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Szanowni Państwo 

 

          Nowoczesna polityka społeczna, to instrumenty umożliwiające człowiekowi podjęcie 

różnych form aktywności, wpływających na polepszenie jakości życia i jego rozwój. 

Zaangażowanie obywateli w rozwiązywanie własnych problemów nie zwalnia państwa i jego 

instytucji z odpowiedzialności za realizowanie zadań związanych z kreowaniem i realizacją 

programów z zakresu polityki społecznej. Największe znaczenie mają takie działania jak: 

bezpieczeństwo publiczne, rozwój dzieci i młodzieży, jakość pracy dająca możliwość 

utrzymania współczesnych standardów życia, gwarancja dostępu do sieci instytucji 

społecznych, ochrona zasobów naturalnych i ekosystemu, przystępne cenowo i właściwie 

zaprojektowane mieszkania, wzmacnianie rodziny naturalnej i reorganizacja systemu 

wsparcia i opieki. Zadania i uprawnienia państwa w zakresie polityki społecznej podzielone 

są między organy państwa i samorządu terytorialnego.  

Zakres  kompetencji przypisanych samorządowi powiatowemu ma duże znaczenie dla 

systemu polityki społecznej, a zwłaszcza systemu organizacyjnego szeroko rozumianej 

pomocy społecznej. Szczegółowe zadania, za które w tej sferze ponosi odpowiedzialność 

samorząd powiatowy precyzują, przede wszystkim ustawa o pomocy społecznej, ustawa  

o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie oraz – w odniesieniu do osób niepełnosprawnych – ustawa o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tak skonstruowany 

system pomocy społecznej w powiecie wskazuje na cztery grupy zadań określające rolę  

i miejsce samorządu powiatowego w rozwiązywaniu problemów społecznych społeczności 

lokalnej. Tak, więc powiat poprzez działające w ramach administracji zespolonej, powiatowe 

centrum pomocy rodzinie : 

1) odpowiada za prowadzenie szeregu specjalistycznych usług dla różnych kategorii 

wymagających wsparcia, są to między innymi – stacjonarne usługi opiekuńcze,  

w przypadku powiatu krotoszyńskiego to domy pomocy społecznej w Baszkowie  

i Zdunach, środowiskowe ośrodki wsparcia (ŚDS w Krotoszynie – jako zadanie  

z administracji rządowej), interwencja kryzysowa, specjalistyczna informacja  

o prawach i uprawnieniach, pomoc uchodźcom, usługi z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, pomoc ofiarom przemocy (SOW 

Zduny – jako zadanie zlecone z administracji rządowej), prowadzenie programów 

korekcyjnych pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, 
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2) odpowiada za opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej poprzez 

rekrutację, prowadzenie, organizację, koordynację i wspieranie rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka,  organizację i prowadzenie placówek opiekuńczo-

wychowawczych , wspieranie w usamodzielnieniu wychowanków rodzin zastępczych 

oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych, 

3) wspiera kadry instytucji pomocy społecznej poprzez szkolenie oraz doradztwo 

metodyczne, 

4) realizuje programy osłonowe dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną  

w porozumieniu i partnerstwie z innymi instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

Przygotowanie sprawozdania z działań w obszarze pomocy społecznej powiatu 

krotoszyńskiego w 2011 roku oraz analizy zasobów pomocy społecznej powiatu 

krotoszyńskiego, jest istotnym wskaźnikiem do kreowania i poszukiwania efektywnych 

rozwiązań dla budżetu pomocy społecznej oraz aktywizujących klientów pomocy społecznej.  

