejętności 
wychowawczych rodziców zastępczych. W trakcie zajęć warsztatowych dla rodziców, dzieci 
miały zorganizowane zajęcia opiekuńcze z elementami socjoterapii. W godzinach 
popołudniowych uczestnicy mieli moŜliwość skorzystania z wielu atrakcji takich jak 
zwiedzanie Karpacza, wejście na ŚnieŜkę.  
 W 2011 roku kontynuowała swoją działalność grupa wsparcia dla rodziców 
zastępczych. W spotkaniach uczestniczyły rodziny, które poznały się na szkoleniach 
w Karpaczu w 2010 i 2011 roku oraz inne rodziny z terenu powiatu. Spotkania odbywały się 
z udziałem psychologa.  

 

2) W ramach ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkursu ofert 
na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego 
systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku, uzyskano dofinansowanie na realizację 
trzech programów.  

 
DoposaŜenie niespokrewnionych rodzin zastępczych w niezbędny sprzęt - programem 
objętych zostało 13 rodzin zastępczych z terenu powiatu wrzesińskiego. Dla rodzin zakupiono 
sprzęt AGD: 5 chłodziarko – zamraŜalek, 5 pralek, 2 zmywarki, 2 odkurzacze. Ponadto 
doposaŜono 1 dom w poręcze do schodów, zakupiono 1 komplet mebli do pokoju dziecka, 
1 komodę na odzieŜ oraz materiał niezbędny do doposaŜenia łazienki. 
 
„Zaczarowany ołówek” – w ramach programu zostały zakupione podstawowe sprzęty 
gospodarstwa domowego oraz meble, które w znacznej części poprawiły codzienne 
funkcjonowanie usamodzielnianych wychowanków oraz w duŜej mierze podniosły standard 
ich Ŝycia. Wychowankowie poczuli się docenieni i wyróŜnieni. W wielu sytuacjach zostały 
rozwiązane ich problemy związane z brakiem podstawowych sprzętów AGD. Programem 
objętych było 10 wychowanków.  
 



9 

DoposaŜenie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach – w ramach programu dla placówki 
zakupiono 8 rowerów, 1 pralkę, 1 lodówkę, meble do świetlicy, 1 zestaw komputerowy, 
7 materacy do łóŜek dzieci, 7 prześcieradeł, grill ogrodowy. 

Łączna kwota dotacji wynosiła 51.897,71 zł, natomiast wkład własny powiatu to 12.974,43 zł. 

 
3) Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
 Tradycją stał się coroczny Piknik rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – 
wychowawczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W tym roku 28 maja zebrało się 
około 200 osób, aby świętować ten dzień w Gospodarstwie agroturystycznym „Country Club” 
w Nowym Folwarku. Wśród dźwięków muzyki i własnego śmiechu zebrane dzieci bawiły się 
z grupą aktorów z „Filharmonii Pomysłów”. Aktorzy przenieśli dzieci do krainy fantazji 
gdzie z czarodziejskiego kufra wyciągali piosenki, zabawy i tańce. Dzięki wspaniałej 
pogodzie zachęcającej do pobytu na świeŜym powietrzu rodzice zastępczy i opiekunowie 
mieli moŜliwość zapoznania się, porozmawiania i wymiany doświadczeń.  
 
4) „Magiczny Świat Carlosa” 
 2 grudnia 2011 roku dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – 
wychowawczych zostały zaproszone na Bal Gwiazdkowy, który odbył się w WOK 
we Wrześni. Brało w nim udział 110 dzieci. W tym roku dzieci czekały dodatkowe atrakcje. 
Zostały zaproszone do obejrzenia widowiska „Magiczny Świat Carlosa”. Dzieci przez ponad 
godzinę gościły w Krainie Czarów, bawiąc się wspaniale. Na zakończenie zabawy Święty 
Mikołaj rozdał dzieciom paczki ze słodyczami.  
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Rodzinny Dom Dziecka 
w Pyzdrach
(8 dzieci)

 195 389,88 zł

Usamodzielniani
wychowankowie

(35 wychowanków)
 152 163,23 zł

Rodziny zastępcze 
spokrewnione

 (81 dzieci)
546 688,51 zł

Rodziny zastępcze 
niespokrewnione

(30 dzieci)
 263 752,40 zł

OWDiR w Kołaczkowie
(30 dzieci)

 1 277 913,94 zł

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI ZAST ĘPCZEJ W 2011 r. 

 

 



11 

III. REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA ZE ŚRODKÓW 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWN YCH 

 
Rodzaje zadań:  

 

Rehabilitacja społeczna 

1. likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 
2. 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. zwrot kosztów wyposaŜenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 
7. udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej, 
8. dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 

(finansowanie staŜy). 
 

Ad. pkt 1 
 
Z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 
się skorzystały 54 osoby (złoŜono 128 wniosków) na łączną kwotę 159.938,40 zł w tym: 
 

Ilość osób, które otrzymały 
dofinansowanie 

 
Gmina 

Dorośli Dzieci 
Września 29 11 
Miłosław 1 2 
Nekla 3 0 
Kołaczkowo 3 0 
Pyzdry 5 0 
RAZEM 41 13 
Ogólna kwota 
dofinansowania 

123.361,31 36.577,09 

 
 
Ad. pkt 2 
 
Z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu 
rehabilitacyjnego skorzystało 247 osób (złoŜono 271 wniosków) na łączną kwotę 
333.724,86 zł, w tym: 
 
 
 
 



12 

Ilość osób, które otrzymały 
dofinansowanie 

 
Gmina 

Dorośli Dzieci 
Września 154 22 
Miłosław 23 7 
Nekla 12 6 
Kołaczkowo 6 3 
Pyzdry 11 3 
RAZEM 206 41 
Ogólna kwota 
dofinansowania 

236.059,40 97.665,46 

 
Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym otrzymało 
dofinansowanie na zakup 3 łóŜek rehabilitacyjnych w kwocie 5.000,00 zł. 
 
Ad. pkt 3 
Na terenie powiatu wrzesińskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej. Uczęszcza 
do nich 110 niepełnosprawnych uczestników.  
 

 Września Czeszewo Ruda Komorska 

Ilość uczestników 50 30 30 

Ilość dowoŜonych uczestników 34 28 25 

Ilość oczekujących na przyjęcie 
uczestników 

0 3 0 

Ilość etatów  15 9,25 8,75 

739.800,00 443.880,00 443.880,00 

83.333,00 50.000,00 50.000,00 

Kwota przekazanego 
dofinansowania ze środków 
PFRON 
 i Powiatu 
                       Razem: 823.133,00 493.880,00 493.880,00 

 
Ad. pkt 4 
Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych otrzymało 66 osób (złoŜono 275 wniosków) 
na łączną kwotę 76.746,00 zł, w tym: 
 

Ilość osób, które otrzymały 
dofinansowanie 

 
Gmina 

Dorośli Opiekunowie 
dorosłych 

Dzieci Opiekunowie 
dzieci 

Września 28 21 24 24 
Miłosław 4   4 - - 
Nekla   1   1 - - 
Kołaczkowo  1  0            -  - 
Pyzdry  8  6  - - 
RAZEM 42 32 24 24 
     
