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Wstęp 

 

          Szanowni Państwo 

 

  Przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krotoszynie w roku 2008. 

Budowanie systemu sieci wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w powiecie krotoszyńskim przyczynia się do współpracy 

instytucji pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji, 

organizacji pozarządowych. Tak funkcjonujący zintegrowany systemu pomocy pozwala 

skoordynować i monitorować działania służb oraz przyczynia się do rozwoju infrastruktury 

środowiskowej, nastawionej na współpracę i budowanie relacji w interesie klientów pomocy 

społecznej. 

            Okres składania sprawozdania rocznego i określenia bilansu potrzeb na rok 2009,   

po 10 latach funkcjonowania pomocy społecznej w nowej rzeczywistości administracyjnej, 

pozwala nam realizatorom zadań pomocy społecznej w powiecie krotoszyńskim na refleksje. 

Czy zmiany w życiu, przepisach prawnych, w funkcjonowaniu społeczeństwa na poziomie 

lokalnym przyczyniły się do lepszego życia naszych mieszkańców?. Czy podmiotowość, 

odpowiedzialność, subsydiarność, społeczeństwo obywatelskie to już nie tylko terminy  

z naukowych rozpraw, teoretycznych rozważań i programów politycznych, ale  społeczna 

świadomość i konstytuowanie się autentycznego podmiotowego społeczeństwa?.  

Przedstawiony materiał analityczny roku 2008, świadczy o rozbudowanej formach 

pomocy i ich różnorodności, ale jednocześnie prowokuje do zadania pytań na ile to co robimy 

ma sens, na ile jesteśmy skuteczni, efektywni, jakiej jakości jest efekt naszej pracy i wreszcie 

co chcemy osiągnąć? 

Wierzę, że działania, które podejmowaliśmy przyczyniły się do rozszerzenia oferty 

kierowanej do naszych mieszkańców, a zarazem podniosły standard świadczonych usług. 

 Analiza problemów społecznych powiatu krotoszyńskiego (2083 rodzin 

korzystających z pomocy co daje 7070 osób w tych rodzinach, 129 dzieci w rodzinach 

zastępczych, 267 dzieci i młodzieży w świetlicach i klubach, 55 uczestników w WTZ,  

40 osób w ŚDS, 25 osób w ZAZ, 218 mieszkańców w DPS, 2081 wydanych orzeczeń  

o niepełnosprawności) wskazuje na  konieczność kontynuowania aktywnych rozwiązań 

dostosowanych do potrzeb rynku i możliwości klientów pomocy społecznej. 
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Przełomowym wydarzeniem dla pomocy społecznej jest możliwość wykorzystania 

środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja pierwszych projektów  

z Priorytetu VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz Poddziałanie 7.1.2 pokazują jak duża 

szansa pojawiła się dla instytucji i klientów pomocy społecznej (w pierwszym roku  

w projektach aktywnej integracji realizowanych przez 3 OPS i PCPR uczestniczyło 66 osób). 

 Kontynuacja założeń strategicznych reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie 

przynosi określone efekty, a zarazem daje określone skutki finansowe. Należy wspomnieć  

o systemie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, 

mieszkaniu dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, szeroko rozwiniętym poradnictwie specjalistycznym.  Pozyskanie środków na 

realizację inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie pozwoliło na ukończenie 

ostatniego segmentu mieszkalnego, a zarazem uzyskania standardu świadczonych usług oraz 

zezwolenia na prowadzenie domu na czas nieokreślony. A zatem rok 2009 będzie rokiem 

zasiedlenia grupy 48 mieszkańców oraz zakończenia prac związanych z infrastrukturą 

zewnętrzną. Zakończenie programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Zdunach,  

uzyskanie standardu świadczonych usług i zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego  

na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zdunach na czas nieokreślony, to kolejny krok 

w zakresie podniesienia poziomu świadczonych usług w instytucjach pomocy społecznej 

powiatu krotoszyńskiego. 

           Bardzo duże znaczenie  wpływające na zwiększenie oferty dla mieszkańców powiatu 

krotoszyńskiego mają  programy pomocowe realizowane w następujących obszarach pomocy 

społecznej: 

 rodziny zastępcze (projekt Fundacji ERNST & YOUNG – Dni Rodzicielstwa 

Zastępczego); 

 rodziny zastępcze (projekt szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze  

i adopcyjne oraz kampania reklamowa rodzicielstwa zastępczego) – MPIPS; 

 projekt rozszerzenia oferty mieszkania usamodzielniającego- MPIPS; 

 projekt Asystent rodzinny – MPIPS; 

 projekt Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy (zadanie zlecone  

z administracji rządowej); 

 projekt Razem z Tobą będę sobą z PO KL Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój  

i upowszechnianie integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2008 r. 
 

5 

 

i upowszechnianie integracji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie; 

 rodziny zagrożone marginalizacją społeczną (projekt pomocy żywnościowej  

w ramach Wielkopolskiego Banku Żywności); 

 projekt – Interwencja Kryzysowa w środowisku obejmujący:  

      1.Program pracy ze sprawcą przemocy,  

       2. Bieżąca działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej;  

 program  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

„Wyrównywanie różnic między regionami”; 

 projekt „Senior z inicjatywą” o zasięgu południowego regionu Wielkopolski 

realizowany wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Polskim 

Związkiem Emerytów , Rencistów i Inwalidów – Oddział w Krotoszynie; 

 projekt „ Uniwersytet III Wieku” – realizowany wspólnie z Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów – Oddział w Krotoszynie. 

 

Działania na rzecz osób starszych podjęte w latach 2002-2008  przyczyniły się do 

realizacji kolejnych projektów odpowiadających na zapotrzebowanie seniorów powiatu 

krotoszyńskiego (z roku na rok zwiększa się liczba uczestników np. Senior z inicjatywą –  

z 306 do 380 osób, Uniwersytet III Wieku ze 180 do 279 osób), a zarazem spowodowały 

uruchomienie Klubu Seniora w Rozdrażewie.  Programy pomocowe wobec tej grupy 

społecznej powinny prowadzić do wzmacniania pozycji seniorów, wspierania ich 

samodzielności i podmiotowości poprzez zarejestrowanie Stowarzyszenia Uniwersytet III 

Wieku oraz przyczynić się do utworzenia Dziennego Domu dla seniorów w Krotoszynie. 

System pomocy osobom niepełnosprawnym wymaga doskonalenia w zakresie 

likwidacji barier funkcjonalnych, dostępnej rehabilitacji, rynku pracy oraz szeroko pojętej 

współpracy wszystkich służb i organizacji pozarządowych. 

     Funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 

(25 pracowników niepełnosprawnych)  w znacznym stopniu zwiększyło ofertę  rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych naszego powiatu (dane – 28 osób 

oczekujących,  wskazują na potrzebę rozszerzenia oferty o kolejny podmiot ekonomii 

społecznej). 
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Z  wielką nadzieją należy  odnieść się do inicjatyw organizacji pozarządowych, 

partnerów systemu pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego. Jestem przekonany, że sieci 

obywatelskiego zaangażowania będące zasadniczą formą społecznego kapitału przyczynią się 

do współpracy dla wspólnych korzyści.  

W zakresie zarządzania i organizacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wielkie 

znaczenie ma utrzymanie porozumień z gminami powiatu krotoszyńskiego w sprawie 

prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ten system interwencji kryzysowej znajduje 

wielkie uznanie wśród znawców tematu oraz stał się pierwowzorem dla podobnych form 

interwencji kryzysowej w Polsce.  

Bardzo istotne znaczenie dla podnoszenia jakości naszych usług oraz przejrzystości 

naszych działań ma realizacja  procedur w poszczególnych zakresach zadań. 

Priorytetami pomocy społecznej w roku 2009  będą działania w następujących 

obszarach: opracowanie Strategii Integracji Społecznej oraz programów pomocowych  

w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, osobom niepełnosprawnym oraz seniorom, organizacja 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy,  zasiedlenie obiektów DPS 

Baszków,  kontynuacja projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Działanie 7.1.2,  opracowanie Projektu Ośrodka Informacji dla osób niepełnosprawnych 

finansowanego ze środków PERON,  rozszerzenie oferty Środowiskowego Domu 

Samopomocy, konstruowanie projektów pomocowych w specjalistycznych kierunkach 

pomocy rodzinie (kontynuacja projektu asystent rodzinny ze środków MIPS), monitorowanie 

podjętych działań, szkolenia specjalistyczne dla kandydatów na rodziny zastępcze w kwestii 

niedostosowania społecznego, doskonalenie zawodowe kadry  oraz wszelkie działania 

zmierzające do jeszcze bardziej efektywnego systemu pomagania ludziom. 

