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Szanowni Państwo 

 

Złożenie rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krotoszynie zgodnie z art.112, pkt 12 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej /Dz. U. 2008 r. Nr 115 poz. 728/, to wyjątkowa okazja do podjęcia debaty na temat 

stanu pomocy społecznej w powiecie krotoszyńskim. O rozmiarach i charakterze 

zapotrzebowania mieszkańców powiatu krotoszyńskiego na usługi w zakresie pomocy 

społecznej decydują różne czynniki, wśród których na czoło wysuwają się przyczyny 

demograficzne, ekonomiczne i społeczne. Z kolei na potencjał pomocy społecznej znaczący 

wpływ ma polityka państwa, finansowe możliwości samorządu terytorialnego oraz aktywność 

społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanego w prace organizacji pozarządowych. Relacje 

zachodzące pomiędzy zapotrzebowaniem na usługi z zakresu pomocy społecznej  

a potencjałem tego sektora decydują o ilości i jakości zrealizowanych świadczeń na rzecz 

najbardziej potrzebujących pomocy i wsparcia mieszkańców powiatu. Dla samorządu 

kluczowe znaczenie ma koszt świadczonych usług, którego uważne monitorowanie jest dla 

sprawnego zarządzania sektorem pomocy społecznej najważniejsze.  

           Przedstawiony materiał z realizacji zadań powiatu krotoszyńskiego w zakresie pomocy 

społecznej w roku 2009, wskazuje jednoznacznie na wzrastającą skalę zagrożenia 

wykluczenia społecznego. Wzrastające wskaźniki w zakresie: liczby osób powyżej 60 roku 

życia, ludzi bezdomnych, osób niepełnosprawnych korzystających z usług domów pomocy 

społecznej, środowiskowego domu samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu 

aktywności zawodowej oraz powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności, liczby 

dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i pogotowiach rodzinnych, interwencji 

kryzysowych, muszą niepokoić a zarazem prowokują do zadania pytania : czy dysponujemy 

wystarczająca siecią pomocy a przede wszystkim czy instytucje polityki społecznej 

powiatu krotoszyńskiego zrobiły wszystko by nie dopuścić do eskalacji zjawiska 

marginalizacji społecznej naszych mieszkańców?. Działania podejmowane w powiecie 

krotoszyńskim zmierzają do aktywnego włączania klientów w życie społeczne. Najlepszym 

tego przykładem jest realizacja projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki obejmującego aktywną formą integracji społecznej osoby z zaburzeniami 

psychicznymi. Takich przykładów jest jednak jeszcze za mało aby mówić o aktywnej polityce 

społecznej. Realizacja założeń strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu daje 
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określone rezultaty. Trzeba tutaj wspomnieć o systemie rodzin zastępczych i sieci placówek 

opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego. Bardzo istotnym wydarzeniem pomocy 

społecznej powiatu było zasiedlenie ostatniego segmentu Domu Pomocy Społecznej  

w Baszkowie.  Osiągnięcie standardu usług opiekuńczo – terapeutycznych w Domu 

Pomocy Społecznej w Baszkowie i Domu Pomocy Społecznej w Zdunach oraz 

Środowiskowym Domu Samopomocy daje szansę na świadczenie usług na wysokim 

poziomie. Wielkie znaczenie dla systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie miało 

uruchomienie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy na 15 miejsc  

w Zdunach. To trzecia tego typu placówka w Wielkopolsce finansowana z administracji 

rządowej. Powołanie tego Ośrodka zmieniło funkcjonowanie organizacyjne PCPR, w miejsce 

działu Ośrodek Interwencji Kryzysowej powstaje Dział Zespół Interwencji Kryzysowej . 

            Istotą nowoczesnej polityki społecznej są działania prewencyjne, socjalizujące, które 

powinny być stosowane, zanim człowiek upadnie i chwyci się zasiłku. Stypendia, douczanie, 

świetlice, rodzicielstwo zastępcze, identyfikowanie zagrożonych rodzin, terapia rodzinna  

i odpowiednie zatrudnienie. 

Unia Europejska przyjęła, że człowiek zagrożony biedą lub wykluczeniem powinien 

mieć szansę jak najszybciej podjąć godną pracę; mieć dostęp do usług społecznych  

(np. ośrodka odwykowego, zasiłku); mieć gdzie mieszkać. Budowanie sieci wsparcia  

w powiecie krotoszyńskim,  przyczynia się do większej dostępności do poradnictwa 

prawnego, socjalnego, psychologicznego i pedagogicznego oraz specjalistycznych 

instytucji. Jednak nadal niewykorzystane są możliwości, jakie daje bezpośrednia pomoc 

rodzinom marginalizowanym czy dysfunkcyjnym w ich środowisku.  

Ważnym uzupełnieniem zadań realizowanych przez PCPR są programy pomocowe 

realizowane w następujących obszarach pomocy społecznej: 

 Projekt PO KL Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji 

społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej przez 

powiatowe centra pomocy rodzinie; 

 Rodziny zastępcze – projekt Fundacji ERNST & YOUNG /Dni Rodzicielstwa 

Zastępczego/; 

 Rodziny zastępcze –projekt specjalistycznych szkoleń dla niespokrewnionych rodzin 

zastępczych /MPiPS/; 

 Projekt – Punkt konsultacyjny dla rodzin zastępczych /MPiPS/; 

 Projekt – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych /MPiPS/; 
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 Rodziny zagrożone marginalizacją społeczną /projekt pomocy żywnościowej  

w ramach Wielkopolskiego Banku Żywności/; 

 Projekt – Interwencja Kryzysowa w środowisku /program pracy ze sprawcą 

przemocy oraz inne działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej/; 

 Program Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – Wyrównywanie różnic 

między regionami; 

 Projekt  „Senior z inicjatywą” o zasięgu Południowej Wielkopolski; 

 Projekt „Uniwersytet III Wieku” o zasięgu powiatowym; 

 Kampania społeczna przeciwdziałania przemocy wobec kobiet „Biała Wstążka”; 

 Task Force – międzynarodowy projekt budowania sieci przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie; 

 Cykl Ogólnopolskich Konferencji „Dzieci bez przyszłości” realizowany  

w partnerstwie z Federacją na rzecz reintegracji społecznej. 

Jakbyśmy w ogóle nie przejmowali się tym, że z obecnie żyjących w Polsce 6,5 mln 

osób powyżej 65 roku życia za 15 lat zrobi się armia 10 mln. Co czwarty Polak będzie 

wymagał specjalistycznej opieki, której państwo nie jest w stanie zapewnić już teraz. 

W przyszłości może być tylko gorzej, bo luki pokoleniowej nie da się szybko zlikwidować. 

Jak przyznał niedawno przed sejmową komisją zdrowia konsultant krajowy w dziedzinie 

geriatrii prof. Tomasz Grodzicki – obecnie w Polsce mamy zaledwie 250 lekarzy tej 

specjalności, a zgodnie z wykształceniem pracuje tylko 150 . Przy braku zachęt, by młodzi 

lekarze szkolili się w tym kierunku, nie należy sądzić, że wkrótce będzie ich więcej.  