Ogólna kwota 
dofinansowania 

47.034,00 29.712,00 
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Średnia kwota dofinansowania uczestnika turnusu wyniosła: 742,00 zł, dla opiekuna 
wyniosła: 496,00 zł 
 
Ad. pkt 5  
 
 Z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
skorzystało 19 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 87.305,37 zł 
 

Lp. Organizacje pozarządowe 
Kwota przyznanego 

dofinansowania 
 1 Polski Związek Emerytów i Rencistów Września 14.000,00 

 2 Uczniowski Klub Sportowy "DIABŁY" 5.280,00 
 3 Polski Czerwony KrzyŜ Września 1.482,49 
 4 Wrzesińskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących 

i Niedosłyszącyh "JEDNOŚĆ" 
7.000,00 

 5 Stowarzyszenie Wrzesiński Klub AMAZONKI 7.000,00 

 6 Polski Związek Emerytów i Rencistów Miłosław 6.000,00 
 7 Koło Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność 

TONSIL S.A. 
8.000,00 

 8 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu 
Ruchu Ziemi Wrzesińskiej "RADOŚĆ" 

743,72 

 9 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Pyzdry 

1.500,00 

10 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Nekla 2.800,00 

11 Fundacja Dzieci Wrzesińskich 4.000,00 
12 Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy 

Chorym i Niepełnosprawnym 
4.500,00          

13 Polski Związek Emerytów i Rencistów Kołaczkowo 1.200,00 

14 Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu 
Koło Września 

6.500,00 

15 Stowarzyszenie Oświaty Społecznej  
Ruda Komorska 

2.500,00 

16 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy 
Niepełnosprawnej „RAZEM”  

4.998,82 

17 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego     
Koło Września 

5.000,00 

18 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło Nekla 

2.800,00 

19 Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i 
Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej 

2.000,34 

 
Razem: 

87.305,37 

 
We wszystkich formach aktywności niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wrzesińskiego 
zrzeszonych w organizacjach pozarządowych uczestniczyło blisko 1700 osób 
(dofinansowanie średnio na osobę to 51,00 zł). 
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Ad. pkt 6 
 
Zwrot kosztów wyposaŜenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 
 
Gmina 
 

Ilość stanowisk pracy Kwota dofinansowania 

Września  2 27.000,00 
Ogółem 2 27.000,00 
 
Ilość wniosków: 2 (1 pracodawca). 
 
Ad. pkt 7 
 
Udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 
 
Gmina 
 

Ilość dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej 

Kwota dofinansowania 

Września 3 27.000,00 
Ogółem 3 27.000,00 
 
Ilość wniosków: 3 
 
Ad. pkt 8 
 
Dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 
 

Gmina 
 

Ilość osób korzystających 
ze staŜy 

Kwota dofinansowania 

Kołaczkowo 1 6.972,78 
Września 5 21.077,73 
Nekla 1 3.486,39 
Miłosław 1 3.486,39 
Ogółem 8 35.023,29 
 
Ilość wniosków: 6 (5 pracodawców) 
 
 
Inne działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych: 
 
 W 2011 roku Powiat przystąpił do realizacji Programu Wyrównywania RóŜnic 
Między Regionami II, podpisując umowę na pozytywnie rozpatrzony w 2010 r. projekt 
Szpitala Powiatowego we Wrześni. Umowa dotyczy dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier 
w komunikowaniu (budowy szybu windowego wraz z instalacją windy przy budynku 
przychodni lekarza rodzinnego). Realizacja tego projektu umoŜliwi osobom 
niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się na poszczególne kondygnacje. Wartość 
realizacji projektu ze środków PFRON to kwota 150.000 zł, a termin realizacji pierwsze 
półrocze 2012 r. 
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Likwidacja barier 
architektonicznych

21%

Zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny i 

przedmioty ortopedyczne
44%

Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej

4%

Turnusy rehabilitacyjne
10%

Sport, kultura, rekreacja 
osób niepełnosprawnych

12%

Tworzenie 
stanowisk pracy

4%

StaŜe
5%

Pozostałe 
zadania:

 751 738,00

Warsztaty 
Terapii 

Zajęciowej:
 1 627 560,00 

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW  PFRON W 2011 ROKU KWOTA 2.379.298,00 zł 
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IV. INTERWENCJA KRYZYSOWA I PORADNICTWO RODZINNE 
 

 Uruchomiony w 2009 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Zielińcu gmina 
Kołaczkowo z obsługą administracyjno - bytową świadczoną przez Centrum Pomocy 
Bliźniemu Monar- Markot zapewnia opiekę medyczną, terapeutyczną (psycholog, prawnik, 
pracownik socjalny i terapeuta systemowy) oraz moŜliwość korzystania z całodziennego 
wyŜywienia. Z Ośrodka korzystają osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu 
utraty mieszkania bądź teŜ występującej przemocy fizycznej i psychicznej. W 2011 r. z tej 
formy pomocy skorzystało 5 osób. 
 W kwietniu 2011 r. w miejsce działającego od 2006 r. Interdyscyplinarnego Zespołu 
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Zespoły takie, zgodnie z ustawą, powołały 
gminy) – powołany został Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej.   
 W pracach „Zespołu” uczestniczą: przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji 
we Wrześni, psycholog oraz terapeuta systemowy rodzin i terapeuta uzaleŜnień. Zespół 
spotyka się raz w tygodniu w siedzibie PCPR. Najczęściej zgłaszane problemy to: alkoholizm 
współmałŜonka, przemoc fizyczna i psychiczna, narkomania, skomplikowane relacje 
rodziców z dziećmi oraz coraz częściej pojawiająca się przemoc fizyczna i psychiczna dzieci 
i wnuków wobec osób starszych. W roku 2011 na spotkania zgłosiły się 23 osoby. Niektóre 
osoby uczestniczyły w spotkaniach kilkakrotnie w ramach np.: terapii małŜeńskiej.  
 Zainteresowani skorzystali równieŜ z nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej 
świadczonej w ramach Poradnictwa Rodzinnego działającego przy PCPR.  
 W dniach od 01 września do 30 grudnia 2011 r odbyła się trzecia edycja Programu 
korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy „STOP PRZEMOCY”  
finansowanego ze środków celowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
 Uczestniczyły w nim osoby kierowane przez Sąd Rejonowy we Wrześni, skazane 
prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 72 §1 pkt 6 kodeksu karnego za czyny związane 
ze stosowaniem przemocy w rodzinie zobowiązane do podjęcia zajęć terapeutycznych oraz 
sprawcy przemocy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. Zgłosiło się 
9 kandydatów. Program ukończyły 3 osoby. 
 Poradnictwo Rodzinne realizowane jest 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 2011 r. skorzystały z pomocy łącznie 1564 osoby, w tym:  

• z porad prawnika      1362 osoby, 
• z pomocy psychologa 198 osoby, 
• z terapii wspomagającej rodzinę z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

korzystało 6 rodzin. 
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VI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI POWIATU 
WRZESIŃSKIEGO 
 