Przedstawiając sprawozdanie za rok 2008, pragnę serdecznie podziękować za pomoc  

i wspieranie naszych wspólnych inicjatyw i  mam nadzieję, że rok 2009  będzie rokiem 

doskonalenia systemu pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego, budowania 

zintegrowanych form pomocy poprzez PO KL Priorytet VII, zawiązywania partnerstw  na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz otwarcia na inicjatywy obywatelskie. 

 

                                        Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

                                                                 w Krotoszynie 

                                                            Andrzej Piotrowski 
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Analiza zadań Działu Wsparcia Rodziny 
 

W Dziale Wsparcia Rodziny funkcjonują: 

1. Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej 

2. Sekcja - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 

3. Sekcja - Zespół Wsparcia Rodziny 

4. Sekcja - Instytucje Pomocy Społecznej  

 

Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej 

Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej zajmuje się: 

 organizowaniem opieki w rodzinnych formach opieki zastępczej dla dzieci 

pozbawionych opieki rodziców: 

 wszechstronna opieka nad dzieckiem pozbawionym elementarnego oparcia  

w rodzinie naturalnej (będącym w kryzysie, osieroconym, porzuconym itp.); 

 zapewnienie dziecku możliwości realizacji więzi uczuciowych  

w prawidłowym środowisku rodzinnym; 

 ukierunkowanie na możliwie szybki powrót dziecka do rodziny naturalnej,  

a jeżeli nie jest to możliwe, to zapewnienie mu stałej opieki  

w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej; 

 ochrona dzieci pozbawionych opieki w rodzinie naturalnej przed 

instytucjonalnymi formami opieki; 

 udzielaniem pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych; 

 udzielaniem pomocy finansowej na usamodzielnienie dla osób opuszczających 

rodziny zastępcze oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych; 

 praca socjalna mająca na celu życiowe usamodzielnienie w/w osób; 

 ustalaniem odpłatności rodziców naturalnych za pobyt w rodzinach zastępczych; 

 udzielaniem pomocy w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady 

karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze; 

 poradnictwem: rodzinnym, prawnym, socjalnym; 
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 kierowaniem do specjalistów, instytucji; 

 pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych; 

 współpracą z rodzinami naturalnymi:  

 pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, 

 pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie, 

 wspieranie integracji rodziny, wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie, 

 neutralizowanie patogennego oddziaływania rodziny na dzieci, 

 odbudowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny wobec dzieci, 

 pomoc w integracji rodziny z jej otoczeniem społecznym. 

 

Tab. 1 Analiza danych za lata 1999-2008 
 

Poradnictwo 
specjalistyczne  

2000 2001 2002 2003 2004 
 

2005 
 

2006 2007 2008 

poradnictwo rodzinne 
(sekcja rodzinnej opieki 
zastępczej oraz sekcja 
instytucji pomocy 
społecznej) 

1200 1961 2165 
 

2300 
 

 
2458 

 
2330 2420 2341 2352 

 

 

 

 
Tab. 2 Liczba rodzin zastępczych w latach 1999 – 2008 

 

Typ rodzin 
199

9 
200

0 
200

1 
200

2 
200

3 
200

4 
200

5 
200

6 
200

7 
200

8 

Rodziny 
spokrewnione 

50 60 48 60 50 54 58 65 65 65 

Rodziny 
niespokrewnione 7 10 5 10 9 8 11 14 14 17 

Pogotowie 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

Rodziny 
zawodowe 

wielodzietne 
- - - - - - - 1 1 2 

Pełnoletni 
wychowankowie 

rodzin 
zastępczych 

9 0 15 10 24 24 27 37 37 42 

SUMA 66 70 69 91 83 87 97 118 118 127 
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Tab. 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w latach 1999 – 2008 
 

Typ rodzin 
Stan na 
dzień 

31.12.2004 

Stan na 
dzień 

31.12.2005 

Stan na 
dzień 

31.12.2006 

Stan na 
dzień 

31.12.2007 

Stan na 
dzień 

31.12.2008 
Rodziny 

spokrewnione 
68 64 76 72 67 

Rodziny 
niespokrewnione 

12 13 20 14 17 

Pogotowie 1 2 3 2 0 
Rodziny 

zawodowe 
0 0 5 5 8 

Pełnoletni 
wychowankowie 

rodzin 
zastępczych 

24 27 31 31 37 

SUMA 105 106 130 124 129 

 
 

Tab. 4 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w latach 1999-2008 
 z podziałem na gminy 

 
 

Tab. 5 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w 2008 roku z rozbiciem na gminy 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gmina 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Krotoszyn 27 3 11 14 3 3 12 18 9 3 

Koźmin 
Wlkp. 

3 0 4 5 1 1 0 4 2 2 

Kobylin 2 0 2 2 3 1 2 4 4 1 

Zduny 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Sulmierzyce 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Rozdrażew 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

RAZEM 38 3 18 21 7 7 15 27 17 6 

Gmina 
Stan na 31.12.2008 

Dzieci 
Pełnoletni wychowankowie rodzin 

zastępczych 

Krotoszyn 66 17 

Koźmin Wlkp. 11 8 

Kobylin 5 3 

Zduny 7 0 

Sulmierzyce 0 1 
Rozdrażew 3 3 

Inny powiat - 5 

RAZEM 92 37 
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Tab. 6 Analiza finansowa opieki zastępczej w 2008 roku 
 

Rodzaj  zadania  
Liczba 
świadczeń  

 
Comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka w rodzinie zastępczej 
 

1110 

 
Pomoc finansowa na częściowe pokrycie wydatków związanych  
z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny 

 

12 

 
Comiesięczne świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla 
wychowanków rodzin zastępczych 
 

356 

 
Comiesięczna świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla 
wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych, specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych 
 

31 

 
Pomoc finansowa na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin 
zastępczych 
 

6 

 
Pomoc finansowa na usamodzielnienie dla wychowanków placówek 
opiekuńczo –wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, zakładów poprawczych 
 
 

1 

 
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób opuszczających 
rodziny zastępczej 

 

12 

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób opuszczających 
placówki opiekuńczo – wychowawcze  
 

 
0 
 
 
 

Wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych  
 

21 

Razem wydatkowano 1549 

 

Powiat krotoszyński ponosi koszty utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu, 

umieszczonych na terenie innych powiatów.  
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Tab. 7 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na 
podstawie zawartych porozumień w 2008 roku 

 

 

Powiat/Miasto 

 

Liczba dzieci 

Miasto Tychy 1 

Miasto Szczecin 2 

Miasto Kalisz 1 

Miasto Toruń 1 

Powiat Ostrów Wlkp. 3 

Powiat Milicz 3 

Powiat Wieruszów 1 

Powiat Sieradz 2 

Powiat Goleniów 1 

RAZEM 15 

 
 
 
POGOTOWIE RODZINNE 

 

W 2008 r. w pogotowiu rodzinnym umieszczonym było dwoje dzieci. 

Na terenie powiatu krotoszyńskiego pogotowie rodzinne uruchamiane jest  

w sytuacji kryzysowej. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość finansowania 

pogotowia rodzinnego, również w czasie oczekiwania na dziecko - nie dłużej jednak niż 

pół roku.  

Tego zapisu ustawy nie stosujemy ze względu na brak środków. Bardzo 

ułatwiłoby to sprawę, gdyż sytuacje kryzysowe zdarzają się o różnej porze dnia i nie 

zawsze policja może umieścić dziecko w pogotowiu (faktycznie nie istnieje).  

Na dzień 31.12.2008 roku nie posiadamy pogotowia rodzinnego. Z dniem 

01.04.2008 roku rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego pełni funkcję 

niespokrewnionej rodziny zastępczej. 
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Tab. 8 Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 
Powiat/Miasto 

 
Liczba dzieci 

Powiat Gniezno 1 

Miasto Szczecin 

(01.01.2008 r. – 03.01.2008 r.) 
1 

Miasto Poznań  

( 11.09.2008 r. – 17.09.2008 r.) 
1 

RAZEM 3 

 
 
 

Tab. 9 Pomoc udzielana pełnoletnim wychowankom placówek 
 opiekuńczo – wychowawczych 

 

 
 

Pomoc udzielana jest na podstawie indywidualnego, terminowego planu 

usamodzielniania dla każdego z wychowanków.  Plan zawiera: 

- informacje dotyczące kształcenia; 

- perspektywy zawodowe; 

- opis sytuacji mieszkaniowej; 

- plany osobiste; 

- założenia planu korekcyjnego dotyczącego poprawy funkcjonowania 

społecznego, rozwoju osobistego; 

            W realizacji planu istnieje ścisłe połączenie działania opiekuna usamodzielnienia   

i wychowanka (nadzór, wsparcie, badanie efektów). 