Polski system ochrony zdrowia przechodzi obojętnie obok faktu, iż ponad 60 proc. 

pacjentów korzystających ze świadczeń lekarskich przekroczyło 65 rok życia. Ludzi w tym 

wieku jest 12 proc., konsumują 33 proc. wydatków na ochronę zdrowia, ale nie stworzono 

warunków, by leczenie chorób związanych ze starością było łatwiejsze i przy tym tańsze. 

Opieka nad ludźmi starszymi nie jest wyłączną domeną resortu zdrowia, jednak inni – pomoc 

społeczna oraz władze samorządowe różnych szczebli – wykazują się, niestety podobną 

obojętnością. Podjęte działania na rzecz seniorów przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie /projekty, konferencje, kampanie społeczne, spotkania, tworzenie nowych klubów 

seniora, partnerstwo na rzecz aktywizacji seniorów/, wymagają większego zainteresowania 

przez samorządy gminne.  

Z wielkim uznaniem należy odnieść się do aktywności pracowników PCPR  

w zakresie budowania podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Wymiernym efektem tego jest 
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powołanie nowych stowarzyszeń działających w obszarze pomocy społecznej  

/Stowarzyszenie Razem, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego oraz Partnerstwo na 

rzecz Ekonomii Społecznej/. Mam nadzieję, że zrobiliśmy mały krok  w kierunku realizacji  

i przestrzegania przyjętej Europejskiej Karty Społecznej z 1995 r. w myśl której sygnatariusze 

tego dokumentu muszą dbać o poziom życia obywateli.  

Priorytetami roku 2010 w pomocy społecznej będą działania w bardzo szerokim 

zakresie: począwszy od opracowania programów pomocowych w zakresie  pomocy dziecku  

i rodzinie, niepełnosprawności, problemu starości, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

kontynuacji projektu PO KL, prowadzenia kampanii na rzecz ekonomii społecznej, 

doskonalenia zawodowego kadry oraz propagowania idei aktywnej polityki społecznej.  

Przedstawiając sprawozdanie za rok 2009 oraz określając potrzeby roku 2010, pragnę 

serdecznie podziękować za pomoc i wspieranie naszych inicjatyw. Jestem przekonany, że rok 

2010 będzie rokiem doskonalenia systemu pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego oraz 

tworzenia partnerstw i otwarcia na inicjatywy. 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krotoszynie 

 

Andrzej Piotrowski 
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Dział Wsparcia Rodziny 
 

 

Akty prawne  

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) do zadań własnych z zakresu 

pomocy społecznej realizowanej przez powiat należy m.in.: 

- opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, 

- organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie ośrodków adopcyjno- 

opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym 

placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie  

i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 

- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również  

na terenie innego powiatu, 

- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz  kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego 

 i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny 

zastępcze oraz schroniska dla nieletnich,  zakłady poprawcze, specjalne ośrodki 

szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

- pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do życia, młodzieży opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze  

typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 

specjalne ośrodki szkolno wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

mających braki w przystosowaniu się, 
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- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego, 

- prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, 

- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy  

oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy  

i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej 

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, 

- pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały 

status uchodźcy, 

- szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 

- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie  

i realizacja programów osłonowych. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy do zadań zleconych realizowanych  

przez powiat należy: 

- prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

 

Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej 

 
 

Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej zajmuje się: 

 organizowanie 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; 
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 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; 

 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. 
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Tabela 1 Analiza danych za lata 2004-2009 

 

Poradnictwo 

specjalistyczne 
2004 

 

2005 

 

2006 2007 2008 2009 

poradnictwo rodzinne (sekcja 

rodzinnej opieki zastępczej 

oraz sekcja instytucji pomocy 

społecznej) 

 

 

2458 

 

 

2330 

 

 

2420 

 

 

2341 

 

 

2352 

 

 

2596 

 

 

 

 
Tabela  2 Liczba rodzin zastępczych w latach 2004 – 2009 

 

Typ rodzin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rodziny 

spokrewnione 
54 58 65 65 65 65 

Rodziny 

niespokrewnione 8 11 
 

14 
14 17 21 

Pogotowie 1 1 1 1 1 0 

Rodziny zawodowe 

wielodzietne 
- - 1 1 2 2 

SUMA 63 70 81 81 85 88 

 

 

 
 

Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego  

w  latach 2004 – 2009 

 

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 

Stan na 

dzień 

31.12.2009 

Rodziny 

spokrewnione 68 64 76 72 67 72 

Rodziny 

niespokrewnione 12 13 20 14 17 30 

Pogotowie 1 2 3 2 0 0 

Rodziny 

zawodowe 
0 0 5 5 8 8 

Pełnoletni 

wychowankowie 

rodzin 

zastępczych 

24 27 31 31 37 36 

SUMA 105 106 130 124 129 146 
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Tabela 4  Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w 2009 roku z rozbiciem na gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  5 Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w poszczególnych latach 

 

 

 

 

Tabela 6 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w latach 2004-2009  

                    z podziałem na gminy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

 

Stan na 31.12.2009 

Dzieci 
Pełnoletni wychowankowie 

rodzin zastępczych 

Krotoszyn 73 21 

Koźmin Wlkp. 13 7 

Kobylin 12 1 

Zduny 8 1 

Sulmierzyce 1 0 

Rozdrażew 3 0 

Inny powiat  9 6 

RAZEM 119 36 

LATA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

LICZBA 

DZIECI 
7 15 27 17 6 36 

Gmina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Krotoszyn  

3 

 

12 
18 9 3 19 

Koźmin Wlkp. 1 0 4 2 2 7 

Kobylin 1 2 4 4 1 9 

Zduny 0 1 1 1 0 1 

Sulmierzyce 0 0 0 0 0 0 

Rozdrażew 2 0 0 0 0 0 

RAZEM 7 15 27 17 6 36 
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Tabela 7  Przyczyny umieszczenia w rodzinie zastępczej 

 

 

Miesiąc 

Liczba dzieci 

 

Przyczyna umieszczenia  

w rodzinie zastępczej 

 

Powiat /miasto 

pochodzenia 

Styczeń 5 Zaniedbanie, alkoholizm, choroba 

dziecka, problemy rodzinne, dzieci 

zabrane z  Domu Dziecka 

Powiat Gostyń (1),   

Miasto Toruń (1),  

Powiat Ruda Śląska (2), 

Powiat Krotoszyn (1) 

Luty 6 Zaniedbanie, przemoc, upośledzenie, 

alkoholizm  

Powiat Konin (2),         

Powiat Krotoszyn (4) 

Kwiecień 1 Choroba psychiczna matki, 

eurosieroctwo 

Powiat Krotoszyn (1) 

Maj  4 (w tym 1 

zmiana 

rodziny) 