 Funkcjonujące Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego przy PCPR 
skupia obecnie 18 stowarzyszeń i fundacji działających w sferze pomocy społecznej.  
Do Forum przystąpiły dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i MłodzieŜy Niepełnosprawnej „Razem” działające przy Zespole Szkół Specjalnych 
we Wrześni oraz Stowarzyszenie Strzelecko - Rekreacyjne „OGOŃCZYK”z Nekli. 
Głównym celem jest aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych do udziału w Ŝyciu 
społecznym, kulturalnym i sportowym oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. 
 Organizacje pozarządowe zrzeszone w Forum korzystają nieodpłatnie z sal 
konferencyjnej (4411 osób) i rehabilitacyjnej (4421 osób) Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie na: zebrania, szkolenia, występy i wystawy oraz na róŜnego rodzaju formy terapii 
i zajęcia rehabilitacyjne.  
 W 2011 roku 19 organizacji pozarządowych z naszego powiatu skorzystało 
z dofinansowania ze środków PFRON w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych na kwotę blisko 90 000 zł. 
 Forum wystosowało apel do mieszkańców powiatu wrzesińskiego o przekazywanie 
1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Dzieci Wrzesińskich. Środki uzyskane tą 
drogą pozwalają wspierać rehabilitację i aktywność osób niepełnosprawnych. 
 Forum aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz istnienia Basenu Świat Wodny 
we Wrześni. Wielu członków organizacji zrzeszonych w Forum regularnie korzystało z zajęć 
rehabilitacyjno – leczniczych. 
 Jedną z ubiegłorocznych inicjatyw było podjęcie współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, który wspólnie z Fundacją Królowej Polski 
św. Jadwigi w Puszczykowie przystąpił do realizacji projektu Centrum Ekonomii Społecznej 
Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy tego przedsięwzięcia chcą pomóc w tworzeniu 
lokalnych grup wspierających ekonomię społeczną na terenie Wielkopolski. Odbyły się dwa 
spotkania: pierwsze z przedstawicielami organizacji pozarządowych naszego powiatu, drugie 
z udziałem lokalnego biznesu i władz samorządowych. Współpraca ta będzie kontynuowana 
w roku 2012. 
Forum przy współudziale PCPR zorganizowało 3 imprezy:  

• 29 maja - PIKNIK – Gorzyce 2011 dla około 300 osób,  
• 25 września – „Święto Pieczonej Pyry” równieŜ w Gorzycach (z udziałem ośrodków 

wsparcia) dla około 300 osób, 
• 24 listopada - „Andrzejki” w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Leny” 

w Czeszewie, gmina Miłosław dla około 70 osób. 
 Dnia 12 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące działalność za rok 2011 
połączone z prezentacją multimedialną.  
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VI. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GOZDOWIE 

 
I. FORMY PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI 
 
 Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla 
37 osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. 
 Celem działalności Domu jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku 
i przeciwdziałanie instytucjonalizacji poprzez zapewnienie osobom 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 Ŝycia, umiejętności 
interpersonalnych oraz organizacji Ŝycia, a takŜe 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, 
• opiekę zdrowotną, 
• poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, 
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 
• terapię ruchową, 
• terapię zajęciową (zajęcia prowadzone są w sześciu pracowniach: plastyczno – 

introligatorskiej, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego, krawieckiej, 
stolarsko-ogrodniczej oraz komputerowej). 

 
 
II. UCZESTNICY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOZDOWIE 
 
 W okresie od 03.01.2011r. do 31.12.2011r. w zajęciach w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Gozdowie wzięło udział łącznie 41 osób. Od stycznia do kwietnia Dom 
posiadał 30 miejsc. W wyniku zgody Wojewody Wielkopolskiego na zwiększenie miejsc 
w Środowiskowym Domu Samopomocy do 37, od maja rozpoczęto nabór nowych 
uczestników. Do sierpnia 2011r. przyjęto 7 nowych osób. 
W ciągu roku zrezygnowały 4 osoby - 2 otrzymały zatrudnienie, 1 osoba zamieszkała 
w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, 1 osoba zrezygnowała z powodów osobistych. 
Obecna liczba osób korzystających z usług ŚDS wynosi 37 osób (14 kobiet i 23 męŜczyzn). 
Są to osoby z terenu gmin:  
 

• Września: 26 osoby (miasto -11, wieś - 15), 
• Nekla: 6 osób (miasto - 4, wieś - 2), 
• Kołaczkowo: 4 osoby, 
• Miłosław: 1 osoba. 

 
 W 2011r. wszystkie osoby korzystały z bezpłatnego transportu, który zapewniał 
ośrodek wsparcia oraz korzystały z ciepłego posiłku na terenie ŚDS w Gozdowie.  
Uczestnicy zajęć to osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chore 
w wieku od 17 do 63 lat. Średnia wieku to 34 lata.  
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29 osób charakteryzuje się upośledzeniem intelektualnym, 8 osób zaburzeniami 
psychicznymi. 3 osoby ukończyły szkoły średnie, pozostałe najczęściej uczęszczały do szkół 
specjalnych lub kończyły edukacje w pierwszych klasach szkoły podstawowej. 
W ciągu roku 2 osoby były hospitalizowane, 1 osoba brała udział w turnusie 
rehabilitacyjnym. 
 
Wszystkie osoby posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym: 
 

• umiarkowany stopień niepełnosprawności: 13 osób, 
• znaczny stopień niepełnosprawności: 12 osób, 
• I grupa inwalidzka: 7 osób, 
• II grupa inwalidzka: 2 osoby, 
• całkowita niezdolność do pracy: 2 osoby, 
• całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji: 1 osoba. 

  
 Pięciu uczestników to osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, nad którymi opiekę 
sprawują opiekunowie prawni. 
 Wszyscy podopieczni uczęszczający na zajęcia prowadzone w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Gozdowie są objęci pracą socjalną. W ramach realizacji pracy socjalnej 
współpracujemy z rodzicami i opiekunami prawnymi w celu rozpoznania sytuacji rodzinnej, 
mieszkaniowej, zawodowej, zdrowotnej i socjalno-bytowej uczestników oraz udzielenia 
im pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów Ŝyciowych. Formą zdobycia 
informacji, pomocnych przy realizacji pracy socjalnej jest wywiad środowiskowy 
przeprowadzany w miejscu zamieszkania uczestnika. 
 W trakcie roku 2011 pracownik socjalny przeprowadził 69 wywiadów 
środowiskowych. 

 
 Kolejną formą pomocy w rozwiązywaniu róŜnorodnych problemów uczestników jest 
współpraca z pracownikami socjalnymi z Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni 
i w Miłosławiu, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli oraz 
w Kołaczkowie, a takŜe Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Współpracujemy takŜe 
z innymi instytucjami i organizacjami zapewniającymi pomoc socjalną, a takŜe samorządami 
lokalnymi w celu zagwarantowania odpowiednich warunków socjalnych naszym 
uczestnikom. Praca socjalna z uczestnikami ma na celu takŜe pomoc w usamodzielnieniu się, 
co przejawia się np. wsparciem w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiem stosownych 
wniosków oraz dokumentów. Realizacja pracy socjalnej przejawia się takŜe w udzielaniu 
informacji o pomocy finansowej oraz uprawnieniom przysługującym osobom 
niepełnosprawnym.  
 