 

Rodzaj placówki 
Liczba 
osób 

Rodzaj świadczenia 

kontynuowanie 
nauki 

pieniężna na 
usamodzielnienie 

rzeczowa na 
usamodzielnienie 

Placówka opiekuńczo - 

wychowawcza 

2 2 - - 

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy 

1 1 1 - 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy 

0 0 - - 

RAZEM 3 3 1 0 
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Tab. 10  Sekcja Placówek Wsparcia Dziennego 
 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba 

uczestników 

1. 
 

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdo” 
Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11 

25 

2. Świetlica środowiskowa dla dzieci niepełnosprawnych  
Krotoszyn, ul. Młyńska 2d 

20 

3. Klub Młodzieżowy „RIVENDELL” 
Krotoszyn, oś Sikorskiego 50 

4. Świetlica środowiskowa dla dzieci 
Koźmin Wlkp. ul. Klasztorna 

15 

5. Świetlica Środowiskowa 
Sulmierzyce, ul. Strzelecka 

20 

6. Świetlica Środowiskowa 
Rozdrażew, ul. Krotoszyńska 

20 

7. Mieszkanie usamodzielniające 
Krotoszyn, ul. Mickiewicza  

3 

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze dostosowują swoje zajęcia do potrzeb 

środowiska. Świetlice i kluby środowiskowe korzystają w swojej pracy z pomocy 

wolontariuszy. Szeroko współpracujemy ze stowarzyszeniem „Twoja Alternatywa”                                    

i stowarzyszeniem „Szansa”. 

Stowarzyszenie Szansa poszerza ofertę świetlic o zajęcia rozwijające talenty                    

i umiejętności dzieci. Wraz ze stowarzyszeniem „Szansa” realizowaliśmy projekt 

„Budowanie środowiskowego systemu pracy z rodzinami” w ramach programu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej  

 
MIESZKANIE USAMODZIELNIAJĄCE 

 

Mieszkanie usamodzielniające przeznaczone jest dla pełnoletnich 

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. 

Umieszczenie w mieszkaniu usamodzielniającym następuje na wniosek osoby 

zainteresowanej. Zasady korzystania z mieszkania określa regulamin.  

W roku 2008 roku w mieszkaniu chronionym przebywały 3 osoby. Mieszkanie 

jest przeznaczone dla 5 osób. Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej w ramach projektu „Pomoc dziecku i rodzinie” w wysokości 30.000 
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złotych, dokonano adaptacji i remontu. W wyniku tego poszerzono mieszkanie o jeden 

pokój i zwiększono łazienkę. 

 

Zespół Wsparcia Rodziny:  

 
W 2008 r. rozpoczęto szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE.  

W szkoleniu uczestniczy 14 osób. Dzięki prowadzonemu szkoleniu i systemowi 

wspierania dziecka i rodziny unikamy umieszczania małoletnich w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych.  Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze 

prowadzone są raz w roku.  

Jest to najlepsza forma sprawowania opieki, ogranicza koszty emocjonalne,  

jakie ponoszą dzieci. Funkcjonujący system rodzin zastępczych obniża również koszty 

związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt dzieci w placówkach całodobowych. 

Zespół Wsparcia Rodziny współpracuje z ościennymi ośrodkami adopcyjno – 

opiekuńczymi  w procesach adopcyjnych, wymianie informacji i doświadczeń. 

 

Sekcja Instytucji Pomocy Społecznej 

 
 

Do Sekcji Instytucji Pomocy Społecznej należy: 

 nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Krotoszynie; 

 nadzór nad organizacją i zapewnieniem usług o określonym standardzie  

w Domach Pomocy Społecznej w Zdunach i Baszkowie;  

 wydawanie decyzji o umieszczeniu w domach pomocy społecznej na terenie 

powiatu; 

 kierowanie osób ubiegających się o przeniesienie do innej placówki;  

 ustalanie wysokości odpłatności za pobyt w dps (dotyczy osób umieszczonych na 

starych zasadach); 

 przyznawanie zakresu usług i ustalanie wysokości ponoszonych kosztów  

przez uczestników ŚDS; 
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 prowadzenie poradnictwa, udzielanie informacji z zakresu korzystania  

ze świadczeń pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej  

(świadczenia pieniężne i niepieniężne) oraz możliwości uzyskania ulg  

i uprawnień wynikających z innych uwarunkowań prawnych (otrzymanie lokalu 

mieszkalnego, możliwość spłaty zadłużeń, pomoc materialna i rzeczowa); 

 pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.  

 

Tab. 11 Decyzje wydane w 2008 roku 

 

Lp. Rodzaj wydanych decyzji Liczba wydanych decyzji 

1. Decyzje przyznające usługi  
w Środowiskowym Domu Samopomocy 

50 

2. Decyzje o umieszczeniu w domach pomocy 
społecznej 

51 

3. Decyzje o ponoszeniu odpłatności za pobyt  
w DPS Zduny 

14 

4. Inne (kierujące do innych placówek, 
uchylające) 

35 

Razem 150 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie zgodnie z decyzją Wojewody 

Wielkopolskiego  z dnia 24 września 2008 roku znak: PS.II-11.9013-1/08 jest placówką 

dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc 148. Oddział dla osób 

przewlekle psychicznie chorych( na dzień 31.12.2008 r. przebywało w nim 55 osób) 

będzie wygaszany.  

W placówce w 2008 roku umieszczono 42 osoby (oczekujących 5 – stan na dzień 

31.12.2008). 

       W minionym roku od Wojewody Wielkopolskiego i Starostwa Powiatowego DPS 

otrzymał dotację w wysokości 1.900 000,00 zł na cele inwestycyjne (w tym 96 000,00 zł 

na zakup samochodu Bus - przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych). 

Dzięki tym finansom możliwe było ukończenie ostatniego segmentu w nowo 
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budowanym pawilonie. Ponadto Wojewoda Wielkopolski przyznał kwotę 300 000,00 zł 

na pierwsze wyposażenie tego segmentu.  

W związku z powyższym podjęto starania o uzyskanie zezwolenia na zwiększenie ilości 

miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych o 48.  

By inwestycja w Baszkowie została ukończona należy wybudować drogi, 

parkingi, posadzić zieleń wokół nowego obiektu; ponadto zabytkowy park i pałac 

wymagają odnowienia. 

Miesięczna odpłatność za pobyt w roku 2008 wynosiła  2 150,00 zł. 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

  W 2008 roku Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Zdunach zrealizował program 

naprawczy i spełnia wymogi standardu określone w rozporządzeniu Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 

Nr 217, poz. 1837), w związku z czym Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 19 grudnia 

2008 r. znak: PS.II-11.9013-18/08 wydał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy 

Społecznej w Zdunach z liczbą miejsc rzeczywistych 70.  

Placówka otrzymała środki finansowe na działalność i osiągnięcie standardu  

w wys. 1.407 510,00 zł (dotacja od Wojewody Wielkopolskiego i Starostwa 

Powiatowego)  oraz 656 618,39 zł z innych źródeł (m.in dotacja z WFOŚi GW  

w Poznaniu, wsparcie sponsorów, odsetki bankowe).  

W celu osiągnięcia wymogów standardu w 2008 roku dokonano: 

       - termomodernizacji budynków; 

       - przebudowy i utwardzenia drogi ewakuacyjnej i p.poż.; 

- zakupu wyposażenia pomieszczeń; 

- adaptacji i remontu pomieszczeń  na pokoje mieszkalne; 

- uzupełnienia instalacji przyzywowo - alarmowej i przeciw pożarowej. 

Miesięczna odpłatność za pobyt wynosiła 1876,11 zł.   

W 2008 roku przyjęto 9 dzieci; (nie ma osób oczekujących). 
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Tab. 12 Struktura mieszkańców ze względu na wiek  

(stan na 31.12.2008 r.) 
 