Analiza  problemów społecznych oraz ocena stopnia realizacji zadań powiatu, pokazuje  

w którym miejscu jesteśmy. Utrzymujące się wskaźniki w zakresie: 1) liczby osób 

niepełnosprawnych korzystających z usług domów pomocy społecznej, środowiskowego 

domu samopomocy, warsztatu terapii zawodowej, zakładu aktywności zawodowej oraz 

powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności, 2) interwencji kryzysowych,  

3) liczby osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego/prawnego, socjalnego, 

psychologicznego, pedagogicznego, 4) liczby bezdomnych, 5) liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym, nie są optymistyczne. Budowanie systemu pomocy społecznej w powiecie 

wymaga stałej rozbudowy infrastruktury społecznej i przystosowania jej do zmieniających się 

potrzeb społecznych, wypracowania nowych sposobów pracy zmierzających do poprawy 

funkcjonowania osób zagrożonych marginalizacją społeczną i co bardzo istotne zapobieganie 

zjawiskom rodzącym zapotrzebowanie na pomoc społeczną. 

Znaczącym czynnikiem ograniczającym realizacje zadań wynikających z ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był 

zmniejszony plan finansowy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2011 (na przestrzeni 2008-2011 – w każdym roku ok. 30% 

mniej). Zmniejszone środki na zadania powiatu nie zaspokoiły potrzeb niepełnosprawnych 

mieszkańców naszego powiatu, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w środki ortopedyczne  

i materiały pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, pomoc finansową przy likwidacji barier 

architektonicznych i komunikacyjnych, a szczególnie ograniczały aktywizację zawodową 
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osób niepełnosprawnych. Z wielkim uznaniem należy odnieść się do pozyskania środków  

w ramach Programu PFRON – Wyrównywanie różnic między regionami na likwidację barier 

architektonicznych oraz komunikacyjnych. 

Realizacja zadania powiatu w zakresie tworzenia systemu rodzin zastępczych i opieki 

nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, zostaje w 2011 roku wsparta środkami  

z konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Istotnym czynnikiem wpływającym na 

system, jest liczba przeszkolonych rodzin, kandydatów na rodziny zastępcze. Rok 2011 jest 

przełomem w tym zakresie, po 2 latach trwającego naboru, zrekrutowano grupę kandydatów 

na szkolenie w 2012 roku. 

Istotnym wydarzeniem w pomocy społecznej powiatu było zakończenie inwestycji – 

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie. Powiat dysponuje znakomitym, nowoczesnym 

obiektem, świadczącym usługi dla 196 mieszkańców 

Rok 2011 to kolejny rok realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, obejmującego 25 osób niepełnosprawnych oraz 16 usamodzielnianych 

wychowanków rodzin zastępczych. 

Działania podejmowane w partnerstwie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów oraz samorządami miast i gmin i instytucjami polityki społecznej powiatu 

krotoszyńskiego, przyniosły kolejne dobre praktyki w zakresie aktywizacji seniorów. 

Stworzona koalicja, zawiązane partnerstwa oraz utrzymane porozumienia  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyczyniły się do aktywizowania  

i skutecznej realizacji założeń Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar. Z wielką satysfakcją należy odnieść się do wyróżnienia powiatu 

w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osłonowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / 3 miejsce w Polsce /. 

Doskonalenie kadr pomocy społecznej to kolejny istotny element systemu wsparcia 

osób zagrożonych marginalizacją społeczną. W tym zakresie zrealizowano 6 Konferencji 

naukowych, 5 specjalistycznych warsztatów oraz seminaria w domach pomocy społecznej  

i środowiskowym domu samopomocy. Spotkania te wskazały konieczność rozszerzenia oferty 

szkoleń i doradztwa. 

Wzmocnieniem systemu polityki społecznej powiatu są realizowane dodatkowo 

projekty integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy 

rodzinie oraz organizacje pozarządowe. 

Analizując przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku można wyszczególnić  

te najistotniejsze w następujących obszarach: 
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 Powołanie zawodowych rodzin zastępczych. 

 Organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego /pozyskanie środków z Fundacji 

Ernst Young/ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych  

„ FAMUŁA”. 

 Rozszerzenie oferty aktywizującej seniorów powiatu krotoszyńskiego  

/Uniwersytet III Wieku, kluby seniora w każdej gminie,  Projekt „Senior  

z inicjatywą”, kampanie społeczne i happening /. 