Dowóz uczestników na zajęcia. 
 Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach ŚDS w Gozdowie korzystały bezpłatnie 
z transportu zapewnionego przez ośrodek. 
Codziennie uczestnicy dowoŜeni byli do ośrodka i odwoŜeni do domów po zakończonych 
zajęciach. Średnio dziennie bus przejeŜdŜał 300 km. Wykonane zostały wszystkie konieczne 
przeglądy i naprawy auta – Ford Transit PWR EY 10.  
 
III. PRACOWNICY ŚDS GOZDOWO 
 
 Pracownicy: 6 terapeutów – 51/2 etatów, 2 pracowników socjalnych – 1 etat, 
fizjoterapeuta –1/2 etatu, kierownik – 1 etat. Ponadto na umowie cywilnoprawnej usługi 
świadczą: psychiatra, psycholog, kierowca. 
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Zespół Terapeutyczny 
 W zaleŜności od potrzeb i pojawiających się problemów, średnio raz na dwa miesiące 
odbywały się spotkania członków Zespołu Terapeutycznego. Ustalane były na nim 
indywidualne projekty postępowania wspierająco – aktywizującego dla uczestników ŚDS, 
przedstawiane rozmaite propozycje oraz rozwiązywane wszelkie problemy związane 
z prowadzeniem i działalnością ŚDS. Spotkania były kaŜdorazowo protokołowane. 
 
Szkolenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie – 2011r. 
 

1. „Koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta” 
2. „Przemoc w rodzinie” 
3. „Zespół Downa – metody stymulacji rozwoju” 
4. „Walory artystyczne inscenizacji” 
5. „Schizofrenia jako zaburzenia psychotyczne – postaci, objawy oraz metody pracy 

z osobami dotkniętymi tą chorobą” 
6. „Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej” 
7.  „Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych” (udział w szkoleniu 

wzięli wszyscy terapeuci, instruktorzy terapii oraz pracownik socjalny) 
8. „Praca socjalna w tym z osobą niepełnosprawną intelektualnie w placówkach 

stacjonarnego pobytu” 
 
W szkoleniach uczestniczyło 7 pracowników. 
 
IV. UDZIAŁ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PROJEKTACH: 
 

• Partnerski projekt systemowy „Bądźmy aktywni” 
W roku 2011 Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie przeprowadził szereg działań 
w ramach systemowego projektu partnerskiego „Bądźmy aktywni”. 
W ramach tego projektu przeprowadzono: 
- porady doradcy zawodowego – 20 godzin, 
- porady psychologiczne – 20 godzin, 
- zajęcia z logopedą – 20 godzin, 
- zajęcia z animatorem pedagogiki – 25 godzin, 
- warsztaty taneczno – sportowe – 40 godzin, 
- alternatywne formy spędzania czasu wolnego – wyjazdy do kina, teatru, na wycieczkę 
do Malborka, 
- zakupiono materiały dydaktyczne do przeprowadzanych zajęć i działań za łączną kwotę 
1.500,00 zł. 
 

• „V Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – Września 2011” 
JuŜ po raz piąty ŚDS w Gozdowie zorganizował imprezę sportową dla niepełnosprawnych. 
Impreza organizowana była pod patronatem Fundacji Dzieci Wrzesińskich, 
a współfinansowana ze środków PFRON.  
Tym razem w związku z tym, Ŝe zbiegła się z piątą rocznicą istnienie ŚDS „Na Skarpie”, 
odbywała się dwuetapowo. Pierwsza część sportowa, jak co roku odbywała się na Sali 
Gimnazjum nr 2 we Wrześni, druga część – uroczystość jubileuszowa odbyła się w świetlicy 
wiejskiej w Gozdowie, w murach ŚDS oraz na terenie boiska Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 
W imprezie udział wzięło 300 osób, w tym 160 osób niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych 
14 ośrodków Województwa Wielkopolskiego. 
Celem spartakiady jest przede wszystkim wzbudzanie u osób niepełnosprawnych chęci 
i gotowości pokonywania barier. Takie działania dają niepełnosprawnym większe poczucie 
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bezpieczeństwa w społeczeństwie, w którym Ŝyją. Poza tym spartakiada zapewnia jej 
uczestnikom poczucie smaku zwycięstwa. Dla wielu osób niepełnosprawnych juŜ sam start 
jest sukcesem. Coroczność imprezy mobilizuje do całorocznego cyklu treningów w całym 
szeregu dyscyplin olimpijskich. Zapewnia to uczestnikom ciągły rozwój sprawności 
fizycznej. Spartakiada daje moŜliwość demonstrowania odwagi, doświadczenia, rywalizacji 
w duchu fair play oraz własnej wartości, a takŜe daje moŜliwość zawierania nowych przyjaźni 
i kontaktów. 
 

• Hipoterapia 
Przez cały rok uczestnicy ŚDS w Gozdowie mieli moŜliwość uczestniczenia w zajęciach 
hipoterapii realizowanych w ramach projektu Stowarzyszenia Wód Termalnych w Czeszewie. 
Zajęcia były całkowicie bezpłatne. Koszty dowozu uczestników równieŜ finansowane były 
przez Stowarzyszenie. 
 
V. REMONTY I INWESTYCJE 
 
 W roku 2011 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie przeprowadzono 
remont – klatki schodowej i pomieszczeń na piętrze budynku. Powstały dwie toalety, 
kantorek sportowy, wydzielony został magazyn, wyremontowana została salka relaksacyjna. 
Dzięki temu remontowi Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie posiada wymaganą 
liczbę toalet oraz pozbył się ostatniej bariery architektonicznej – stopni na piętrze budynku.   
Koszt całego remontu i zakupionego wyposaŜenia to 70.000,00 zł. 
 
Przeprowadzone kontrole. 
 W roku 2011r. „Sanepid” przeprowadził kontrolę pomieszczeń Środowiskowego 
Domu Samopomocy, głównie pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz stołówki. 
Nie stwierdzono zastrzeŜeń.  
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VII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PIETRZYKOWIE 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie, jako dzienny ośrodek 
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi istnieje 
juŜ szósty rok. Działalność placówki szczegółowo określa nowe rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy. Istnienie tego aktu prawnego nałoŜyło na placówkę konieczność aktualizacji 
regulaminu organizacyjnego oraz obowiązek opracowania planu i programu pracy na rok 
2011. Wszystkie te dokumenty zostały zaakceptowane przez Wojewodę Wielkopolskiego. 
Działalność ośrodka polega na prowadzeniu terapii i rehabilitacji w ramach posiadanych 
pięciu pracowni tematycznych:  
- gospodarstwa domowego, 
- stolarskiej, 
- komputerowej, 
- ogrodniczej, 
- artystycznej. 
 W okresie od 03.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w zajęciach w Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie wzięło udział łącznie 38 osób. W ciągu roku 
zrezygnowały 4 osoby – 1 osoba zrezygnowała z powodów osobistych, 1 osoba z powodu 
ciąŜy, 1 osoba zamieszkała w placówce całodobowej w Kosewie, jednej osobie wygasła pod 
koniec roku decyzja, a od nowego roku została wolnym słuchaczem. Obecna liczba osób 
korzystających z usług ŚDS wynosi 35 osób (12 kobiet, 23 męŜczyzn). Są to osoby z terenu 
gmin: 