Choroba psychiczna, zaniedbanie, 

alkoholizm, przemoc, dziecko z 

Domu Dziecka 

Powiat Krotoszyn (3), 

Miasto Poznań (1) 

 

Czerwiec  

 

3 śmierć rodziców, zaniedbanie 

 

Powiat Krotoszyn (3) 

 

Sierpień 3 Zaniedbanie, choroba psychiczna Powiat Krotoszyn (3) 

Wrzesień  4 Choroba psychiczna, zaniedbanie Powiat Krotoszyński (4) 

Październik 2 Dziecko z Domu Dziecka Powiat Szamotulski (2) 

Listopad 3 Upośledzenie matki, zaniedbanie Powiat Krotoszyński (3) 

Grudzień  2 Zaniedbanie, śmierć rodziców Powiat Krotoszyński (1) 

RAZEM 36 (w tym  

2 zmiana 

rodziny) 

 9 dzieci z innego powiatu 

27 Powiat Krotoszyński 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO RODZINY BIOLOGICZNEJ 

 

W związku z prowadzoną pracą z rodzinami naturalnymi dzieci umieszczonymi  

w rodzinach zastępczych pięcioro dzieci powróciło do rodziców biologicznych. Powrót dzieci 

do rodziny naturalnej jest procesem bardzo trudnym, wymaga zwiększonego zaangażowania 

pracowników socjalnych, szerokiej współpracy z sądem, ośrodkami pomocy społecznej, 

placówkami leczenia uzależnień, PUP, szkołami, komornikami i często innymi wierzycielami.  

Koszt utrzymania w/w dzieci w rodzinach zastępczych wynosił 4.611,60 zł miesięcznie,               

co w wyniku ich powrotu do rodzin stanowi oszczędność w wysokości 55.339,20zł. w skali 

roku. 
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Tabela 8 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu  

                  na podstawie zawartych porozumień w 2009 roku 

 

 

Powiat/Miasto 

 

Liczba dzieci 

Powiat Pszczyna 1 

Powiat Ostrów Wlkp. 2 

Powiat Milicz 2 

Powiat Wieruszów 1 

Powiat Sieradz 2 

Powiat Goleniów 1 

RAZEM 9 

 

 

 
  

Tabela 9 Dzieci przebywające  w całodobowych   placówkach opiekuńczo –   wychowawczych 

w 2009 r. 

 

 

Powiat/Miasto 

 

Liczba dzieci 

Powiat Ełk 

(18.09.2009 r. -20.09.2009 r.) 
1 

Miasto Poznań  1 

RAZEM 2 

 

 

Powiat Ełk- trzydniowy pobyt w Domu Dziecka, osoba 15- letnia - ucieczka z domu. 

Miasto Poznań – dom dziecka, przebywa mieszkanka naszego powiatu umieszczona                     

w rodzinie zastępczej w Szczecinie (rozwiązano rodzinę zastępczą). 
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Tabela 10 Pomoc udzielana pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo  wychowawczych  

w 2009 r. 

 

 

 

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).  

 

 

 

Sekcja Placówek Wsparcia Dziennego 

 
 

Tabela 11  Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego w 2009 r. 

 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba 

uczestników 

1. Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdo” 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11 25 

2. Świetlica środowiskowa dla dzieci niepełnosprawnych  

Krotoszyn, ul. Młyńska 2d 18 

3. Klub Młodzieżowy „RIVENDELL” 

Krotoszyn, os. Sikorskiego 50 

Rodzaj placówki 
Liczba 

osób 

Rodzaj świadczenia 

kontynuowanie 

nauki 

pieniężna na 

usamodzielnienie 

rzeczowa na 

usamodzielnienie 

Placówka opiekuńczo 

- wychowawcza 

2 2 - - 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy 

1 1 - - 

RAZEM 2 2 0 0 
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4.  Młodzieżowy Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży 

Koźmin Wlkp., ul. Kopernika 
15 

5. Świetlica środowiskowa dla dzieci 

Koźmin Wlkp. ul. Klasztorna 
23 

6. Świetlica Środowiskowa 

Sulmierzyce, ul. Strzelecka 
30 

7. Świetlica Środowiskowa 

Rozdrażew, ul. Krotoszyńska 
25 

8. Mieszkanie usamodzielniające 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza  
1 

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze dostosowują swoje zajęcia do potrzeb 

środowiska. Klub Młodzieżowy Rivendell zmienił swoją siedzibę zwiększając tym samym 

powierzchnię klubu i zakres działalności. Środki finansowe zostały pozyskane  

przy współpracy PCPR i Stowarzyszenia „Twoja Alternatywa” z Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej. 

Od 1 lutego 2006r. funkcjonuje świetlica środowiskowa w Rozdrażewie. Świetlica 

jest prowadzona zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy PCPR i Urzędem Gminy  

w Rozdrażewie.  

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

 

MIESZKANIE USAMODZIELNIAJĄCE 

 

Mieszkanie usamodzielniające przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków 

placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. Umieszczenie w mieszkaniu 

usamodzielniającym następuje na wniosek osoby zainteresowanej. 

W roku 2009 r. w mieszkaniu były umieszczone 3 osoby. Dwie osoby zakończyły program 

usamodzielnienia i opuściły mieszkanie. W 2009 r. przeprowadziliśmy adaptację  

2 dodatkowych pomieszczeń (pokój i powiększenie łazienki). Niezbędna jest wymiana okien 

w mieszkaniu usamodzielniającym. Okna są nieszczelne, powodują dużą utratę ciepła. 

 

Zespół Wsparcia Rodziny 

 
 

W 2009 r. przeprowadzono szkolenie dla 14 kandydatów na rodziny zastępcze 

(7rodzin) PRIDE. Kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej uzyskało 5 rodzin. 

Trzy z tych rodzin pełnią już funkcję rodzin zastępczych. 
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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. 

PODEJMOWANE INICJATYWY W DZIALE WSPARCIA RODZINY: 

 pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadnia 

wspierające działania na rzecz dziecka i rodziny oraz nagrody za nowatorskie  

rozwiązania: 

 punkt konsultacyjny; 

 grupa wsparcia; 

 specjalistyczne szkolenia dla rodzin spokrewnionych; 

 specjalistyczne szkoleni dla niespokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych; 

 V Powiatowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowane z rodzinami 

zastępczymi, w ramach których zorganizowano konferencje i warsztaty  dla rodzin 

zastępczych - prowadzenie Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa w Siarczynku; 

oraz festyn; 

 utworzenie stowarzyszenia na rzecz rodzinnej opieki zastępczej „Famuła”; 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa w zakresie ekonomii 

społecznej - przeszkolenie 3 rodzin i 1 pracownika socjalnego PCPR – 

dot. usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych poprzez tworzenie instrumentów 

ekonomii społecznej; 

 konferencja „Rodzina zastępcza dla dzieci bez  przyszłości”- organizowana wspólnie               

z Federacją na Rzecz Reintegracji Społecznej; 

 w ramach cyklicznych spotkań dotyczących omówienia standardu wykonywanych usług 

przez placówkę zorganizowano seminarium „Jakość specjalistycznych usług 

świadczonych w domach pomocy społecznej i ich wpływ na funkcjonowanie 

mieszkańców”, „Usługi pielęgniarskie w świetle nowych uregulowań”; 

 przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze ”PRIDE”; 

  uczestnictwo w realizacji projektu „Senior z inicjatywą”; 

 współudział w organizacji imprezy plenerowej ”Rozśpiewany Senior”; 
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 prowadzenie Banku Chleba, wydawanie żywności w ramach Wielkopolskiego Banku 

Żywności; 

 prowadzenie salonu rzeczy używanych. 