 Utrzymanie standardu w świetlicach środowiskowych i klubie. 

 Rozszerzenie oferty poradnictwa specjalistycznego /prawne - prawo pracy  

i ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne, socjalne, pedagogiczne, 

psychologiczne/. 

 Rozszerzenie usług świadczonych rodzinom zastępczym. 

 Zwiększenie zakresu Projektu PO KL RAZEM Z TOBĄ BĘDĘ SOBĄ. 

 Utrzymanie standardu usług w DPS Baszków i Zduny. 

 Utrzymanie jakości usług w ŚDS.  

 Wzmocnienie działań ngo /nowe organizacje, partnerstwa/. 

 Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – Bliżej siebie – dalej od przemocy 

 Modernizacja mieszkania usamodzielniającego. 

 Utrzymanie standardu usług Powiatowego Zespołu ds. orzekania  

o niepełnosprawności. 

 Podniesienie kompetencji kadry – ukończenie Podyplomowych Studiów  

Zarządzania Administracją z EFS /2 osoby/, Studium Przeciwdziałania 

Przemocy. 

 Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

 Udział w konkursie projektów MPiPS – Wsparcie rodziny. 

 Realizacja projektu Wyrównywanie różnic między regionami z PFRON. 

 Utrzymanie standardu obsługi administracyjno-finansowej. 

 Organizacja Dnia Pracownika Socjalnego,  Konferencji, warsztatów i szkoleń. 

 Wzrost jakości świadczonych usług w zakresie działań PCPR. 

 Utrzymanie dodatkowych działań pomocowych /Bank Chleba, zbiórka żywności, 

salon odzieży, kampanie/. 

 Koordynacja działań zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2011 r. 
 

6 

 

 Rozszerzenie partnerstw w działaniach. 

 Uruchomienie Forum w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Prezentacja PCPR w Krotoszynie jako dobrej praktyki na konferencjach 

ogólnopolskich. 

Oceniając realizację zadań w 2011 roku, należy podkreślić dużą aktywność pracowników 

PCPR w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków, co w znacznym stopniu zwiększyło 

ofertę i jakość świadczonych usług.  Najistotniejszymi działaniami w nowym 2012 roku 

będą: opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2020 roku, 

opracowanie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, wypracowanie programów 

pomocowych na podstawie diagnozy problemów społecznych, kontynuacja projektu PO KL 

Razem z Tobą będę Sobą, utrzymanie standardu usług w placówkach pomocy społecznej, 

kontynuacja projektów na rzecz seniorów oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań 

aktywizujących klientów naszych instytucji. 

         Pragnę serdecznie podziękować Państwu za wsparcie przy  realizacji aktywnej polityki 

społecznej na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2011 roku. Podziękowania kieruję również 

do dyrektorów, kierowników i pracowników domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy 

społecznej, środowiskowego domu samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu 

aktywności zawodowej, instytucji szeroko pojętej polityki społecznej, funkcjonariuszy 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz szczególnie do sponsorów i przedstawicieli 

organizacji pozarządowych.  Jestem przekonany, że zawiązane partnerstwa, porozumienia 

oraz wyznaczone kierunki polityki społecznej, przyczynią się do realizacji kolejnych 

wartościowych projektów.  

 

                                                                                                                                                       

                                                                                   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

                         w Krotoszynie 

                      Andrzej Piotrowski 
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Dział Wsparcia Rodziny 
 

 

Zadania Działu Wsparcia Rodziny wykonywane są w oparciu o ustawę o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004 r. 

 

Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej 

 
 

Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej zajmuje się: 

 organizowaniem opieki w rodzinnych formach opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych 

opieki rodziców poprzez: 

 wszechstronną opiekę nad dzieckiem pozbawionym elementarnego oparcia  

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

 zapewnieniem dziecku możliwości realizacji więzi uczuciowych w prawidłowym 

środowisku rodzinnym; 

 ukierunkowaniem 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; 
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 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. 