•  Pyzdry: 19 osób (miasto - 8, wieś - 11)  
•  Lądek: 3 osoby  
•  Kołaczkowo: 12 osób 
•  Zagórów: 1 osoba 

 
 W 2011 r. wszystkie osoby korzystały z bezpłatnego transportu, który zapewniał 
ośrodek wsparcia oraz korzystały z ciepłego posiłku na terenie ŚDS w Pietrzykowie. 
 Uczestnicy zajęć to osoby przewlekle chore psychicznie oraz upośledzone umysłowo 
w wieku od 20 do 78 lat. Średnia wieku to 44 lata. 
 21 osób charakteryzuje się upośledzeniem intelektualnym, 14 osób zaburzeniami 
psychicznymi. 1 osoba ukończyła szkołę średnią, 11 osób ma wykształcenie zawodowe, 
6 osób gimnazjalne, 14 osób podstawowe, a 2 osoby ukończyły przysposobienie do Ŝycia.  
W ciągu roku 7 osób było hospitalizowanych. 
 Pracę instruktorów terapii zajęciowej wspierały osoby zatrudnione na umowy 
zlecenie: psycholog, psychiatra, pedagog. Całą działalnością placówki koordynuje kierownik 
zatrudniony na 1/3 etatu (pełniący równieŜ funkcję dyrektora szkoły podstawowej 
mieszczącej się w budynku). Wszyscy pracownicy ŚDS tworzą Zespół Wspierająco - 
Aktywizujący, który zbiera się kaŜdego miesiąca i omawia bieŜące sprawy placówki, 
a ponadto dwa razy w roku opracowuje Indywidualne Plany Wspierająco - Aktywizujące 
dla kaŜdego podopiecznego. Na posiedzeniach tych ocenia się równieŜ stopień opanowania 
zaplanowanych działań i umiejętności oraz opracowuje kolejne etapy działania w stosunku 
do podopiecznego. 
 
Efektami prowadzonej działalności w placówce są przede wszystkim: 
- wspomaganie rodzinnego domu w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną, 
- uczenie nowych umiejętności, zasad współŜycia w grupie, nawiązywanie kontaktów 
interpersonalnych, 
- udzielanie pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych dla naszych podopiecznych,  
- pomoc w rozwiązywaniu problemów i kłopotów podopiecznych,  
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- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (objęcie opieką okulistyczną, 
stomatologiczną wszystkich podopiecznych, uzgadnianie terminów wizyt lekarskich i pomoc 
w dotarciu do jednostek słuŜby zdrowia), 
- prowadzenie treningu umiejętności spędzania wolnego czasu w tym:  
- rozwijanie zainteresowań literaturą – wyjazdy do biblioteki w Pyzdrach i utworzenie 
biblioteczki w placówce, 
- rozwijanie zainteresowań audycjami radiowymi i telewizyjnymi: wycieczki do kina, 
wspólne oglądanie seansów filmowych organizowanych w placówce raz w miesiącu, 
- rozwijanie zainteresowań Internetem - zajęcia w pracowni komputerowej, załoŜenie kont 
na portalach internetowych nasza klasa, kurnik, odbieranie poczty elektronicznej, 
odczytywanie i wysyłanie e-maili, 
- udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych: wyjazdy na imprezy organizowane przez 
inne zaprzyjaźnione placówki, oglądanie przedstawień teatralnych, wspólne wyjazdy 
do restauracji itp. 

 
 W roku 2011 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie przeprowadził szereg 
działań w ramach projektu systemowego „Bądźmy aktywni”. Odbyły się m.in.: zajęcia 
z logopedą, psychologiem, zajęcia z doradztwa zawodowego, z animatorem pedagogiki oraz 
warsztaty taneczno – sportowe. 
W ramach projektu zorganizowane zostały alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla 
uczestników ŚDS - wyjazdy do kina, wycieczka do Torunia, Gniezna, spotkanie integracyjne 
w kręgielni. Ponadto zakupiono materiały dydaktyczne do przeprowadzonych zajęć i działań 
na łączną kwotę 1.500,00 zł.  
 
 Źródłem finansowania wydatków placówki jest coroczna dotacja przekazywana 
z budŜetu państwa, w roku 2011 wynosiła 391 440,00 zł. PoniewaŜ koszty utrzymania 
placówki i koszty materiałów do prowadzonych terapii wciąŜ rosną, nie były to środki 
wystarczające. Dodatkowo placówka otrzymała decyzją Wojewody Wielopolskiego 
15 000,00 zł na remont świetlicy. W ramach przyznanej dotacji udało nam się wyrównać, 
wymalować ściany, załoŜyć nową podłogę i nowe oświetlenie. Rok 2011 zakończono bez 
zobowiązań na rzecz innych podmiotów, a dzięki otrzymanej dotacji udało nam się podnieść 
standard placówki i wpłynąć, na jakość świadczonych usług. 
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VIII. REALIZACJA PROJEKTU EFS ,,B ĄDŹMY 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 sierpnia 2011 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 768.386,95 zł, z czego 687.706,32 zł stanowiło 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota 80.680,63 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, pomoc zagroŜonym wykluczeniem 
społecznym oraz wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego. 

W projekcie uczestniczyło 65 beneficjentów w 5 grupach docelowych: 

- kobiety i męŜczyźni o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujący głównie 
tereny wiejskie, klienci OPS (20 osób). Rekrutacji uczestników dokonały Ośrodki Pomocy 
Społecznej. Dla tej grupy docelowej zorganizowane zostały zajęcia z doradcą zawodowym, 
 psychologiem i prelegentami m.in. zajęcia z: pierwszej pomocy, doradztwa społecznego, 
wizaŜu, praw konsumentów. Pełniony był dyŜur prawnika. Przeprowadzona została diagnoza 
zawodowa dla kaŜdego beneficjenta przez doradcę zawodowego, który określił profil 
zawodowy uczestników. Na tej postawie zostały zorganizowany i zrealizowane kursy: obsługi 
kasy fiskalnej z obsługą klienta, wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wymianą butli 
gazowych, opiekuna osób zaleŜnych, bukieciarstwa, językowy oraz prawa jazdy kat. B. 
Zorganizowany został kurs komputerowy prowadzony w Klubie Integracji Społecznej. 
Realizowane były alternatywne formy spędzania wolnego czasu (wyjazd do kina, teatru). 

- rodziny zastępcze (10 osób wraz z otoczeniem, czyli członkami rodziny). Zostały 
zorganizowane zajęcia z psychologiem i terapeutą systemowym. Rodziny uczestniczyły 
w warsztatach usprawniających umiejętności wychowawcze dla rodziców prowadzone przez 
trenerów rodzin oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii dla dzieci 
prowadzone przez pedagogów. Rodziny brały udział w alternatywnych formach spędzania 
wolnego czasu. Została zorganizowana takŜe konferencja promująca rodzicielstwo zastępcze 
z udziałem rodzin zastępczych i ich otoczenia. 