Dział Wsparcia Rodziny udzielił w ramach swojej działalności porady 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 Częstochowie 

 w akcji: Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem  

 rocznym Studium Profilaktyki Uzależnień – prowadzone przez Towarzystwo  

Psychoprofilaktyczne w Warszawie; 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

 

Po raz drugi przystąpiono do realizacji projektu w ramach PO KL Priorytet 7.1.2. 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Całkowity koszt projektu wyniósł 230 838,91 zł, wkład własny 24 238.09 zł. Projekt „Razem  

z Tobą będę Sobą” skierowany był do osób z zaburzeniami psychicznymi, bezrobotnych.         

W projekcie udział wzięło 25 beneficjentów oraz osoby z ich otoczenia.   

W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania: badania psychiatryczne 

i psychologiczne, grupa wsparcia dla beneficjentów i osób z ich otoczenia, zapoznanie                 

z zakładami pracy chronionej, warsztaty autokreacji i świadomego rozwoju, warsztaty 

plastyczno-ceramiczne, zajęcia poprawiające sprawność fizyczną, turnus rehabilitacyjny. 

Zakupiono materiały promocyjne, zorganizowano konferencje poświęcona problematyce 

funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wystawę prac powstałych podczas 

trwania projektu. 

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców i ich rodzin.                 

Jest też ofertą dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie jest to grupa najbardziej 

marginalizowana i z największymi problemami wśród osób niepełnosprawnych.   
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Wnioski: 

1. Ze względu na zwiększająca się liczbę sytuacji kryzysowych w rodzinach, wzrost liczby 

rodzin zastępczych, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, podejmowanie 

dodatkowych zadań niezbędne jest zatrudnienie pracownika socjalnego. 

2. Konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez udział w specjalistycznych 

szkoleniach. 

3. Prowadzenie specjalistycznych rodzin zastępczych dla dzieci niedostosowanych 

społecznie, rodzin wielodzietnych. 

 

 

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; 

 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.  
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Tabela 12 Decyzje wydane w 2009 r. 

 

L.p. Rodzaj wydanych decyzji Liczba wydanych decyzji 

1. Decyzje przyznające usługi w Środowiskowym 

Domu Samopomocy 
62 

2. Decyzje o umieszczeniu w domach pomocy 

społecznej 
96 

3. Decyzje o ponoszeniu odpłatności za pobyt w DPS  46 

4. Inne (kierujące do innych placówek, uchylające) 32 

Razem 236 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

             W Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie w 2009 r. oddano do zamieszkania ostatni 

segment nowego obiektu. Ilość miejsc zwiększyła się o 48. Wojewoda Wielkopolski decyzją  

z dnia 23 kwietnia 2009 roku znak: PS.II-11.9013-5/09  wydał Powiatowi Krotoszyńskiemu 

zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie  

dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc 196.  

 Od 1 stycznia 2009 r. zmianie uległ system świadczenia opieki pielęgniarskiej  

z dotychczasowego systemu całodobowego finansowanego ze środków DPS na system 

zadaniowy finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Na zasadach kontraktu pracuje 12 pielęgniarek. Na oddziale dla osób  przewlekle 

psychicznie chorych jest zatrudnionych 6 pielęgniarek w ramach umowy o pracę. W 2009 r. 

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie dokonał zakupu następujących rzeczowych 

składników majątkowych: 

- zespół prądotwórczy – 66. 368,00 zł 

- kocioł gazowy – 31.953,75 zł 

- suszarka bębnowa wraz z montażem – 20.904,00 zł 

- elektryczne kociołki przechylne – 11.529,00 zł 

- rusztowanie przejezdne – 10.907,58 zł 

- szafa chłodnicza – 3.995,26 zł. 

Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach realizacji planów 

indywidualnego wsparcia opracowanych przez Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny. 
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10 osób z zaburzeniami psychicznymi wzięło udział w projekcie PO KL „Razem z Tobą Będę 

Sobą” realizowanym przez PCPR w Krotoszynie.  

Miesięczna odpłatność za pobyt w roku 2009, ustalona zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, wynosiła  2 380,00 zł. 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

          Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia  

św. Wincentego a Paulo w Zdunach, jest placówką stacjonarną zapewniającą całodobową 

opiekę 70 chłopcom niepełnosprawnym intelektualnie. Mieszkańcy Domu korzystają z usług 

lekarzy specjalistów, pielęgniarek, rehabilitantów, mają dostęp do posług religijnych, kultury 

i rekreacji. W Domu stworzone są warunki do: uczenia się i wychowywania przez 

doświadczenie życiowe, kształcenia specjalnego, terapii zajęciowej i opieki w czasie 

zorganizowanych zajęć poza placówką. W roku 2009 zrealizowane zostały zadania na ogólną 

kwotę 204 900,00 zł.: 

 adaptowano dodatkowe pomieszczenia na biura administracji, które wyremontowano, 

wyposażono w meble, które zostały zakupione przez sponsora, 

 sala komputerowa na 12 stanowisk komputerowych, 

 sala ćwiczeń, częściowe doposażenie otrzymaliśmy od sponsorów, 

 sala świata, do której zostało zakupione wyposażenie przez sponsorów, 

 pokój do nauki dla mieszkańców uczęszczających do szkoły podstawowej                          

i gimnazjum w Zdunach, Szkoły Specjalnej  w Krotoszynie, 

 dokonano zakupu częściowego wyposażenia dla grup, 

 wydzielono pomieszczenie na szwalnię, a w pomieszczenie po szwalni zostało 

przeznaczone na komorę do suszenia bielizny i odzieży mieszkańców, 

 docieplenie poddasza, 

 wymiana stolarki okiennej, 

 malowanie pralni i kuchni zakładowej, 

 malowanie płotu przy drodze ewakuacyjnej i boisku, 

 nawiezienie ziemi, wyrównanie boiska i posianie trawy, 

 montaż bramy wjazdowej przy drodze ewakuacyjnej, 

 częściowa wymiana starej instalacji wodnej. 
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 w m-cu grudniu nadeszła informacja o przydzieleniu z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotacji na dokończenie 

termomodernizacji w wysokości 45 000,00 zł. 

Miesięczna odpłatność za pobyt wynosiła 2 167,00 zł. 

Domy Pomocy Społecznej w Zdunach i Baszkowie spełniają warunki obowiązującego 

standardu usług określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia  

19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.  