 

 

 

 
Tabela 1 Analiza danych za lata 2006-2011 

 

Poradnictwo 

specjalistyczne 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

poradnictwo rodzinne (sekcja 

rodzinnej opieki zastępczej 

oraz sekcja instytucji pomocy 

społecznej) 

 

2420 

 

2341 

 

 

2352 

 

2596 

 

 

2645 

 

2690 

 

 

 

 

 
Tabela  2 Liczba rodzin zastępczych w latach 2006 – 2011 

 

Typ rodzin 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rodziny 

spokrewnione 
65 65 65 65 60 60 

Rodziny 

niespokrewnione 
 

14 
14 17 21 18 15 

Pogotowie 1 1 1 0 0 0 

Rodziny zawodowe 

wielodzietne 
1 1 2 2 5 5 

SUMA 81 81 85 88 83 80 
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Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego  

w  latach 2006 – 2011 

 

Typ rodzin 

Stan na 

dzień 

31.12.2006 

Stan na 

dzień 

31.12.2007 

Stan na 

dzień 

31.12.2008 

Stan na 

dzień 

31.12.2009 

Stan na 

dzień 

31.12.2010 

Stan na 

dzień 

31.12.2011 

Rodziny 

spokrewnione 76 72 67 72 73 74 

Rodziny 

niespokrewnione 20 14 17 30 21 21 

Pogotowie 3 2 0 0 0 0 

Rodziny 

zawodowe 
5 5 8 8 16 19 

Pełnoletni 

wychowankowie 

rodzin 

zastępczych 

31 31 37 36 38 34 

SUMA 130 124 129 146 148 148 

 

 

 

Tabela 4  Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w 2011 roku z rozbiciem na gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  5 Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w poszczególnych latach 

 

 

 

 

 

Gmina 

 

Stan na 31.12.2011 

Dzieci 
Pełnoletni wychowankowie 

rodzin zastępczych 

Krotoszyn 71 22 

Koźmin Wlkp. 15 4 

Kobylin 14 1 

Zduny 4 2 

Sulmierzyce 0 0 

Rozdrażew 1 1 

Inny powiat  9 4 

RAZEM 114 34 

LATA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

LICZBA 

DZIECI 
27 17 6 36 19 18 
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Tabela 6 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w latach 2006-2011 

                    z podziałem na gminy 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 7  Przyczyny umieszczenia w rodzinie zastępczej 

 
 

 

Przyczyna umieszczenia  

w rodzinie zastępczej 

 

 

Liczba dzieci 

 

 

Powiat /miasto 

pochodzenia 

Zaniedbanie dzieci przez rodziców, 

uzależnienie 
12 Powiat Krotoszyński 

 

Matka małoletnia 2 Powiat Krotoszyński 

 

Zmiana rodziny 1 Powiat Krotoszyński 

 

Śmierć rodziców, opiekunów 3 Powiat Krotoszyński 

RAZEM 18  

 

 

 

POWRÓT DO RODZINY BIOLOGICZNEJ 

 

Po umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej prowadzona jest przez pracowników 

socjalnych praca z rodziną naturalną dziecka na rzecz powrotu dziecka do rodziny  

czy utrzymywania prawidłowych relacji i więzi z dziećmi. Jest to proces bardzo trudny, 

wymagający dużego zaangażowania pracowników.  

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Powiat Krotoszyński ponosi koszty 

utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych na terenie innych 

powiatów. Rodzice naturalni dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych są zobowiązani 

Gmina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Krotoszyn 18 9 3 19 9 13 

Koźmin Wlkp. 4 2 2 7 2 3 

Kobylin 4 4 1 9 3 0 

Zduny 1 1 0 1 2 1 

Sulmierzyce 0 0 0 0 0 0 

Rozdrażew 0 0 0 0 3 1 

RAZEM 27 17 6 36 19 18 
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do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci. Z obowiązku tego zwolnieni są rodzice płacący 

alimenty bądź nie spełniający kryterium dochodowego. W 2011 roku nie było rodziców, 

którzy byli zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach 

zastępczych.  