 

Wiek mieszkańców DPS Baszków DPS  Zduny 

poniżej  18 lat 0 22 

19 - 40 lat 5 40 

41 - 60 lat 57  8 

61 - 74 lat 37 0 

powyżej 74 lat 49 0 

Razem 148 70 

 

 
 
 

Tab. 13 Struktura mieszkańców ze względu na sposób podnoszenia odpłatności  
( na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r.) 

 
 

 

Rodzaj dochodu, z którego ponoszona jest 
odpłatność 

 

DPS Baszków 
 

DPS  Zduny 

 
Z emerytury, renty socjalnej 

 
40 

 
43 

 
Z zasiłku stałego 

 
6 

 
0 

 
Przez członków rodziny 

 
0 

 
1 

 
Zwolnienie z odpłatności 

 
0 

 
 4 

 

Z innych źródeł 
 

0 
 

2 

Razem 
 

46 
 

50 
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Tab. 14 Struktura mieszkańców ze względu na sposób podnoszenia odpłatności   
(na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r.) 

 
 

Sposób ponoszenia odpłatności za pobyt 

z dopłatą gminy 

 

DPS Baszków 

 

DPS  Zduny 

 
Przez mieszkańca 

 
97 

 
7 

 
Przez członków rodziny 

 
0 

 
0 

 
Przez mieszkańca i członków rodziny 

 
3 

 
1 

 
Pełna odpłatność gminy 

 
0 

 
11 

Razem 100 19 

 

Sposób ponoszenia odpłatności za pobyt  

bez dopłaty gminy 

 

DPS Baszków 

 

DPS  Zduny 

 
Przez mieszkańca 

 
0 

 
0 

 
Przez członków rodziny 

 
0 

 
1 

 
Przez mieszkańca i członków rodziny 

 
2 
 

 
0 

Razem 2 1 

 

Tab. 15 Ogółem liczba osób zatrudnionych w domach pomocy  
(stan na dzień 31.12.2008 r.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM 
z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

OGÓŁEM  ZATRUDNIENI  
 z tego: 

143 90 53 

1) na podstawie umowy o pracę 
    z tego: 

143 90 53 

a) w pełnym wymiarze czasu 
pracy 

136 87 49 

b) w niepełnym wymiarze czasu 
pracy 

7 3 4 

2) wg innych form 
 

- - - 
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WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 

 W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności  

w Poznaniu otrzymaliśmy żywność o wartości 23 881,87 zł; roczna składka 

członkowska wyniosła 4 110,00 zł.  

Artykuły spożywcze otrzymali: świetlice środowiskowe, klienci Banku Chleba, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Wolontariatu, Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

                 

BANK CHLEBA 

  

W roku 2008 r. kontynuowano prowadzenie Banku Chleba.  

Chleb i artykuły spożywcze wydawane były w każdy wtorek i piątek przy 

 ul. Langiewicza 2 (siedziba ŚDS). Z tej formy pomocy skorzystało ok. 30 rodzin. Wydano 

2030 bochenków chleba.  

Ze względu na ograniczone środki nie wszyscy potrzebujący objęci są 

 w/w pomocą.  

 

MAGAZYN ODZIEŻY, MEBLI ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO. 

 

Salon odzieży był odwiedzany 789 razy. Nieodpłatnie pozyskujemy  

od mieszkańców powiatu używaną odzież, sprzęt AGD, pośredniczymy  

w przekazywaniu mebli. 

Działalność ta cieszy się dużym zainteresowaniem. Z tej formy pomocy 

korzystają osoby ubogie, rodziny poszkodowane w wypadkach losowych ( pożar, zalanie 

mieszkania) i innych trudnych sytuacjach życiowych.  

 

PODEJMOWANE INICJATYWY W DZIALE WSPARCIA RODZINY: 

 IV Powiatowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowane  

z rodzinami zastępczymi, w ramach których zorganizowano konferencje  

i warsztaty na temat FAS (alkoholowy zespół płodowy) oraz festyn dla rodzin 

zastępczych; 

 Inicjatywa utworzenia stowarzyszenia na rzecz rodzinnej opieki zastępczej; 
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 Od 2008 roku  działa grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych; 

 Zorganizowano szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych na następujące tematy: 

 „Dziecko niedostosowane społecznie w rodzinie zastępczej. Podstawy 

resocjalizacji. Nieśmiałość i agresja jako ochrona poczucia własnej wartości”; 

 „Trudności wychowawcze i ich pokonywanie w rodzinach zastępczych”; 

 „Wpływ sytuacji kryzysowych na dziecko i postępowanie terapeutyczne                  

z dzieckiem krzywdzonym. Wspieranie rodzin zastępczych w relacjach                       

z rodzinami naturalnymi. Terapia rodzinna”. 

 Konferencja „Rodzina dzieci bez przyszłości”- wspólnie z Federacją na Rzecz 

Reintegracji Społecznej. 

 Realizacja projektu unijnego POKL dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Razem 

 z Tobą będę Sobą”; 

 Przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze ”PRIDE”  

- w szkoleniu bierze udział 13 osób; 

 Cykliczne spotkania dotyczące uczestnictwa w realizacji projektu „Senior  

z inicjatywą”; 

 Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez kluby seniora i świetlice; 

 Współudział w organizacji imprezy plenerowej ”Rozśpiewany Senior”; 

 Prowadzenie Banku Chleba, wydawanie żywności w ramach Wielkopolskiego Banku 

Żywności; 

 Prowadzenie salonu rzeczy używanych. 

Dział Wsparcia Rodziny udzielał w ramach swojej działalności porad 

 z zakresu pracy socjalnej, pomocy pedagogicznej, prawnej. Praca z klientami, rodzinami 

naturalnymi, rodzinami zastępczymi odbywa się na terenie PCPR oraz  

w środowisku rodzinnym w miejscu zamieszkania. Pomoc rodzinom obejmuje 

współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, sądem, poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, służbą zdrowia.  

Pracownicy Działu brali udział w: 

 VIII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych w dniach 9-11 

czerwiec 2008 r. w kompleksie Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie na 

temat ”Praca socjalna a potrzeba poszanowania ludzkiej godności”; 
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 spotkaniu szkoleniowym dla trenerów „PRIDE” organizowanym przez 

Towarzystwo „Nasz dom” – Waplewo;  

 konferencji organizowanej przez Federację na Rzecz Reintegracji Społecznej- 

„Rodzina dzieci bez przyszłości” – Warszawa. 

 
 
 
Wnioski: 

1. Pozyskanie lokalu na całoroczne prowadzenie salonu odzieży i artykułów 

gospodarstwa domowego oraz pomieszczenia przeznaczonego do dystrybucji 

artykułów spożywczych.  

2. Konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez udział  

w specjalistycznych szkoleniach. 

3. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych. 

4. Prowadzenie specjalistycznych rodzin zastępczych dla dzieci niedostosowanych 

społecznie, rodzin wielodzietnych. 

5. Uruchomienie pogotowia rodzinnego z uwagi na potrzebę natychmiastowego 

zabezpieczenia opieki dzieciom. 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie 

(realizacja planu 2008r) 

 
I. Charakterystyka ogólna 
  

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB).  

To ośrodek koedukacyjny, pobytu dziennego, przeznaczony dla osób pełnoletnich. 

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, realizująca zadania z zakresu 

administracji rządowej, finansowana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego  

i Powiatu Krotoszyńskiego. 

ŚDS jest dla osób, które nie wymagają leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej, 

mają natomiast trudności w samodzielnej egzystencji, lecz przy wsparciu 

środowiskowym uzyskują zdolność do poprawnego funkcjonowania. 

Podstawowymi celami ŚDS jest: 
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1. przywracanie zdolności do samoopieki; 

2. rozwijanie potencjalnych umiejętności uczestników; 

3. rehabilitacja społeczna; 

4. rehabilitacja zawodowa; 

5. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 

 

II. Organizacja pracy 

 

ŚDS przeznaczony jest dla 40  osób. 