 

Tabela 13 Struktura mieszkańców DPS w Zdunach (stan na 31.12.2009 r.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM    LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 

DPS 

BASZKÓW 

DPS 

ZDUNY 

Wg stanu na dzień 

31 XII 2008 r. 

 

218 

 

148 

 

70 

 

Przyjętych w ciągu 2009 r. 

 

96 

 

88 

 

8 

z tego: 

wg starych przepisów 

 

26 

 

24 

 

2 

 

wg nowych przepisów 

 

70 

 

64 

 

6 

 

Odeszło w ciągu 2009 r. 

 

48 

 

40 

 

8 

 

do innych placówek 

 

8 

 

3 

 

5 

 

do rodziny 

 

5 

 

5 

 

0 

 

usamodzielnionych 

 

3 

 

3 

 

0 

 

zmarło 

 

32 

 

29 

 

3 

Wg stanu na dzień                       

31 XII 2009 r. 

 

266 

 

196 

 

70 

w tym: 

nie opuszczających łóżek 

 

33 

 

16 

 

17 
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Tabela 14  Struktura mieszkańców DPS w Zdunach wg wieku (stan na 31.12.2009 r.) 

 

Wiek mieszkańców DPS Baszków DPS  Zduny 

poniżej  18 lat 0 27 

19- 40 lat 7 35 

41-60 lat 61  8 

61-74 lat 70 0 

powyżej 74 lat 58 0 

Razem 196 70 

 

 

 

Tabela 15 Struktura mieszkańców DPS w Zdunach  ze względu na sposób ponoszenia    odpłatności 

                 (na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r.) 

 

 

Sposób ponoszenia odpłatności 

 

DPS Baszków 

 

DPS  Zduny 

 

Z emerytury, renty, renty socjalnej  

 

52 

 

42 

Z zasiłku stałego  

6 

 

0 

Przez członków rodziny  

0 

 

0 

Z innych źródeł 

 

 

0 

 

0 

Zwolnieni z odpłatności  

0 

 

5 

Opłacających pobyt w pełnej odpłatności  

0 

 

 0 

Razem 
 

58 

 

47 
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Tabela 16 Struktura mieszkańców DPS w Zdunach ze względu na sposób ponoszenia    odpłatności – 

bez dopłaty gminy (na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r.) 

 

 

Sposób ponoszenia odpłatności za pobyt  

bez dopłaty gminy 

 

DPS Baszków 

 

DPS  Zduny 

 

Przez mieszkańca 

 

0 

 

0 

 

Przez członków rodziny 

 

0 

 

0 

 

Przez mieszkańca i członków rodziny 

 

3 

 

 

0 

Razem 3 0 

 

 

 

Tabela 17 Struktura mieszkańców DPS w Zdunach ze względu na sposób ponoszenia    odpłatności – 

z dopłatą gminy (na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r.) 

 

 

Sposób ponoszenia odpłatności za pobyt  

Z dopłatą gminy 

 

DPS Baszków 

 

DPS  Zduny 

 

Przez mieszkańca 

 

129 

 

1 

 

Przez członków rodziny 

 

0 

 

0 

 

Przez mieszkańca i członków rodziny 

 

6 

 

 

13 

 

Pełna odpłatność gminy 

 

0 

 

9 

Razem 135 23 
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Tabela 18 Ogólna liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej (stan na 31.12.2009 r.) 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM 
z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

 

OGÓŁEM  ZATRUDNIENI 
z tego: 

159 104 55 

 

1) kierujący jednostkami organizacyjnymi 

 

2 1 1 

 

2) działalności opiekuńczo-terapeutycznej 

 

104 65 39 

 

3) działalności medyczno-rehabilitacyjnej 

 

10 8 2 

 

4) działalności administracyjnej 

 

11 8 3 

 

5) gospodarczy i obsługi 

 

32 22 10 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

 
             Ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi  

i niepełnosprawnych intelektualnie. Celem Domu jest wsparcie, opieka, szeroko rozumiana 

rehabilitacja społeczna podopiecznych, by po okresowym pobycie w ośrodku mogli sprawniej 

funkcjonować w środowisku zamieszkania.  

 

 W 2009 r. zrealizowano m.in.:  

Praktyki zawodowe 

Dla słuchaczy Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie                   

w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej – 12 osób, od 30 listopada do 21 grudnia  

2009 r. w wymiarze 70 godzin/ 1 osoba 

Udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego -  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, kierowanym dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi pt „Razem z Tobą będę sobą”, realizowanym przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie  poprzez 

- udostępnienie pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu dla  spotkań grupy wsparcia osób 

z zaburzeniami psychicznymi i rodzin itp. 
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- czynny udział 2 pracowników ŚDS w projekcie poprzez  prowadzenie spotkań grupy    

wsparcia dla rodzin 

 

 Udział pracowników w szkoleniach/konferencjach/projektach 

1. „Partnerstwo drogą rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym” – w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Poddziałanie 7.2.2 wsparcie ekonomii społecznej. Organizator WYG International  

Sp. z o. o. –  w projekcie udział wzięło 2 pracowników ŚDS 

 2. Szkolenie bhp dla kierownika i pracowników ŚDS 

3. Szkolenie – I pomoc przedlekarska (dla pracowników ŚDS) 

 

Imprezy m.in. 

1. III Turniej Kręglarski z udziałem zaprzyjaźnionych ŚDS-ów 

2. Wystawa prac uczestników ŚDS podczas Dożynek Powiatowych w Koźminie Wlkp. 

3. Udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej VENA 2009r Środa Wlkp. 

4. Wycieczka do Częstochowy 

5.  Bożonarodzeniowy   Świąteczny Kiermasz Prac uczestników ŚDS 

 

Doposażenie/remont 

1. Wykonano prace remontowe uszkodzonego (w wyniku huraganu) opierzenia i tynku    

     na budynku ŚDS. (ze środków z odszkodowania)  

2. Wykonano malowanie  zewnętrznej elewacji na całym budynku ŚDS (m.in. ze środków  

z odszkodowania) 

3. Wykonano malowanie wszystkich pomieszczeń ŚDS (pracownie, korytarze, holl, łazienki,   

WC) 

4. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby administrowania ośrodka   

(pracownik socjalny) 

5. Zakupiono namiot automatyczny na potrzeby wystaw i kiermaszów organizowanych przez   

ŚDS 

6. Doposażono w drobny sprzęt  pracownie, będące w dyspozycji ośrodka ( m.in. wózek do  

sprzątania, gofrownica, szlifierka ) 
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 Aktywizacja zawodowa 

- Od października  2009 r.  1  uczestnik  ŚDS podjął roczny staż  w Zakładzie Aktywności   

Zawodowej w Koźminie.  

- Od października 2009 r. 1 uczestnik został przyjęty na wolontariat do  Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Koźminie Wlkp. 