 

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

                  na podstawie zawartych porozumień w 2011 roku 

 

 

 

Powiat/Miasto 

 

Liczba dzieci 

Ostrów Wlkp. 3 

Milicz 1 

Wieruszów 1 

Goleniów 1 

Pszczyna 1 

Sieradz 2 

RAZEM 9 

 
  

 

 

Tabela 9 Dzieci przebywające  w całodobowych   placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

w 2011 r. 

 

 

 

Powiat/Miasto 

 

Liczba dzieci 

Średni 

koszt miesięczny w zł 

Ostrzeszów 1 3092,00 

Świecie 1 4142,82 

Wągrowiec 1 2518,38 

Pleszew 5 6563,04 

Szamotuły 3 1739,01 

RAZEM 11 18055,25 
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Tabela 10 Pomoc udzielana pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych  

 w 2011 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj placówki 
Liczba 

osób 

Rodzaj świadczenia 

kontynuowanie 

nauki 

pieniężna na 

usamodzielnienie 

rzeczowa na 

usamodzielnienie 

Placówka opiekuńczo 

– wychowawcza 
0 0 0 0 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy 

 

1 0 1 647,00 zł 0 

RAZEM 1 0 1 647,00 zł 0 
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Sekcja Placówek Wsparcia Dziennego 

 
Świetlice środowiskowe funkcjonują pięć dni w tygodniu po cztery godziny.                   

W świetlicach pracują wychowawcy (studenci do 25 roku życia, osoby zatrudnione w innych 

instytucjach) zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie, co ogranicza koszty, ale powoduje 

dużą rotacje wśród kadry i negatywnie wpływa na ciągłość procesu oddziaływania 

wychowawczego na dzieci czy współpracę z rodzinami. 

W świetlicach prowadzone jest dożywianie, pomoc w nauce, zabawy integracyjne, 

profilaktyczne, zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe i zaburzenia emocjonalne. 

Z gminami gdzie prowadzone są świetlice podpisane są porozumienia o współpracy. 

PCPR pokrywa koszty wynagrodzenia, doposażenia. Odpowiada za realizowany program 

wychowawczy. Koszty utrzymania lokalu, dożywiania pokrywa gmina. 

 

Tabela 11  Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego w 2011 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 

 

4. 

 

Świetlica środowiskowa dla dzieci 

Koźmin Wlkp. ul. Klasztorna 
23 

 

5. 

 

Świetlica Środowiskowa 

Sulmierzyce, ul. Strzelecka 
30 

 

6. 

 

Świetlica Środowiskowa 

Rozdrażew, ul. Krotoszyńska 
25 

 

7. 

 

Mieszkanie usamodzielniające 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza  

1 

 

 Razem 172 
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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 ramach realizowanego 

zgodnie z ustawą programu usamodzielnienia. Mieszkanie jest przeznaczone dla 5 osób. 

Zasady korzystania z mieszkania określa regulamin.  

W roku 2011 r. w mieszkaniu chronionym przebywały 4 osoby, z czego jedna osoba 

zakończyła program usamodzielnienia.  

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

 

Po raz czwarty PCPR realizowało projekt „Razem z Tobą będę Sobą” w ramach  

POKL Priorytet 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra  

pomocy rodzinie.  

Całkowity koszt projektu wyniósł 371.151,12 zł, wkład własny                           

37.431,89 zł. W 2011 roku objęto 2 grupy odbiorców: 25 osób niepełnosprawnych, w tym  

10 osób z niepełnosprawnością z tytułu zaburzeń psychicznych, 18 wychowanków rodzin 

zastępczych, objętych programem usamodzielniania. 

W ramach realizacji projektu w stosunku do osób niepełnosprawnych podjęto 

następujące działania: grupa wsparcia, indywidualne konsultacje psychologiczne, trening 

umiejętności społecznych, zajęcia poprawiające sprawność fizyczną - aqua areobic, nordic 

walking, turnus rehabilitacyjny, warsztaty decoupage, witrażu, filcowania, malowania  

na szkle, kurs komputerowy (I stopnia), kurs grafiki komputerowej (I stopnia), kurs 

bukieciarz/florysta, warsztaty z doradcą zawodowym.  