- osoby borykające się z problemami społecznymi (10 osób dotkniętych przemocą wraz 
z otoczeniem, czyli dziećmi). Prowadzone były cykliczne spotkania z psychologiem oraz 
terapeutą rodziny. Dla otoczenia, czyli dzieci zorganizowane zostały zajęcia z pedagogami. 
Był pełniony dyŜur prawnika. Zostały zorganizowane warsztaty psychologiczno-
pedagogiczne, które miały na celu ukształtowanie prawidłowych zachowań społecznych 
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i podniesienie poczucia własnej wartości. Osoby biorące udział w programie stworzyły grupę 
wsparcia, połączył ich wspólny problem i chęć zmiany swojej sytuacji Ŝyciowej.  

- osoby niepełnosprawne - uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy 
w Gozdowie i w Pietrzykowie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie (20 osób). 
Dla uczestników projektu zrealizowane zostały zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, 
logopedą oraz animatorem pedagogiki w celu podniesienia ich kompetencji społecznych 
i zawodowych. Poza tym odbyły się warsztaty taneczno-sportowe i poligraficzne, na których 
został opracowany i przygotowany zestaw kalendarzy. Dzięki udziałowi w projekcie moŜliwe 
było zakupienie wielu materiałów dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu 
do przeprowadzenia zajęć, np. urządzenia do tłoczenia napisów, komputera 
z oprogramowaniem, drukarki. Realizowane były alternatywne formy spędzania wolnego 
czasu (wycieczki, teatr, kino, spływ kajakowy, piknik). 
 
- osoby, które w latach 2008-2009 ukończyły kurs opiekuna osób starszych (5 osób). 
Osoby te nie podjęły dotychczas pracy w związku z tym zostały skierowane do Spółdzielni 
Socjalnej UL na reintegrację zawodową, dzięki której miały szansę powrotu na rynek pracy 
poprzez wykonywanie zadań zawodowych. Celem było zdobycie doświadczenia 
zawodowego, praktyki oraz samodzielnego świadczenia pracy. 
 
 W listopadzie zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt dla wszystkich 
uczestników, otoczenia, przedstawicieli administracji projektu i partnerów. Przewidziane 
działania w projekcie „Bądźmy aktywni” w 2011 r. zostały przeprowadzone i zrealizowane 
zgodnie z harmonogramem, a wydatki dokonane, zaksięgowane i rozliczone zgodnie 
z budŜetem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki..  

la tej grupy docelowej odbywały 
spotkania z doradcą zawodowym 
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 kli 
wymianą butli g. Uczestnicy i  
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IX. DZIAŁALNO ŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA 
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIAŁAJ ĄCEGO PRZY PCPR WE WRZEŚNI 

 
1. Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia: 

L.p. Typ wniosku Rok 2011 
1. Osoby po 16 roku Ŝycia 1.659 
2. Osoby przed 16 rokiem Ŝycia 194 
   
 Razem: 1.853 

 

2. Liczba wydanych orzeczeń: 

L.p. Typ orzeczenia 
Osoby po 16 
roku Ŝycia 

Osoby przed 16 
rokiem Ŝycia 

1. Określenie stopnia niepełnosprawności 
/ określenie niepełnosprawności 

1.480 150 

2. Niezaliczenie do osób 
niepełnosprawnych 

76 51 

3. Odmowa wydania orzeczenia 84 2 

 Razem: 1.640 203 

 

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

L.p. 
Stopień 

niepełnosprawności 
Rok 2011 

1. znaczny 372 

2. umiarkowany 567 

3. lekki 541 

 Razem: 1.480 

 

4. Wydano (na wniosek) 244 legitymacje osoby niepełnosprawnej potwierdzające posiadanie 
orzeczenia, co jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących 
osobom niepełnosprawnym. 
 

Zespół był finansowany w roku 2011 z budŜetu Wojewody w kwocie – 175.987,00 zł 
oraz z budŜetu Powiatu Wrzesińskiego w kwocie - 32.173,00 zł. Ogółem w roku 2011 koszty 
funkcjonowania Zespołu zamknęły się w kwocie: 208.160,00 zł. 
Skład orzekający Zespołu to: 13 lekarzy, psycholog, 4 pracowników socjalnych 
oraz 3 doradców zawodowych. 

Obsługę administracyjną wykonywało 3 pracowników. 
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X. INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2011 ROKU  
 
1. W dniu 31 maja 2011 r. w sali konferencyjnej PCPR we Wrześni odbyło się spotkanie 
nt. „Niepełnosprawni i Instytucje działające na ich rzecz w powiecie wrzesińskim” 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych zorganizowane przez Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Poznaniu – uczestniczyło 13 osób. 
 
2. W czerwcu 2011 r. wzięliśmy udział w badaniu ankietowym zorganizowanym przez 
WyŜszą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach Priorytetu VII PO KL, Działanie 
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej „Polityka 
społeczna w regionie – badanie, analizy i upowszechnianie”, polegającym na zbadaniu 
pełnego obrazu pomocy społecznej w Wielkopolsce oraz jednoczesnym wskazaniu 
obszarów problemowych i określeniu poŜądanych kierunków polityki społecznej. Zebrane 
materiały stanowią podstawę do opracowania programów na rzecz kierowania polityką 
społeczną w regionie. 
 
3. W 2011 r. PCPR uczestniczył w działaniach Zespołu Konsultacyjno - WdroŜeniowego 
w ramach projektu „Badanie obszarów wykluczenia społeczno – ekonomicznego dla potrzeb 
strategii rozwiązywania problemów społecznych w wybranych powiatach województwa 
wielkopolskiego”. Celem projektu było opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla 8 powiatów, w tym dla powiatu wrzesińskiego.  
Ponadto w ramach badań pracownicy PCPR przeprowadzili 70 wywiadów 
kwestionariuszowych, zbierając informacje osobach zagroŜonych wykluczeniem społecznym.  
 
4. We wrześniu 2011 r. wzięliśmy udział w badaniu ankietowym, które zostało 
zorganizowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe wraz 
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu polegającym na zbadaniu 
poziomu wspierania aktywności osób starszych opartego o technologie 
teleinformatyczne (ICT) oraz elektroniczne usługi. Celem badania było dostarczenie 
informacji o realizowanych i planowanych strategiach, programach, a takŜe postępach 
w zakresie stosowania technologii teleinformatycznych i elektronicznych usług wspierających 
aktywność osób starszych (65+) poprzez poprawę komunikacji, mobilności oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa zdrowotnego. 
Wyniki badań przyczyniły się do realizacji projektu SHILOUETTE, którego koordynatorem 
jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe, a takŜe ENSURE realizowanego 
przez ROPS w Poznaniu. Projekt SHILOUETTE dotyczył przeciwdziałania problemowi 
starzenia się społeczeństwa poprzez identyfikację polityk strategii oraz praktyk związanych 
ze wspieraniem osób starszych. 

 

5. W grudniu 2011 r. zorganizowaliśmy wraz z Fundacją „Wyrównać Szanse” z Ciechocinka 
3-dniowe bezpłatne szkolenie „Bezpieczna Pomoc” dla 14 osób. 