-  W  2009 r. 2 osoby podjęły próbę pracy (w Restauracji Wawrzyniak Perzyce i Max Pol-u ); 

próby nie zakończyły się podpisaniem umowy z powodu niemożności podołania stawianym 

obowiązkom.   

 

Plany (na 2010 r.) 

Dalsze prace nad osiągnięciem odpowiedniego standardu usług świadczonych przez ŚDS 

m.in. 

- organizacja, pomieszczenia i wyposażenie  

- personel i szkolenia 

- dokumentacja 

- uczestnicy zajęć  

- postępowanie przy przyjęciu 

- postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne 

- ocena wyników postępowania zespołu wspierająco – rehabilitacyjnego 

2. Bieżąca działalność merytoryczna zgodna z planem pracy na rok 2010 r. 

3. Szkolenia dla pracowników 

4. Bieżące doposażenie w sprzęt pracowni ŚDS 

Średni koszt usług specjalistycznych w ŚDS w Krotoszynie w 2009 r. wynosił 1048,75 zł 

miesięcznie. Uczestnicy ponoszą koszty w zależności od dochodu. 

 

Tabela 19 Liczba uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy wg wieku  

                        (stan na 31.12.2009 r.) 

 

 

 

Liczba 

uczestników 

 

18-20 

lat 

 

21 -30 lat 

 

31 -40 

lat 

 

41 -50 

lat 

 

Powyżej 50 

 

40 

 

1 

 

14 

 

14 

 

6 

 

5 
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Tabela 20 Liczba uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy wg stopnia         

niepełnosprawności (stan na 31.12.2009 r.) 

 

 

 

Liczba 

uczestników 

 

Stopień  

znaczny 

 

Stopień  

umiarkowany 

 

Stopień 

lekki 

 

40 

 

19 

 

19 

 

2 

 

 

 

 

 

Tabela 21 Liczba uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy wg zaburzeń 

      (stan na 31.12.2009 r.) 

 

 

 

Liczba 

uczestników 

 

Osoby z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

 

Osoby z zaburzeniami 

psychicznymi i 

upośledzeniem 

umysłowym 

 

Osoby upośledzone 

umysłowo 

 

40 

 

5 

 

19 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22 Liczba uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy wg odpłatności  

     za pobyt (stan na 31.12.2009 r.) 

 

 

 

Liczba 

uczestników 

 

Osoby zwolnione 

z odpłatności 

 

Osoby ponoszące odpłatność 

 

40 

 

9 

 

31 
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Tabela 23 Ogólna liczba osób zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy  

     (stan na 31.12.2009 r.) 

 

 

 

WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 

 

 W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu 

otrzymaliśmy żywność o wartości 23 782,97 zł; roczna składka członkowska wyniosła 

4 200,00 zł.  

Artykuły spożywcze otrzymali: świetlice środowiskowe, klienci Banku Chleba, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenie ”Szansa”, Centrum Wolontariatu oraz 

indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

W dniach 04-06 grudnia 2009 w ramach akcji organizowanej przez Wielkopolski 

Bank Żywności pn ”Świąteczna Zbiórka Żywności” przy współpracy z Centrum Wolontariatu 

i PCK przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów spożywczych w placówkach handlowych  

na terenie miasta. Zebrana żywność w ilości 589,45 kg  o wartości 2256,50 zł. została wydana  

w formie paczek osobom potrzebującym. 

                 

 

 

PRACOWNICY 
Liczba 

osób 
W przeliczeniu na pełne etaty 

 

OGÓŁEM  ZATRUDNIENI 
z tego: 

 

12 11,30 

 

1) kierujący jednostkami organizacyjnymi 

 

1 1,00 

 

2) działalności opiekuńczo-terapeutycznej 

 

7 7,00 

 

3) działalności medyczno-rehabilitacyjnej 

 

2 2,00 

 

4) działalności administracyjnej 

 

1 0,30 

 

5) gospodarczy i obsługi 

 

1 1,00 
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BANK CHLEBA 

  

W roku 2009 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. 50 rodzin. Wydano 2102 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 1330 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.  
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Dział Państwowego  

Funduszu Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał  

na realizacje zadań na rok 2009 kwotę  1 836 511 zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy  

zadania rehabilitacji zawodowej (realizowane przez PUP) oraz zadania rehabilitacji 

społecznej (realizowane przez PCPR). 

Powiatowy Urząd Pracy zawarł umowy na utworzenie 8 stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych na kwotę 232 000,00 zł.  Osoby niepełnosprawne bardzo chętnie składały 

wnioski na bezzwrotną dotacje na działalność gospodarczą. Wnioski 6 osób zostały 

rozpatrzone pozytywnie – otrzymały dotacje na kwotę 140 000,00 zł. Pozostałe środki zostały 

wydatkowane na staże osób niepełnosprawnych – 96 833,00 zł. 

 

 Wykres 1 Środki PFRON wykorzystane przez PUP na zadania z zakresu rehabilitacji            

zawodowej 
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Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2009 r. przeznaczono kwotę 530.663,00 zł. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie swoją rehabilitacją obejmuje 60 osób.  

W roku bieżącym zwiększono liczbę uczestników o 5 osób. Na działalność przekazano kwotę 

837 000,00 zł ze środków PFRON i 93 000,00 zł jako 10 % dotacja ze środków powiatu. 

W roku bieżącym 667 osób złożyło wnioski na dofinansowanie pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym. Ze względu na zmniejszony budżet przekazany przez PFRON jedynie 332 

osoby otrzymały dofinansowanie. Były to głównie osoby niepełnosprawne z orzeczonym 

stopniem znacznym i umiarkowanym, które w ciągu 2 lat nie korzystały z podobnego 

dofinansowania. Kwota wydatkowana na to zadanie to 138 210,00 zł 

O dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych starało się 140 osób 

niepełnosprawnych. Dofinansowanie otrzymały 22 osoby. Kwota 64 383,00 zł została 

przeznaczona na adaptacje łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.   

Z dofinansowania na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

oraz sprzęt rehabilitacyjny skorzystało 545 osób w kwocie 303 336,00 zł. Ze względu na 

ograniczone środki musieliśmy obniżyć wysokość dofinansowania zakupu aparatów 

słuchowych. 

Jak co roku stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych organizują 

różnego rodzaju imprezy integracyjne i wycieczki dla swoich członków. W roku 2009 

podpisano 13 umów na kwotę 24 734,00 zł. 

 

Wykres 2 Środki PFRON wykorzystane na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 
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W roku bieżącym ponownie przystąpiliśmy do programu „Wyrównywanie różnic 

między regionami”, w ramach, którego otrzymaliśmy dofinansowanie na likwidację barier 

architektonicznych. Uczestnictwo w tym programie pozwoliło na budowę windy w budynku 

przychodni przy ul. Bolewskiego - SP ZOZ Krotoszyn, przystosowanie wejścia do budynku  

i sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie oraz przystosowanie 

łazienek w przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „KUBUŚ” oraz budowę podjazdu  

i przystosowanie łazienek w budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „MACIUŚ” 

– budynek II (oddziały zerówkowe). Na realizację programu „Wyrównywanie różnic między 

regionami” przyznano w 2009 r. 239.441,75 zł. 