Natomiast działania skierowane do usamodzielnianych wychowanków rodzin 

zastępczych obejmowały: indywidualne konsultacje psychologiczne (18 osób), trening 

umiejętności społecznych (18 osób), kurs prawa jazdy kat. B (16 osób), kurs prawa jazdy kat. 

B+E (2 osoby), kurs prawa jazdy kat. C (5 osób), kurs obsługi kasy fiskalnej (4 osoby), 

warsztaty z doradcą zawodowym (18 osób). 

Projekt podsumowała konferencja z udziałem instytucji, organizacji pozarządowych 

oraz zaproszonych gości. 
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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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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie decyzją Wojewody Wielkopolskiego działa  

jako Dom dla osób somatyczne chorych z liczbą miejsc w ilości 196 osób. Taki stan 

mieszkańców zarejestrowano na koniec 2011 r. Przeciętna liczba mieszkańców w 2011 r. 

wyniosła 195,48 osoby. Niepełne obłożenie wolnych miejsc wynika z rotacji mieszkańców. 

Ogólna wartość dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 

w 2011 r. to 4.942.765,44 zł co stanowi 100,46% realizacji planu dochodów. Większości  

to dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, które wyniosły 4.920.566,66 zł,  

co stanowi 99,55% realizacji wszystkich dochodów. Ponadto uzyskano dochód w wysokości 

18.259,93 zł z tytułu zwrotu refundacji za lata ubiegłe, użyczenia samochodu i organizacji 

imprezy dla zaprzyjaźnionych domów – Noc Świętojańska i refundacji za wyszkolenie 

ucznia. DPS uzyskał także dochód w wysokości 1.023,35 zł z tytułu odsetek oraz 1.830 zł 

dochodów z tytułu wynajmu gabinetu zabiegowego dla pielęgniarek, które świadczą usługi 

dla mieszkańców w ramach kontraktu zawartego z NFZ, a także wpływy z tytułu sprzedaży 

złomu na kwotę 1.085,50 zł. 

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie za 2011 r. wyniosły 6.661.237,16 zł, 

co stanowi 99,27% realizacji planowanych wydatków. 

Do największych pozycji wydatków Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie należy 

zaliczyć: 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS – 4.649.754,54 zł, co stanowi 69,80% 

wydatkowanych środków, 

 media – 402.727,92 zł ( w tym koszt gazu – 235.720,72 zł, energii elektrycznej – 

146.988,46  zł), 

 zakup materiałów i wyposażenia – 275.777,73 zł (wg kosztów: paliwo – 29.791,56 

zł, materiały do napraw i remontów – 49.450,62 zł, materiały biurowe – 14.445,02 

zł, doposażenie – 78.327,87 zł w tym zakup 18 łóżek rehabilitacyjnych, środki 

czystości – 50.836,04 zł, pozostałe materiały – 48.850,51 zł), 

 zakup leków, pieluchomajtek i środków dezynfekcyjnych – 55.190,75 zł  

(wg kosztów:  pieluchomajtki – 25.892,49 zł, środki dezynfekcyjne – 12.444,58 zł, 

leki – 17.125,04 zł), 
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 zakup usług remontowych – 355.508,07 zł ( w tym wydatek na remont elewacji pałacu  

- 272.469,55 zł, a pozostałe wydatki to konserwacje i okresowe przeglądy oraz drobne 

naprawy sprzętu), 

 pozostałe usługi – 177.263,50 zł, (w tym wydatki na utrzymanie czystości oraz wywóz 

nieczystości stałych i płynnych wraz z oczyszczaniem ścieków -  107.936,23 zł, usługi 

fryzjerskie – 36.000,00 zł, opłaty pocztowe – 3.503,15 zł, usługi transportowe  

i rozrywkowe  –8.481,26 zł), 

 żywność – 513.819,14 zł. 