1. Podopieczni 

Przybyło w 2008 r.          –   6   

Ubyło w 2008 r.           –   7 

Oczekujących na przyjęcie          –   3 

Podopieczni z podziałem na stopień niepełnosprawności (stan na 31.12.2008 r.): 

znaczny                  16 

umiarkowany        25 

lekki                         2 

Razem                    43 

W tym: 

z zaburzeniami psychicznymi                                                                                  - 11 osób 

z zaburzeniami psychicznymi + upośledzenie umysłowe                                    –   6 osób 

inne zakłócenia możliwości psychicznych zaliczane dodo zaburzeń psych.      -  2 osoby 

z upośledzeniem umysłowym                                                                                – 24 osoby 

 

2. Aktywizacja zawodowa 

- Od czerwca 2008 r.  2 uczestników ŚDS podjęło pracę w ramach przygotowania 

zawodowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. Obecnie są 

pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę na czas nieokreślony w tymże 

zakładzie.; 

-  Od czerwca 2008 r.  2 uczestników podjęło  roczny staż (w Bricomarche  

i w Zakładzie  Aktywności zawodowej); 

-  Od 7 lipca do 30 listopada, 1 uczestnik odbył staż w Zakładzie Aktywności Zawodowej. 
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III. Pracownicy 

Tab. 16 Struktura zatrudnienia 
 

 
Pracownicy 

 

 
Liczba osób 

 
W przeliczeniu na 

pełne etaty 

Ogółem ( 1+2+3+4+5 ) 
z tego 

 
12 

 
11,30 

 

1) kierujący jednostkami 
organizacyjnymi 

 
1 

 
1 
 

2) działalności 
opiekuńczo – 
terapeutycznej 

 
7 

 
7 
 

3) działalności 
medyczno – 
rehabilitacyjnej 

 
2 

 
2 
 

4) działalności 
administracyjnej 

 
1 

 
0,30 

 

5) gospodarczy  
i obsługi 

 
1 
 

 
1 

 

oraz 

 - psycholog (umowa zlecenie ) 

 - staż dla osoby bezrobotnej – 2 osoby: 

  od 01.10.2008r. do 31.03.2009r – 1 osoba 

od 03.11.2008r. do 30.04.2009r – 1 osoba 

 

IV. W 2008 r.  zrealizowano m.in. 

Praktyki zawodowe 

Dla słuchaczy pierwszego roku Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych  

w Krotoszynie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej – 5 osób, od 01 grudnia 

2008 r. w wymiarze 70 godzin. 

 

Udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego -  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
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kierowanym dla osób z zaburzeniami psychicznymi pt. „Razem z Tobą będę sobą”, 

realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie  poprzez: 

1. udostępnienie pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu:  

 spotkania z radcą prawnym,  

 psychologiem,  

 doradcą zawodowym,  

 spotkania grupy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi itp. 

2. czynny udział 2 pracowników ŚDS w projekcie poprzez prowadzenie spotkań 

grupy  wsparcia. 

 

Udział pracowników w szkoleniach/konferencjach 

1. „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”. 

2. „Wybrane zagadnienia wychowania seksualnego osób z niepełnosprawnością 

intelektualną”. 

3. „Praca socjalna, a potrzeba poszanowania ludzkiej godności”. 

 

Imprezy m.in. 

1.  Wielkanocny Kiermasz Prac i  Świąteczny Kiermasz Prac uczestników ŚDS. 

2. II Turniej Kręglarski z udziałem zaprzyjaźnionych ŚDS-ów. 

3. Wystawa prac uczestników ŚDS podczas Dożynek Powiatowych w Kobylinie. 

Doposażenie/remont 

1. Wykonano prace remontowe i modernizacyjne w budynku gospodarczym tj. remont 

dachu oraz pomieszczeń na potrzeby pracowni ogrodniczej i stolarskiej  

(prace dekarskie i murarskie). 

2. Doposażono w sprzęt pracownie kulinarną (taboret elektryczny, pochłaniacz). 

3. Zakupiono regał dla pracowni ogrodniczej. 

 

V. Plany (na 2009r.) 
1. Prace nad osiągnięciem odpowiedniego standardu usług świadczonych przez ŚDS 

m.in.: 

- organizacja, pomieszczenia i wyposażenie; 

- personel i szkolenia; 

- dokumentacja; 
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- uczestnicy zajęć; 

- postępowanie przy przyjęciu; 

- postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne; 

- ocena wyników postępowania zespołu wspierająco – rehabilitacyjnego. 

2. Bieżąca działalność merytoryczna zgodna z planem pracy na rok 2009. 

3. Potrzeba wymiany  sprzętu komputerowego służącego administrowaniu ośrodka. 
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Dział Państwowego Funduszu Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych 

 

I. Analiza wykorzystania środków PFRON 

 

W roku 2008 Zarząd PFRON przekazał dla Powiatu Krotoszyńskiego kwotę  

2 394 968 zł na  zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

W roku bieżącym ustawodawca jednoznacznie wydzielił realizatorów 

poszczególnych zadań. Zadania rehabilitacji zawodowej były merytorycznie  

realizowane przez PUP natomiast obsługa finansowa realizowana była przez PCPR. 

Rehabilitacja społeczna została przydzielona do realizacji przez PCPR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z zadań rehabilitacji zawodowej należy wymienić: 

1. Finansowanie wydatków na instrumenty rynku pracy. 

Realizacja tego zadania jest ściśle powiązana z ustawą o promocji rynku pracy; 

osoby niepełnosprawne mogą więc korzystać ze wszystkim form pomocy 
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oferowanych dla osób bezrobotnych. Najczęściej korzystają ze staży, szkoleń  

i przekwalifikowań. Łącznie na to zadanie przeznaczono 83.124 zł. 

2. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej. 

Z tej formy pomocy skorzystały w tym roku 4 osoby niepełnosprawne  

i otrzymały dotacje na łączną sumę 135.000 zł. 

3. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy. 

Realizacja tego zadania ponownie spotkała się z dużym zainteresowaniem ze 

strony pracodawców, którzy mogą skorzystać z tworzenia stanowisk pracy dla 

osób niepełnosprawnych przy wsparciu finansowym PFRON. W roku bieżącym 

utworzono 15 stanowisk pracy na łączną kwotę 525.000 zł. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zadań rehabilitacji społecznej należy: 

1. Umożliwienie uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej.  

W roku 2008 PFRON przekazał na działalność WTZ kwotę 765.770 zł natomiast 

dotacja z Powiatu wyniosła 73.770 zł. Warsztat pozyskał również środki z gmin, 

w których zamieszkują uczestnicy WTZ 

2. Umożliwienie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.  

Do PCPR wpłynęło w br. 597 wniosków osób dorosłych i dzieci. Dofinansowanie 

otrzymały 532 osoby na łączną kwotę  338.600 zł. W  roku bieżącym kilkanaście 
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osób niepełnosprawnych zrezygnowało z przyznanego dofinansowania. 

Przyczyną takiej sytuacji jest fakt ciągłego ubożenia naszego społeczeństwa oraz 

wysokie koszty pobytu na turnusie mino dofinansowania z PFRON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych. 

W roku bieżącym, podpisaliśmy 56 umów na likwidacje barier funkcjonalnych na 

ogólną kwotę 236.146 zł. W związku z duża liczba złożonych wniosków   

w tym roku podjęta została decyzja o zmniejszeniu dofinansowania do 60 % 

kosztów realizacji zadania. Likwidacja barier architektonicznych w większości 

przypadków dotyczyła modernizacji łazienek i dojść do budynków, natomiast 

barier w komunikowaniu się – zakup telefaksu, dyktafonu, komputera. 
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4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze – osoby indywidualne. 

Do Centrum wpłynęło 524 wnioski w tym 112 wniosków dzieci. Z uwagi na 

bardzo duże zainteresowanie wśród osób niepełnosprawnych tą formą pomocy 

każdego roku staramy się aby wszystkie osoby, które złożyły wniosek otrzymały 

dofinansowanie – wydaliśmy 298.006 zł w tym dzieci  57.126 zł. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki. 

Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych organizują 

spotkania i imprezy mające na celu zintegrowanie lokalnego środowiska jak  

i pokazanie osiągnięć swoich członków. Rośnie także ich świadomość  

z jakich środków mogą skorzystać. W roku 2008 do Centrum wpłynęło  

 9 wniosków. Podpisaliśmy 9 umów na kwotę  26.243 zł.  
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Oprócz obsługi zadań wynikających z ustawy pracownicy działu PFRON codziennie  

kilkunastu osobom udzielają poradnictwa  z zakresu praw jakie przysługują osobom 

niepełnosprawnym oraz informują o różnych formach pomocy oferowanych przez 

centrum jak i przez inne instytucje i stowarzyszenia. Organizujemy spotkania  

z osobami niepełnosprawnymi oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na 

tym polu w celu zsynchronizowania działań oraz wymiany doświadczeń. 