Rok 2009 był trudnym rokiem ze względu na obniżony plan PFRON przekazany 

przez Zarząd PFRON na realizacje zadań dla powiatu krotoszyńskiego. Od początku naszej 

działalności prowadziliśmy akcje informacyjne jakie prawa przysługują osobom 

niepełnosprawnym. Niestety ograniczone środki finansowe zmusiły nas do obniżenia 

wysokości dofinansowania oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny składanych 

wniosków. 
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Dział Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

 

Tabela. 24 Ogólna liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu                     

krotoszyńskiego z rozbiciem na miasta i wsie 

 

Gmina Miasto Wieś Razem 

Krotoszyn 134 36 170 

Kobylin 6 9 15 

Koźmin Wlkp. 13 6 19 

Zduny 11 6 17 

Rozdrażew 0 13 13 

Sulmierzyce 7 0 7 

spoza powiatu 7 3 10 

Razem 178 73 251 

 

 

Wykres 3. Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu krotoszyńskiego  

z rozbiciem na miasta i wsie 

0
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Liczba zgłoszonych do Ośrodka Interwencji Kryzysowej sytuacji określanych mianem 

kryzysowych wynosi 251, przy czym osoby zgłaszające się (również zgłaszane) pochodzą 

przede wszystkim z powiatu krotoszyńskiego; spoza powiatu do Ośrodka zgłoszono w 2009 
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roku aż 10 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  (patrz: Wykres 3).  

 

Tabela 25 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 44 41 3 19 49 55 32 12 

Kobylin 10 10 1 2 13 15 7 3 

Koźmin Wlkp. 15 15 0 9 23 12 10 5 

Zduny 4 4 0 2 4 7 2 2 

Sulmierzyce 1 1 0 0 1 2 1 0 

Rozdrażew 1 1 0 0 1 2 0 1 

spoza powiatu 7 7 0 2 9 9 1 6 

Razem 82 79 4 34 100 102 53 29 
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Wykres 4. Ilość spraw dotyczących przemocy – wg gmin 
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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 (65%), w kilku pozostałych przypadkach istotny 

wpływ na wystąpienie sytuacji kryzysowej miały zaburzenia psychiczne i niezaradność 

życiowa. W realizacji programu pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie brało udział 20 osób – 

sprawców przemocy. 

 

Tabela 26  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 170 423 194 59 111 

Koźmin Wlkp. 19 63 25 5 14 

Kobylin 15 42 24 3 12 

Zduny 17 45 22 6 11 

Sulmierzyce 7 14 12 2 5 

Rozdrażew 13 35 11 9 4 

spoza powiatu 10 26 8 3 7 

Razem 251 648 296 87 164 
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Wykres 5. Ilość spraw związanych z pozostałymi sytuacjami kryzysowymi – wg gmin 
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Tabela 27 Osoby lub instytucje zgłaszające istnienie przemocy w rodzinie oraz pozostałe sytuacje  

kryzysowe 

Osoba / instytucja 

zgłaszająca 

Ilość zgłoszeń 

Przemoc Pozostałe 

Osobiście 33 135 

Policja 21 28 

Szkoła 3 10 

Rodzina 3 44 

Sąd 1 9 

Lekarz 1 3 

Sąsiedzi/znajomi 3 6 

OPS 2 4 

Inne instytucje 15 12 

Razem 82 251 
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Wykres 6. Osoby/ instytucje zgłaszające przemoc w rodzinie oraz pozostałe sytuacje kryzysowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

godzinami otwarcia, po wcześniejszym poinformowaniu pracownika placówki. Odbyło się   

12 posiedzeń sądu związanych z przesłuchiwaniem małoletnich, a także 71 spotkań dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych z rodzicami naturalnymi (Tab. 28).  

 

 

Tabela 28 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 

12 17 71 107  107 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Osobiście Szkoła OPS Rodzina Sąd Lekarz Policja Znajomi Inne 
instytucje

Przemoc 

Pozostałe 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2009 r. 
 

37 

 

Tabela 29  Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

 

Wykres 7. Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi w latach 2001 – 2009 wg gmin 

powiatu krotoszyńskiego 
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2005

2006

2007

2008

2009

spoza powiatu Sulmierzyce Rozdrażew Zduny Koźmin Wlkp. Kobylin Krotoszyn

 

 

 

Gmina 
Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi 

2005 2006 2007 2008 2009 

Krotoszyn 130 133 122 134 170 

Kobylin 16 11 10 8 15 

Koźmin Wlkp. 22 16 24 28 19 

Zduny 18 15 19 20 17 

Rozdrażew 9 10 1 6 13 

Sulmierzyce 2 5 5 2 7 

spoza powiatu 7 6 9 9 10 

Razem 204 196 190 207 251 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2009 r. 
 

38 

 

 

 

  Tabela 30 Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w latach 2005 – 2009 

 

 

 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Liczba porad 2696 3155 2649 2416 2345 

  

Tabela 31 Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia  

w  roku 2009  

 

Liczba osób 

korzystających  

z pomocy Ośrodka 

Liczba kobiet Liczba dzieci Liczba rodzin 

41 17 24 17 
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 
Liczba przyjętych wniosków w sprawie wydania orzeczenia: 2245 (w tym 1829 wniosków     

o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia oraz 416 

wniosków 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 orzeczeń o zaliczeniu do niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia: 300 

                             o niezaliczeniu do niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia : 99 

                             o odmowie ustalenia niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia: 3 

Wydano orzeczeń o zaliczeniu do jednego z 3 stopni niepełnosprawności: 1646 

                            o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności: 113 

                            o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności: 54 

Razem wydano orzeczeń: 2215 

  

Wydano 835 legitymacji dokumentującej niepełnosprawność. 

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 92 odwołania. 
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Tabela  32 Liczba i cel przyjętych wniosków w 2009 r. 

 

Osoby powyżej 16 roku życia  

Lp. Cel złożenia wniosku 2009 r. 

1. Odpowiednie zatrudnienie 479 

2. Szkolenie 5 

3. Uczestnictwo w terapii zajęciowej 28 

4. 
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze 
300 

5. 

Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia  

w samodzielnej egzystencji/ korzystanie z usług socjalnych, 

opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 

353 

6. Zasiłek stały 0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny 452 

8. Korzystanie z karty parkingowej 117 

9. Inne 95 

         Razem 1829 

 

 

 

Tabela 33  Liczba i cel przyjętych wniosków w 2009 r. 

 

Osoby przed 16 rokiem życia  

Lp. Cel złożenia wniosku 2009 r. 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 365 

2. Zasiłek stały 45 

3. Inne (karta parkingowa) 6 

         Razem 416 
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Tabela 34  Liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej w 2009 r. 

 

Lp.  Wyszczególnienie 2009 r. 