Z uwagi na pełną obsadę mieszkańców w Domu należy zabezpieczyć właściwą 

całodobową opiekę zgodną z wymogami standardów prowadzenia domów. W związku z tym 

DPS musi spełniać wskaźnik zatrudnienia w wysokości 0,6 etatu pracownika zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego na jednego mieszkańca, w tym celu DPS w Baszkowie na koniec 

roku zatrudniał  136 osób co w przeliczeniu na etaty daje 135 oraz 3  uczniów. W związku  

z korzystaniem z możliwości zatrudniania pracowników na staż i prace interwencyjne 

finansowane z PUP średnioroczne zatrudnienie za 2011 r. wyniosło 129,39 osób. 

 

PORÓWNANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW W DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

1. Pracownicy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego 

 

PRACOWNICY 
Zatrudnienie na dzień 

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

KIEROWNIK ZTO 1 1 1 1 1 

STARSZA PIELĘGNIARKA, 

POŁOŻNA 
- 3 4 4 5 

PIELĘGNIARKI 18 14 5 5 4,5 

OPIEKUNOWIE 12 19 32 38 45 

POKOJOWE 11 14 20 26 40 

PRACOWNICY SOCJALNI 3 4 5 3 3 

PRACOWNICY TERAPII 

ZAJĘCIOWEJ 
3 4 3 3 4 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2011 r. 
 

18 

 

REHABILITANCI 3 3 2 2 1 

MASAŻYSTA - - - 2 2 

PSYCHOLOG 1 1 - - - 

KAPELAN  0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

OGÓŁEM – ETATÓW  52,25 63,25 72,25 84,50 106 

 

2. Pracownicy administracyjno – biurowi i pion gospodarczy 

 

PRACOWNICY 
Zatrudnienie na dzień 

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

DYREKTOR 1 1 1 1 1 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 1 1 1 1 1 

ADMINISTRATOR 1 1 1 1 1 

KSIĘGOWA 1 1 1 1 1 

SAMODZIELNY REFERENT  

DS. OSOBOWYCH 
1 1 1 1 1 

SAMODZIELNY REFERENT 

DS. ADMINISTRACYJNO – 

BIUROWYCH 

- - - - 1 

POMOC  

ADMINISTRACYJNO – 

BIUROWA  

 1 3 4 3 

ST. MISTRZ KUCHARSKI 1 1 1 1 1 

KUCHARKI 7 10 12 12 12 

UCZNIOWIE – KUCHNIA  

(nauka zawodu) 
3 2 3 3 3 

PRACZKI 2 2 4 4 3 

KIEROWCA 1 1 1 1 1 

PRACOWNICY 

GOSPODARCZY 
3 3 4 4 3 

OGÓŁEM – ETATY  22 25 33 33 32 
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Największą inwestycją w 2011 roku było odnowienie, remont elewacji pałacu w DPS 

w Baszkowie, koszt tego remontu wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 272.469,55 zł. 

Dzięki tej inwestycji zrealizowano zalecenie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy  

w Ostrowie Wielkopolskim.  

W październiku 2011 r. został ogłoszony przetarg na zakup samochodu typu bus do 

przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością zakotwiczenia wózka inwalidzkiego. 

Realizacja tego przedsięwzięcia zakończyła się w grudniu, a jego koszt wyniósł 159.997,50 zł 

30% tego przedsięwzięcia zostało sfinansowane ze środków PFRON.  

W 2011 r. dla mieszkańców zostało zakupionych 18 łóżek rehabilitacyjnych  

z pasywnymi materacami przeciwodleżynowymi w zmywalnych paroprzepuszczalnych 

pokrowcach za kwotę 43.351,20 zł. Łóżka rehabilitacyjne z materacami przyczyniły się do 

poprawy rehabilitacji i komfortu mieszkańców leżących oraz odciążenia personelu 

opiekuńczego przy czynnościach opiekuńczo – pielęgnacyjnych nad obłożnie chorymi, 

leżącymi mieszkańcami. 