Ponownie przystąpiliśmy do programu „Wyrównywanie różnic między regionami” gdzie 

otrzymaliśmy dofinansowanie na likwidacje barier architektonicznych w budynkach SP 

ZOZ Krotoszyn – przychodnia na ul. Floriańskiej – kwota dofinansowanie 90.000 zł, 

zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Baszków – 

dofinansowanie 60.000 zł, oraz przystosowanie łazienek do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych w Zespole szkol Nr 1 z oddziałami Integracyjnymi im. H. Jordana – 

dofinansowanie 80.000 zł.  
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Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

 
 

Dane obrazujące działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej  w Krotoszynie 
w 2008 r. 

 
 

Tab. 17 Ogólna liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu       
krotoszyńskiego z rozbiciem na miasta i wsie 

 
 

Gmina Miasto Wieś Razem 
Krotoszyn 112 22 134 

Kobylin 3 6 9 

Koźmin Wlkp. 13 10 23 

Zduny 18 3 21 

Rozdrażew 0 6 6 

Sulmierzyce 2 0 2 

spoza powiatu 6 3 9 

Razem 154 50 204 

 

Liczba zgłoszonych do Ośrodka Interwencji Kryzysowej sytuacji określanych 

mianem kryzysowych wynosi 204, przy czym osoby zgłaszające się (również 

zgłaszane) pochodzą przede wszystkim z powiatu krotoszyńskiego; spoza powiatu do 

Ośrodka zgłoszono w 2008 roku aż 9 spraw. Sytuacje kryzysowe, którymi zajmował się 

OIK w roku ubiegłym, miały miejsce przede wszystkim na terenie miasta i gminy 

Krotoszyn, ponadto przeważająca ich ilość dotyczy samego miasta Krotoszyna. 

Większość sytuacji kryzysowych zgłaszanych w Ośrodku przez mieszkańców 

pozostałych gmin powiatu krotoszyńskiego wiąże się z miejscowościami będącymi 

siedzibami urzędów miast i gmin. 
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Tab. 18 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi dotyczących przemocy  
z uwzględnieniem podziału na gminy oraz liczby osób 

 

Gmina Przemoc 

Sprawcy Pozostałe osoby Przyczyna 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety dzieci alkohol inne 

Krotoszyn 41 47 3 19 49 55 31 10 
Kobylin 3 3 0 2 5 5 2 1 
Koźmin 
Wlkp. 

10 10 1 6 12 10 8 2 

Zduny 3 3 0 1 4 3 1 2 
Sulmierzyce 3 3 0 1 5 8 2 1 
Rozdrażew 2 1 1 3 2 2 1 1 

spoza 
powiatu 

4 3 2 3 6 4 2 2 

Razem 66 69 7 35 83 87 47 19 

 

Ze zgłoszonych sytuacji kryzysowych zostały wyodrębnione sprawy,  

w których zdiagnozowano przemoc. Ponad połowa sytuacji związanych z przemocą 

wystąpiła na terenie miasta i gminy Krotoszyn. Sprawcami przemocy byli głównie 

mężczyźni, ofiarami – przede wszystkim dzieci oraz kobiety. W większości sytuacji 

kryzysowych zdiagnozowanej przemocy sprawcy nadużywali alkoholu (około 70%). 

 

Tab. 19 Liczba pozostałych spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi  
z uwzględnieniem podziału na gminy oraz liczby osób 

 

Gmina Ilość spraw 
Ilość osób uwikłanych Przyczyna 

dorośli dzieci alkohol inne 

Krotoszyn 134 298 135 57 77 

Koźmin Wlkp. 23 59 24 10 13 

Kobylin 9 20 9 3 6 

Zduny 21 44 22 5 16 
Sulmierzyce 2 4 4 1 1 

Rozdrażew 6 16 8 2 4 

spoza powiatu 9 20 6 3 6 

Razem 204 461 208 81 123 
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PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY  
DO SPRAW NARKOMANII  

 

 

 

Przez okres pracy PIK-u dało się zauważyć, iż na terenie Krotoszyna występują 

dwie grupy narkotyków: przetwory konopi indyjskich – marihuana, haszysz, olej 

haszyszowy oraz narkotyki syntetyczne takie jak amfetamina i ecstasy (MDMA). 

Natomiast wśród dzieci i młodzieży do lat 15 popularne jest wąchanie substancji 

wziewnych, takich jak klej czy rozpuszczalniki. W niewielkich ilościach zażywa się 

„polską heroinę” czyli kompot. Klientami tego syntetyku są osoby w wieku powyżej 40 

roku życia – są to osoby uzależnione pochodzące z reguły z subkultury hippisów  

i zażywające te narkotyki od wielu lat. Większość z nich korzysta z pomocy Poradni 

Leczenia Uzależnień w Poznaniu w zakresie leczenia substytucyjnego metadonem.  

Miejsca, w których dochodzi do zażywania narkotyków przez młodzież można 

podzielić na rejony; w Krotoszynie występują trzy tzw. trójkąt bermudzk:i  

1. Deptak i okolice Błoni krotoszyńskich  

2. Park miejski i Czerwone Koszary przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.  

3. Os. Dąbrowskiego, Sikorskiego, oraz Parcelki.  

 

Tab.  20 Dane z Punktu Informacyjno Konsultacyjnego ds. Narkomanii w Krotoszynie (2005-2008) 

 

 

Rok 

 

Liczba osób korzystających  
z pomocy 

Pomoc przy pomocy komunikatorów 
internetowych 

osoby 
uzależnione 

osoby 
współuzależnione 

liczba osób 
korzystających 

liczba porad 

2005 38 16 45 112 

2006 47 21 26 153 

2007 49 32 24 129 

2008 53 15 21 100 
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Tab. 21 Porady udzielone osobom uzależnionym oraz współuzależnionym w Punkcie 
Informacyjno Konsultacyjnym ds. Narkomanii na przełomie lat 2005/2008  

 

Rok Porady specjalistyczne Rozmowy  w terenie Wizyty domowe 

2005 216 38 33 

2006 291 41 32 

2007 332 40 31 

2008 273 30 26 

 

 

Punkt Informacyjno Konsultacyjny ds. Narkomanii prowadzi spotkania 

informacyjno - edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Poza edukacją są tam 

przekazywane informacje, gdzie można uzyskać pomoc. W roku 2005 łącznie  

w spotkaniach edukacyjno-informacyjnych wzięło udział 852 osoby: 802 rodziców  

i nauczycieli oraz 50 uczniów. W roku 2006 w spotkaniach wzięło udział 790 rodziców  

i nauczycieli oraz 50 uczniów. Łącznie w roku 2007 w spotkaniach edukacyjnych na 

temat problematyki narkomanii wzięło udział 837 osób w tym: 120 rodziców  

i nauczycieli, 687 uczniów i 30 radnych oraz członków Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych gminy Zduny. W 2008 r. w spotkaniach wzięło udział 660 

osób: 270 rodziców i nauczycieli oraz 390 uczniów. Podczas tych spotkań przekazywane 

są informacje o możliwościach pomocy i miejscach, gdzie ją można otrzymać.  
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REALIZACJA PROGRAMU KOREKCYJNO-NAPRAWCZEGO  

DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE  

od 06.05.2008 r. do 30.12.2008 r.  
 

 

Spotkania ze sprawcami przemocy w rodzinie odbywały się raz w tygodniu  

we wtorki w godzinach od 15.00 do 19.00. Łącznie odbyły się 33 spotkania, w czasie 

których nawiązano kontakt z 26 sprawcami. Wyrazili oni zgodę na dobrowolne 

uczestnictwo w programie, jednakże trzy osoby zrezygnowały z uczestnictwa już  

po pierwszym spotkaniu, zaś jedna po dwóch spotkaniach. Pozostali w miarę własnych 

możliwości przychodzili i realizowali program, łącznie z zadaniami domowymi. Każdy ze 

sprawców znajdował się na innym etapie realizacji programu. Te różnice wynikały  

z odmiennych dat przystąpienia do pracy nad sobą oraz indywidualnego poziomu 

świadomości. 

NIEBIESKI POKÓJ  

Niebieski Pokój wykorzystywany był zarówno w godzinach pracy OIK-u,  

jak i poza godzinami otwarcia, po wcześniejszym poinformowaniu pracownika 

placówki. Odbyły się 5 posiedzeń sądu związanych z przesłuchiwaniem małoletnich,  

a także 39 spotkań dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z rodzicami 

naturalnymi (Tab. 7).  