Warsztaty, prowadzone przez dwóch szkoleniowców poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, skierowane były do rodzin, opiekunów, wolontariuszy oraz osób pracujących 
z osobami niepełnosprawnymi ruchowo. 
 W ramach szkolenia odbyły się m.in. zajęcia z doboru wózków, rekreacji ruchowej 
osób niepełnosprawnych motorycznie, higieny i profilaktyki przeciwodleŜynowej. 
Prezentowano techniki asekuracji, samoobsługi, pomocy oraz ewakuacji i przenoszenia osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
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6. Starosta Wrzesiński Zarządzeniem Nr 38/2011 powołał w dniu 10 października 2011r. 
na okres 4 lat, nową Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 
Jest ona organem opiniodawczo-doradczym, której jednym z głównych zadań jest 
opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem 
ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Przewodniczącą rady została Pani ElŜbieta 
Kłossowska, a wiceprzewodniczącym Pan Mirosław Chudy. 

 

7. Na podstawie Uchwały Nr 157/2011 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego we Wrześni z dnia 
22 września 2011 roku Starostwo Powiatowe we Wrześni przekazało samochód osobowy 
marki Opel Combo Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.  
 Od grudnia 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniony został 
kierowca. Samochód słuŜy pracownikom PCPR do realizacji zadań m.in.: wywiadów 
środowiskowych, wyjazdowych komisji lekarskich orzekających o stopniu 
niepełnosprawności osoby niemogące samodzielnie dotrzeć na komisję, wizji lokalnych barier 
architektonicznych oraz działań interwencyjnych. Samochód wynajmowany jest równieŜ 
przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz Starostwo Powiatowe 
we Wrześni. 
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XI. PRACE REMONTOWE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY ROD ZINIE 
WE WRZEŚNI 

 

 W dwóch pomieszczeniach biurowych wykonano malowanie, wymieniono 
wykładziny i rolety, zamontowano dwie szafy: w sekretariacie, pomieszczeniu gdzie odbywa 
się orzekanie oraz dodatkowe regały w archiwum – ogólny koszt to 9.334,18 zł. 
 W pomieszczeniach piwnicznych budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
wymieniono całkowicie instalację elektryczną z osprzętem oraz zamontowano lampy 
oświetleniowe – ogólny koszt 1.874.21 zł. 
 Zakupiono klimatyzator do pomieszczenia biurowego oraz chłodziarkę do sekretariatu 
– ogólny koszt to 2.852,02 zł. 
 Wyremontowano i pomalowano pomieszczenie sali rehabilitacyjnej - ogólny koszt 
3.500,00 zł. Pozostałe pomieszczenia będą malowane w 2012 r.  
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XII. RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY O FIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011- 2012 
 
 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2012 został przyjęty do realizacji uchwałą nr 38/VII/11 
Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011r. 
 Program jest zgodny z celami operacyjnymi zawartymi w Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004-2015.  
 Realizacja programu w okresie 9 miesięcy 2011r. obejmowała działania podejmowane 
w zakresie: 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz terapii 
systemowej 

 W ramach realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwa 
Rodzinnego na terenie pięciu gmin powiatu wrzesińskiego zapewniono osobom, których 
rodziny borykają się z problemem przemocy moŜliwość korzystania z bezpłatnych porad 
specjalistów. Cotygodniowe dwugodzinne dyŜury prawnika i psychologa odbywały się 
w siedzibach: Ośrodków Pomocy Społecznej w Miłosławiu i Nekli, Ośrodka Wsparcia 
Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, gabinecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Pyzdrach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz dodatkowo raz 
w miesiącu w siedzibie Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „JANTAR”. Terapeuta 
systemowy pracował z rodziną w jej miejscu zamieszkania.  
 RóŜnorodność terminów (roŜne dni tygodnia) i miejsc świadczenia usług zapewniła 
mieszkańcom powiatu z problemami przemocy w rodzinie łatwiejszy dostęp do specjalistów. 
Ze sprawozdań dyŜurujących specjalistów wynika, Ŝe osoby zgłaszające się z problemem 
przemocy stanowią 12% ogółu klientów korzystających z porad prawnika tj. 162 osoby (121 
kobiet, 41 męŜczyzn); natomiast 42% osób korzystających z porad psychologa tj. 84 osoby 
(71 kobiet, 13 męŜczyzn); z terapeutą systemowym pracowały 2 rodziny. W poszczególnych 
gminach z porad prawnika i psychologa skorzystało: 
         Prawnik       Psycholog 
Września  35   35 
Nekla   39     8 
Miłosław  63   18 
Kołaczkowo  15     3 
Pyzdry   10   20 
 Najczęściej zdiagnozowane formy przemocy to przemoc fizyczna, psychiczna 
i ekonomiczna; ofiarami są przewaŜnie kobiety – Ŝony, partnerki, dzieci i osoby starsze – 
rodzice, dziadkowie oraz osoby niepełnosprawne. 

 
2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

 W strukturze PCPR od 2009 r. funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
w Zielińcu z dwoma mieszkaniami hostelowymi dla osób, które znalazły się w sytuacji 
kryzysowej i wymagają wsparcia interwencyjnego ze względu na doznawaną przemoc 
ze strony najbliŜszych. W Ośrodku obsługę administracyjno - bytową świadczy Centrum 
Pomocy Bliźniemu Monar - Markot zapewniając opiekę medyczną oraz moŜliwość 
korzystania z całodziennego wyŜywienia zgodnie z ustaloną opłatą.  
 Pomoc terapeutyczną zaleŜnie od potrzeb osobom zamieszkującym w OIK świadczą 
specjaliści z Zespołu Konsultacyjnego (psycholog, terapeuta uzaleŜnień, terapeuta 
systemowy rodzin). W 2011r. w Ośrodku ze względu na doznawaną przemoc przebywały 
dwie osoby. Członkowie Zespołu (w/w oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji 
we Wrześni) pełnią równieŜ cotygodniowe dyŜury w PCPR dla mieszkańców powiatu. 
Z pomocy Zespołu skorzystało 18 osób – ofiar przemocy w rodzinie. 
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3. Program wspierania rodzin wymagających kompleksowej, instytucjonalnej 

pomocy psychologiczno – terapeutycznej 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizowało w okresie od stycznia 
do grudnia projekt ,,Bądźmy aktywni” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu był wzrost kompetencji społecznych oraz zwiększenie poczucia własnej 
wartości i motywacji do podejmowania działań w zakresie pełnienia właściwych ról 
w rodzinie i w środowisku zamieszkania.  
 W ramach projektu objęto działaniami grupę 10 kobiet wraz z 13 dziećmi w wieku     
5 – 17 lat, dotkniętych długotrwałą przemocą i zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 
Dla kobiet zrealizowano cykliczne spotkania z psychologiem - 80 godz., terapeutą 
systemowym - 40 godz. oraz doradcą rodziny - 30 godz. Równocześnie odbywały się zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii dla dzieci. W celu poprawy sytuacji 
prawnej osoby mogły skorzystać z indywidualnych porad prawnika – 30 godz. 
Zorganizowano równieŜ zajęcia z pierwszej pomocy, doradztwa społecznego i wizaŜu, 
ogółem – 50 godz.  
 W okresie wakacyjnym odbyły się 5 dniowe wyjazdowe warsztaty psychologiczno-
pedagogiczne. Oprócz zajęć z psychologiem i pedagogiem rodziny uczestniczyły w wyjeździe 
do Parku Wodnego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym oraz Palmiarni w Zielonej Górze, 
zwiedzili Parowozownię w Wolsztynie. Został zorganizowany turniej mini dysk-golfa, 
przejaŜdŜka karadejką po okolicy oraz ognisko. Kobiety skorzystały z zabiegów relaksacyjno-
rehabilitacyjnych. Warsztaty okazały się ciekawą formą pracy z rodziną. Ponadto uczestnicy 
wzięli udział w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu (kino, zoo, kręgle).  
 

4. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie „Stop 
Przemocy” 

 W okresie od września do grudnia odbyła się trzecia edycja Programu korekcyjno – 
edukacyjnego dla sprawców przemocy „STOP PRZEMOCY”  finansowanego z dotacji 
celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
 Uczestniczyły w nim osoby skazane prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 72 §1 
pkt 6 kodeksu karnego za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie zobowiązane 
do udziału w programie oraz sprawcy przemocy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej 
Karty”. 
 Współpracując z instytucjami działającymi na terenie powiatu: Sąd Rejonowy, 
Prokuratura, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnia Leczenia i UzaleŜnień 
i WspółuzaleŜnień „Centrum U”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna stworzono listę 
potencjalnych uczestników programu. Rozesłano 92 zaproszenia, zamieszczono informację 
o programie w prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”, „Wiadomości Wrzesińskie”. 
Do udziału w programie zgłosiło się 9 osób. 
 Program odbywał się w systemie zamkniętym, zrealizowano 12 godzin spotkań 
indywidualnych i 20 trzygodzinnych zajęć grupowych, na których realizowano program 
wykorzystując m.in. mini wykłady, burze mózgów, prace własną uczestników, informację 
zwrotną, pracę z kwestionariuszem, odgrywanie scenek. Zajęcia miały na celu: 

• uświadomienie własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, 
• polepszenie relacji rodzinnych i społecznych, 
• wzrost samokontroli i zmiany zachowań na zachowania pozbawione agresji, 
• nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie 

sytuacji konfliktowych bez uŜycia przemocy. 
 Program ukończyło 3 męŜczyzn. W grudniu otrzymaliśmy dodatkowe środki 
w ramach dotacji na realizację programu, za które zakupiono literaturę fachową oraz 
broszury. 
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 W związku z tym, Ŝe opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – 
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji 
rządowej realizowanym przez powiat w roku bieŜącym równieŜ wystąpiliśmy o dotację 
do Wojewody Wielkopolskiego na jego sfinansowanie. 
 

5. Zbieranie i analiza informacji dotyczących występowania przemocy oraz zjawisk 
temu sprzyjających 

 Informacje dotyczące występowania przemocy oraz zjawisk temu sprzyjających 
przekazywane są przez: Komendę Powiatową Policji – podjęcie procedury „Niebieska Karta”, 
Zespół Konsultacyjny i specjalistów z Poradnictwa Rodzinnego – informacje z pełnionych 
w gminach dyŜurów.  
 Materiału o zjawisku przemocy w gminach dostarczyły diagnozy i informacje zawarte 
w uchwalanych gminnych programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w Rodzinie. 
 PCPR wziął udział w ankiecie realizowanej na zlecenie Departamentu Pomocy 
i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu 
„Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce”. Zebrane materiały 
zostaną poddane analizie jakościowej i ilościowej i zostaną wykorzystane do realizacji 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 

6. Stworzenie i propagowanie spójnego systemu współpracy pomiędzy podmiotami 
działającymi na rzecz rodzin zagroŜonych przemocą 

 W ramach współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i ich znajomości problemów 
środowiska dokonaliśmy rekrutacji wśród wskazanych rodzin 10 dotkniętych długotrwałą 
przemocą i zagroŜonych wykluczeniem społecznym do projektu ,,Bądźmy aktywni” 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 W odpowiedzi na anonimową informację o krzywdzeniu dzieci przez rodziców 
poinformowano właściwy OPS, który podjął odpowiednie działania w celu zbadania sytuacji 
i udzielenia pomocy.  
 Regularnie Komenda Powiatowa Policji przekazywała informacje o podejmowanych 
interwencjach domowych dotyczących przemocy w rodzinie i rodzinach objętych procedurą 
„Niebieskiej Karty”. Dzięki temu PCPR mógł bezpośrednio dotrzeć z informacją 
o moŜliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych i uzyskania 
wsparcia przez ofiarę oraz moŜliwości udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym przez 
sprawcę przemocy. W 2011r. otrzymaliśmy 98 informacji o interwencjach policji. Zwrotnie 
przekazujemy informację o podjętych działaniach wobec rodziny i skorzystaniu lub nie 
z oferowanej pomocy. 
 Współpracujemy z Sądem Rejonowym, Prokuraturą w sprawie realizacji programu 
korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w Rodzinie. Systematycznie 
kuratorom zawodowym przekazywane są informacje o uczestnictwie, rezygnacji, 
lub zakończeniu udziału sprawcy przemocy w programie. 
 Na bieŜąco śledzono działania podejmowane w gminach powiatu wrzesińskiego 
dotyczące uchwalania „gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie”, jak i powoływania Zespołów Interdyscyplinarnych. 
Wszystkie gminy do końca 2011roku uchwaliły programy i powołały Zespoły. 
 

7. Działania uwraŜliwiaj ące na zjawisko przemocy oraz propagowanie form 
przeciwdziałania w tym współpraca z mediami, udział w kampaniach 
społecznych 

 W 2011 r. w prasie lokalnej – „Przegląd Powiatowy” ukazywały się artykuły ta temat 
zjawiska przemocy. Rozprowadzono po instytucjach plakaty i broszury, które otrzymaliśmy 
w ramach kampanii ogólnopolskiej „Kocham. Reaguję” dostarczające informacji o objawach 
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przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie moŜe podjąć kaŜdy będąc świadkiem przemocy. 
W PCPR dostępne są broszury z serii „ABC zapobiegania przemocy domowej” – Przemoc 
i alkohol, Przemoc wobec osób starszych, Przemoc w Rodzinie – prawo cywilne, Przemoc 
w Rodzinie – prawo karne.  
 

8. Analiza stanu wiedzy i kompetencji w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania 
przemocy 

 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wzięli udział w szkoleniach 
i konferencjach podnoszących ich kwalifikacje i wiedzę z zakresu rozpoznawania 
i przeciwdziałania przemocy: 

− „Interwencja kryzysowa” – 1 osoba 
− „Przemoc w rodzinie – współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych i grup 

roboczych” – 1 osoba 
− „Praktyka w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w oparciu o znowelizowaną 

ustawę – specjalistyczne warsztaty dla członków zespołów interdyscyplinarnych 
i grup roboczych” – 1 osoba 

− „Szkolenie podstawowe i zaawansowane dla osób pracujących ze sprawcami 
przemocy” – 1 osoba 

− „Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – konferencja – 2 osoby 
Zakupiono 5 egz. i przekazano współpracującym z PCPR specjalistom Komentarz 

do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. 
Dysponujemy równieŜ literaturą fachową z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania 
przemocy, pracy z ofiarami i sprawcami przemocy oraz omawiającą zjawisko przemocy 
w róŜnych aspektach, z której korzystają pracownicy i osoby zainteresowane (np. studenci, 
staŜyści, pedagodzy, pracownicy socjalni).  
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