1. 
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o niepełnosprawności 
187 

2. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (w tym z art. 5a) 
597 

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 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

51 

         Ogółem 835 
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Tabela 35 Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych w 2009 r. 

 

Osoby po 16 roku życia 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 2009 r. 

1. Wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności 1646 

2. Wydane orzeczenia  o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 113 

3. Wydane orzeczenia  o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 54 

4. Ogółem wydane orzeczenia 1813 

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

znaczny 191 

umiarkowany 167 

lekki 320 

Razem 678 

6. Wydane orzeczenia na podstawie art. 5a 

znaczny 0 

umiarkowany 1 

lekki 0 

Razem  1 
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Szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr pomocy 

społecznej z powiatu krotoszyńskiego 

 

Konferencje: 

1. 18.03.2009 r. Konferencja „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości”, partnerzy: 

 Federacja na Rzecz Reintegracji Społecznej, 

 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, 

 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Druga szansa”. 

           Patronat MPiPS, Rzecznika Praw Dziecka, Starosty Krotoszyńskiego. 

2. 29.04.2009 r. Konferencja z okazji otwarcia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach. 

3. 05.06.2009 r. Konferencja dla rodzin zastępczych „Problem więzi i relacji dziecka  

w rodzinie zastępczej”. 

4. 22.06.2009 r. debata „Partnerstwo drogą rozwoju Ekonomii Społecznej na poziomie 

lokalnym” pod patronatami Senator RP Małgorzaty Adamczak, posła RP Macieja 

Orzechowskiego. 

5. 24.09.2009 r. Konferencja „Senior z inicjatywą” – „Zdrowa żywność – dłuższe życie” 

pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

6. 20.11.2009 r. Konferencja z okazji zakończenia Kampanii BIAŁEJ WSTĄŻKI 

„Więcej mocy bez przemocy” pod patronatem: Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego, patronatem naukowym: Wyższej 

Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu, patronatem medialny: Radia 

Centrum Kalisz, Informacji Regionalnych, Prasy Lokalnej. 

7. 24.11.2009 r. posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy 

Skazanym.  

8. 26.11.2009 r.  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. 

9. 07.12.2009 r.  Konferencja podsumowująca Uniwersytet III Wieku. 
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Tabela 36 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 

  
26144,00 

2.  
 

PCPR - OIK 

 

„Interwencja kryzysowa  

w środowisku” 

Wojewoda 

Wielkopolski 
6000,00 

3.  PCPR 
Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
Wojewoda Wielkopolski 412900,00 

4.  PCPR żywność 
Wielkopolski 

Bank Żywności 
23 782,97 

5.  
PCPR 

PZERiI 

 

„Uniwersytet III Wieku” 

ROPS 15000,00 

PFRON 4700,00 

Starostwo Powiatowe 

 w Krotoszynie 
798,00 

Wojewoda Wielkopolski 4840,00 

Urząd Miejski w Krotoszynie 700,00 

6.  

PCPR 

PZERiI 

 

 

„Senior z inicjatywą 2008” 

 

ROPS 10000,00 

PFRON 6600,00 
Starostwo Powiatowe 

w Krotoszynie 
1994,99 

Wojewoda Wielkopolski 2500,00 

Urząd Miejski w Krotoszynie 2381,40 

Poseł M. Orzechowski 200,00 

7.  PCPR 

„Wyrównywanie różnic między 

regionami” - likwidacja barier 

architektonicznych 

PFRON 

 

 
239441,75 

8.  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 

 

 

 

 

 

 

 

206600,82 

 

 
RAZEM 

940801,00 
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Działalność ośrodka doradztwa prawnego w Krotoszynie 

 w 2009 rok 

 
                                    Tabela 37 Rodzaje porad udzielonych przez ośrodek doradztwa prawnego w 2009 r. 

 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 

Porady z zakresu prawa pracy  

i ubezpieczeń społecznych oraz pomocy 

społecznej 
254 202 208 199 863 

Wypowiedzenie umowy o  pracę 0 1 1 0 2 
Pozwy 5 6 6 0 17 
Zażalenia w postępowaniu sądowym 2 2 0 0 4 
Zażalenia w postępowaniu administracyjnym 1 0 0 0 1 
Procesy 5 5 1 3 14 
Rozszerzenie powództwa 2 0 0 0 2 
Uzupełnienie powództwa 1 0 0 0 1 
Sprzeciwy 1 0 0 0 1 
Apelacje 2 1 0 2 5 
Uzupełnienie apelacji 0 1 1 0 2 
Odwołania 3 4 6 4 17 
Skargi  2 1 0 0 3 
Powództwo przeciwegzekucyjne 1 1 0 0 2 
Wniosek w postępowaniu sądowym 0 1 2 2 5 
Pisma w postępowaniach przesądowych 0 0 1 0 1 
Pisma w postępowaniach administracyjnych 0 0 1 1 2 
Porady i opinie prawne 11 9 8 4 32 

Razem 290 234 235 215 974 
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Wnioski : 
 

Działania zmierzające do podniesienia standardu usług w pomocy społecznej : 

 Podjąć działania zmierzające do poprawy bazy lokalowej PCPR. 

 Opracować Strategię Integracji Społecznej dla powiatu krotoszyńskiego. 

 Opracować programy pomocy w poszczególnych kategoriach problemów 

społecznych. 

 Utrzymać standard w placówkach pomocy społecznej prowadzonych przez 

powiat. 

 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 tworząc klub dla beneficjentów 

projektu. 

 Pracę socjalną organizować w zespołach interdyscyplinarnych. 

 Podnosić kwalifikacje zwiększające kompetencje kadry. 

 Monitorować efekty pracy w pomocy społecznej. 

 Zwiększyć zatrudnienie w dziale Wsparcia Rodziny. 

 Opracowanie projektu na : Powiatowy Ośrodek Mediacji.  

 Dokonać modernizacji systemu informatycznego placówek. 

 Pozyskanie środków na utworzenie Ośrodka Terapii Rodzin. 

 Przygotować partnerskie programy reintegracji społecznej /utworzenie Centrum 

Integracji Społecznej/. 

 Prowadzić kampanię na rzecz utworzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia dla 

seniorów. 

 Opracować projekt konkursowy PFRON „Ośrodek Informacji dla osób 

niepełnosprawnych”. 

 Wymiana okien w mieszkaniu usamodzielniającym. 
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Najważniejsze potrzeby dla podnoszenia jakości usług : 

1. Zwiększenie zatrudnienia w Dziale Wsparcia Rodziny. 

2. Konieczne uruchomienie systematycznej terapii rodzin. 

3. Utrzymanie pogotowia rodzinnego. 

4. Rozbudowanie sieci telefonicznej i informatycznej w PCPR. 

5. Poprawa warunków lokalowych Powiatowego Zespołu Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

6. Zwiększenie środków na szkolenia kadry pomocy społecznej. 

7. Rozszerzenie oferty poradnictwa prawnego. 

8. Systematyczne prowadzenie superwizji dla pracowników PCPR. 

9. 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 Zespołu 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. Marta Kowalczyk 

 