 

Tab. 22 Dane związane z korzystaniem z Niebieskiego Pokoju 

Przesłuchania  
dzieci – ofiar przemocy 

Spotkania dzieci z rodzin zastępczych  
z rodzicami naturalnymi 

Ilość  
posiedzeń 

sądu 

Liczba  
przesłuchiwanych 

małoletnich 
Ilość spotkań 

Liczba osób uczestniczących 

dzieci dorośli 

5 6 39 44 48 
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ANALIZA PORÓWNAWCZA DANYCH OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

 W KROTOSZYNIE W LATACH 2001 – 2008  

 

Tab. 23 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu 
krotoszyńskiego 

 

 
 
 
 
 

Tab. 24 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – z rozbiciem na sprawy dotyczące 
przemocy oraz pozostałe 

 
 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Przemoc 52 52 61 49 61 55 65 66 

Pozostałe 66 112 117 138 143 196 190 204 

Razem 118 164 178 187 204 251 255 270 

 
 
 
 
 
 
 

Gmina 
Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Krotoszyn 83 108 111 121 130 133 122 134 
Kobylin 10 12 16 15 16 11 10 9 

Koźmin Wlkp. 3 10 15 16 22 16 24 23 
Zduny 9 10 18 13 18 15 19 21 

Rozdrażew 3 8 5 11 9 10 1 6 
Sulmierzyce 5 6 8 9 2 5 5 2 

spoza powiatu 5 10 5 2 7 6 9 9 

Razem 118 164 178 187 204 196 190 207 
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Tab. 25 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi dot. przemocy –  

z rozbiciem na przyczyny 
 
 

Rok 
Przyczyny sytuacji kryzysowych 

Alkohol Inne 

2001 44 – 85% 8 – 15% 

2002 34 – 65% 18 – 35% 

2003 41 – 67% 20 – 33% 

2004 35 – 71% 14 – 29% 

2005 41 – 67% 20 – 33% 

2006 43 – 78% 12 – 22% 

2007 40 – 62% 25 – 38% 

2008 47 – 71% 19 – 29% 
 

 
 

Tab. 26 Liczba spraw związanych z pozostałymi sytuacjami kryzysowymi z rozbiciem  
na przyczyny 

 
 

Rok 
Przyczyny sytuacji kryzysowych 

Alkohol Inne 

2001 31 – 47% 35 – 53% 

2002 57 – 51% 55 – 49% 

2003 47 – 40% 70 – 60% 

2004 38 – 28% 100 – 72% 

2005 52 – 36% 91 – 64% 

2006 41 – 21% 155 – 79% 

2007 82 – 43% 108 – 57% 

2008 81 – 40% 123 – 60% 

 
Tab. 27 Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w latach 2001 – 2008 

 

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Liczba porad 944 1365 1983 2116 2696 3155 2649 2416 
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 
 

Liczba przyjętych wniosków w sprawie wydania orzeczenia: 2136 (w tym 1713 

wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej  

16 roku życia oraz 423 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osób  

do 16 roku życia). 

Wnioskodawcy ubiegają się o wydanie orzeczenia do celów: odpowiedniego 

zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, zasiłku stałego, zasiłku 

pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, konieczności zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia  

w samodzielnej egzystencji, szkolenia, uczestnictwa w WTZ, karty parkingowej, 

konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, ulg i uprawnień na podstawie 

odrębnych przepisów itp.  

Wydano orzeczenia:  

 o zaliczeniu do niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia:         345 

 o niezaliczeniu do niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia :    96 

 o odmowie ustalenia niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia: 1 

Wydano orzeczeń:   

 o zaliczeniu do jednego z 3 stopni niepełnosprawności: 1548 

 o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności:                  57 

 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności:             34 

Razem wydano orzeczeń: 2081 

 

Wydano 966 legitymacji dokumentującej niepełnosprawność. 

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 102 odwołania. 
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Tab. 28 Liczna i cel przyjętych wniosków w 2008 r. 
 

Osoby powyżej 16 roku życia  

Lp. Cel złożenia wniosku 2008 r. 

1. Odpowiednie zatrudnienie 374 

2. Szkolenie 3 

3. Uczestnictwo w terapii zajęciowej 27 

4. 
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
 i środki pomocnicze 

342 

5. 

Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia  
w samodzielnej egzystencji/ korzystanie z usług 
socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i 
rehabilitacyjnych/ 

222 

6. Zasiłek stały 163 

7. Zasiłek pielęgnacyjny 371 

8. Korzystanie z karty parkingowej 108 

9. Inne 103 

         Razem 1713 

 
 

Tab. 29 Liczna i cel przyjętych wniosków w 2008 r. 

 
Osoby przed 16 rokiem życia 
  

Lp. Cel złożenia wniosku 2008 r. 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 369 

2. Zasiłek stały 51 

3. Inne (karta parkingowa) 3 

         Razem 423 
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Tab. 30 Liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej w 2008 r. 
 

Lp.  Wyszczególnienie 2008 

1. 
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na 
podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności 

228 

2. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na 
podstawie ważnych orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności (w tym z art. 5a) 

677 

3. 

Legitymacje wydane na podstawie orzeczeń wydanych 
przez organy rentowe ( KIZ, ZUS, KRUS, MON, MSWiA)  
w związku z brzmieniem art. 5 i 62 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

61 

         Ogółem 966 
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Tab. 31 Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych w 2008 r. 

 
Osoby po 16 roku życia 
 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 2008 r.  

1. Wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności 1548  

2. Wydane orzeczenia  o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 57 
 

3. Wydane orzeczenia  o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 34 
 

4. Ogółem wydane orzeczenia 1639 
 

5. 
Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych po raz 
pierwszy  

znaczny 216  

umiarkowany 289  

lekki 361  

Razem 866  

6. Wydane orzeczenia na podstawie art. 5a 

znaczny 1 
 

umiarkowany 0 
 

lekki 0 
 

Razem  1  
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Tab. 32 Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych w 2008 r. 
 

Osoby przed 16 rokiem życia 

 

Lp. Wyszczególnienie  2008 r.  

1. Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności  
1 

2. Wydane orzeczenia  o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   
96 

3. Wydane orzeczenia  o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 
345 

4.  Ogółem wydane orzeczenia  
442 

 
 

Tab. 33 Liczba wydanych orzeczeń wg kodów i stopni niepełnosprawności narastająco od początku roku 2008 r. 
 

Lp. 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WIEK PŁEĆ WYKSZTAŁCENIE 
ZATRUDNIENIE 

Znaczny Umiarkowany Lekki Razem 

16*-
25 
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 Razem 361 553 634 1548 
18
4 

15
7 

64
5 562 793 755 36 469 523 440 80 280 1268 

 
* -powyżej 16 roku życia
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Tab. 34 Liczba wydanych orzeczeń według przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci 
narastająco od początku 2008 r. 

 

Lp. 
Razem 
liczba 

orzeczeń  

WIEK PŁEĆ 

  
0-3 

  

  
4-7 

  

  
8-16 

  
K M 

Razem  345 65 103 177 125 220 
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Szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr pomocy 

społecznej z powiatu krotoszyńskiego 

 

Konferencje: 

1. 05.03.2008 „Rodzina dzieci bez przyszłości” , partnerzy: 

 Federacja na Rzecz Reintegracji Społecznej, 

 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, 

 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Druga szansa”. 

2. 06.06.2008 Konferencja dla rodzin zastępczych „Jak postępować z dziećmi  

z zespołem alkoholowym FAS”. 

3. 06.06.2008 Warsztaty dla rodzin zastępczych, pracowników socjalnych, 

pedagogów - Program FAS (Alkoholowy zespół płodowy) „Pomoc dla dzieci 

dotkniętych syndromem FAS i ich opiekunów”. 

4. 25.09.2008 Konferencja inaugurująca projekt „Senior z inicjatywą”. 

5. 20.11.2008 Konferencja „Razem z Tobą będę Sobą” w ramach projektu PO KL 

Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie  Integracji Społecznej, 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnienie Integracji Społecznej przez 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 

6. 21.11.2008 Konferencja z okazji 40 - lecia zawodu pracownika socjalnego  

z wykładem „Partnerstwo Lokalne na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej”. 

7. 25.11.2008 Konferencja „Rodzina, która chroni, daje siłę i wrażliwość”, pod 

patronatem i z udziałem Rzecznika Praw Dziecka: 

 w ramach konferencji spotkanie z dziećmi i młodzieżą powiatu 

krotoszyńskiego (340 osób) 

8. 01.12.2008 Konferencja podsumowująca Uniwersytet III Wieku 

 prezentacje uczestników poszczególnych kursów 
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Warsztaty Szkoleniowe 

 

1.  Wrzesień-październik 2008 r. Warsztaty Szkoleniowe w ramach projektu 

„Opieka nad dzieckiem i rodziną – Asystent Rodzinny” (9 osób, 60 h): 

 Trening komunikacji społecznej, 

 Trening interpersonalny 

 Trening pracy z rodziną 

 Budowanie diagnozy i planu korekcyjnego rodziny dysfunkcyjnej. 

2. 03-05.12.2008 Warsztaty dla służb w ramach projektu „Budowanie sieci 

lokalnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej”  

(18 osób). 

 

Rady Konsultacyjne 

1. 16.01.2008 ZAZ Koźmin Wielkopolski: 

 Prezentacja ZAZ – u jako podmiotu ekonomii społecznej, 

 Informacja o programach celowych PFRON, 

 Informacja o konkursach organizacji pozarządowych.  

2. 12.06.2008 SOSW Borzęciczki : 

 Prezentacja projektów w ramach PO KL Priorytet VII (OPS Krotoszyn, 

Rozdrażew, Zduny, Sulmierzyce, PCPR Krotoszyn), 

 Prezentacja projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe  

w obszarze Pomocy Społecznej. 

3. 25.09.2008 Prezentacja projektu „Senior z inicjatywą” oraz „Uniwersytet III 

Wieku”. 

4. 21.11.2008 Spotkanie Rady Konsultacyjnej w ramach obchodów Święta 

Pracownika Socjalnego. 
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Superwizje Zespołów 

 

1. Superwizje zespołów zadaniowych: 

 superwizja zespołu realizującego projekt PO KL (pracownicy PCPR, ŚDS, 

DPS Baszków) – 4 spotkania, 

 superwizja zespołu interwencji kryzysowej – 10 spotkań 

z przedstawicielami ośrodków: BOIK Piaski, SOW Błońsk, ośrodki leczenia 

uzależnień, policja, zespół kuratorów, pedagodzy. 
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Tab. 35 Zestawienie dodatkowych środków pozyskanych przez PCPR  
i innej jednostki pomoc społecznej 

 

Lp. Jednostka Cel / Program 
Instytucja, organizacja 

przekazująca środki 
Kwota 
w (zł) 

1.  
 

PCPR 
„Opieka nad dzieckiem i rodziną” MPiPS 65.062,00 

2.  
 

PCPR - OIK 
 

„Interwencja kryzysowa  
w środowisku” 

Wojewoda 
Wielkopolski 

58.887,00 

3.  PCPR 
Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

Wojewoda Wielkopolski 310.000,00 

4.  
 

PCPR 
 

„Obchody Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego” 

Fundacja „Ernst & Young” 3.900,00 

5.  
 

PCPR 
 

samochód 

Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom Urząd 
Marszałkowski  w Poznaniu 

40.000,00 

6.  PCPR żywność 
Wielkopolski 
Bank Żywności 

23.881,87 

7.  
Dom Pomocy 

Społecznej  
w Baszkowie 

inwestycje Wojewoda Wielkopolski 1.200.000,00 

8.  
PCPR 

 
„Uniwersytet III Wieku” 

ROPS 
PFRON 
Starostwo Powiatowe 
 w Krotoszynie 

14. 000,00 
6.200,00 

500,00 

9.  

PCPR 
PCPR 

PZERiI 
 
 

„Senior z inicjatywą 2008” 
 

ROPS 
PFRON 
Starostwo Powiatowe 
w Krotoszynie 
 

12.000,00 
4.700,00 

400,00 
 
 

10.  PCPR 

„Wyrównywanie różnic między 
regionami” 

a. zakup samochodu do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych dla DPS 
Baszków 

b. likwidacja barier 
architektonicznych 

PFRON 
 
 

 
 

60 000,00 
 
 
 

170 000,00 

11.  PCPR 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki Priorytet VII – Promocja 
integracji społecznej, Działanie 
7.1 Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, Pod działanie 
7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy 
rodzinie 

 
  186 756,24  

 

 
 RAZEM 2.156.287,11 
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Działalność ośrodka doradztwa prawnego w Krotoszynie 
 w 2008 rok 

 
Tab. 36 Rodzaje porad udzielonych przez ośrodek doradztwa prawnego w 2008 r. 

 Porady Pozwy Sprzeciw Apelacje Wnioski Odwołania Zażalenia Opinie 
Pisma 

procesowe 
Razem 

I 
Kwartał 

180 14 1 - 6 2 - 6 2 211 

II 
Kwartał 

181 11 2 1 2 6 2 8 3 216 

III 
Kwartał 

135 4 - - - 4 - 4 1 148 

IV 
Kwartał 

176 8 - - 1 - 1 7 6 199 

Razem 672 37 3 1 9 12 3 25 12 774 
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Wnioski : 

 
Działania zmierzające do podniesienia standardu usług w pomocy społecznej: 

 Oddzielić przyznawanie świadczeń pieniężnych od pracy socjalnej  

(konieczność specjalistycznych szkoleń do pracy z rodziną dla pracowników 

socjalnych). 

 Opracować Strategię Integracji Społecznej dla powiatu krotoszyńskiego. 

 Opracować programy pomocowe zgodnie ze strategią. 

 Zorganizować pracę Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy. 

 Zwiększyć liczbę pracujących bezpośrednio w środowisku rodzin marginalizowanych 

– specjaliści do pracy z rodziną – asystent rodzinny. 

 Wspierać rozwój środowiskowych  i  rodzinnych form pomocy dziecku i rodzinie  

(pogotowia rodzinne, rodziny zawodowe, świetlice i kluby środowiskowe, ośrodki 

wsparcia). 

  Ukierunkować transfery socjalne uruchamiające aktywność marginalizowanych 

rodzin i środowisk, w których żyją. 

 Kontynuować projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 

 Organizować pracę socjalną w środowiskowych zespołach. 

 Realizować założenia strategii pomocy społecznej w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji kadry. 

 Monitorować efekty pracy w pomocy społecznej. 

 Realizować strategię zagospodarowania DPS w Baszkowie. 

 Opracować projekt na : Powiatowy Ośrodek Mediacji. 

 Dokonać modernizacji systemu informatycznego placówek. 

 Pozyskać środki na utworzenie Ośrodka Terapii Rodzin. 

 Tworzyć partnerskie programy reintegracji społecznej (przygotować projekt 

utworzenia spółdzielni socjalnej w powiecie krotoszyńskim przy partnerstwie 

przedsiębiorstw). 

 Prowadzić kampanię na rzecz utworzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia dla seniorów. 

 Opracować projekt konkursowy PFRON „Ośrodek Informacji dla osób 

niepełnosprawnych”. 
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 Przeprowadzić analizy świetlic środowiskowych w kontekście zlecenia prowadzenia 

przez organizacje pozarządowe. 

 

Najważniejsze potrzeby dla podnoszenia jakości usług : 

1. Zwiększenie środków na działalność świetlic środowiskowych . 

2. Utrzymanie pogotowia rodzinnego. 

3. Rozbudowanie sieci telefonicznej i informatycznej w PCPR. 

4. Poprawa warunków lokalowych Powiatowego Zespołu Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

5. Zwiększenie środków na szkolenia kadry pomocy społecznej. 

6. Rozszerzenie oferty poradnictwa prawnego. 

7. Podniesienie wynagrodzeń pracowników. 
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Materiał został opracowany przez Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krotoszynie w składzie: 

 

1. Dyrektor Andrzej Piotrowski 

2. Główny Księgowy Anna Wachowiak – Zawikowska 

3. Kierownik Działu Wsparcia Rodziny Renata Zych – Kordus 

4. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Tadeusz Ciesiółka 

5. Kierownik Działu PFRON Danuta Grześkowiak 

6. Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Anna 

Kubiak 

oraz na podstawie informacji przekazanych przez  Dyrektorów: 

1. s. Jadwigę Kozioł – DPS Zduny 

2. Małgorzatę Nyczkę – Środowiskowy Dom Samopomocy 

3. Dionizego Waszczuka – DPS Baszków. 

 

Opracowanie graficzne:  

1. Magdalena Fiłyk. 

 