W 2011 roku podobnie jak w 2010 roku 5 pielęgniarek z NZOZ „VITA” świadczyło 

mieszkańcom DPS w Baszkowie usługi pielęgniarskie w ramach opieki długoterminowej.  

W ramach kontraktu NFZ zapewnia usługi pielęgniarskie tylko mieszkańcom domów pomocy 

społecznej do 40 pkt wg skali Barthela. Aktualnie w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie 

mieszka ok. 60 mieszkańców do 40 pkt w skali Barthela.  

W zakresie spraw terapeutyczno - kulturalnych DPS dla swoich mieszkańców 

prowadzi różne zajęcia terapeutyczne:  

 biblioterapia i terapia oparta na słowie: czytanie prasy i książek, pisanie 

i recytowanie wierszy, pogadanki, 

 muzykoterapia – ćwiczenia rytmiczne, słuchanie muzyki poważnej i rozrywkowej 

„z lat młodości”, wieczorki taneczne organizowane z różnych okazji np. andrzejki, 

tłusty czwartek, ostatki itp., wspólne śpiewanie pieśni biesiadnych i kościelnych, 

 zajęcia plastyczne – malowanie, rysowanie, wydzieranie, pakowanie prezentów, 

 ludoterapię – udział w grach i zajęciach świetlicowych, konkursach, 

 silwoterapię - poprzez kontakt z przyrodą, otoczeniem, spacery, 

 ergoterapię i zajęcia kulinarne – wspólne z pracownikami wykonywanie prac 

porządkowych na terenie parku, dekoratorstwo, majsterkowanie (prace  

w drewnie). 
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Ponadto codziennie mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia we wspólnej modlitwie  

i śpiewaniu okolicznościowych pieśni religijnych.  

Do najważniejszych wydarzeń kulturalno – oświatowych należą doroczny Zjazd 

Rodzin. Jest to dzień najbardziej oczekiwany przez mieszkańców naszego Domu. Zawsze 

rozpoczyna się on mszą św. odprawioną przez kapelana. Po mszy św. rodzinom mieszkańców 

dyrekcja przedstawia co zrobiono dla ich krewnych zwłaszcza w ciągu minionego roku. 

Później mieszkańcy mają możliwość spędzania czasu wspólnie ze swoimi rodzinami przy 

kawie  i na spacerach w parku. Podczas zjazdu zaproszone zespoły artystyczne umilają czas 

mieszkańcom i ich rodzinom. W czasie zjazdu mieszkańcy wspólnie z pracownikami 

prezentują swoje prace na zorganizowanym kiermaszu prac wykonywanych na terapii 

zajęciowej.  

Kolejnym ważnym wydarzeniem kulturalno – oświatowym jest organizowanie zabawy 

z okazji Nocy świętojańskiej, na której kultywowane są dawne zwyczaje związane z nocą 

świętojańską. Do wspólnej zabawy zapraszani są mieszkańcy z zaprzyjaźnionych Domów 

Pomocy Społecznej.  

Na stałe do kalendarza imprez odbywających się na terenie DPS w Baszkowie 

wpisana jest powiatowa biesiada „Rozśpiewany Senior”, która odbywa się na terenie parku. 

Ze swoim repertuarem piosenek biesiadnych występują kluby seniora z terenu całego powiatu 

krotoszyńskiego, zawsze po występach jest wspólna zabawa taneczna. 

Tradycyjnie wspólnie z Zdunowskim Ośrodkiem Kultury w galerii „Na stryszku” 

zorganizowana została wystawa prac mieszkańców DPS Baszków. Poza tym mieszkańcy 

również przy innych okazjach prezentują swoje prace wykonane w ramach terapii zajęciowej 

m.in. wystawa podczas imprezy „Pogranicze kultur – Zduny 2011” oraz wspólnie z klubem 

rękodzielnictwa prac wielkanocnych w Izbie Muzealnej w Zdunach.  

Każdego roku organizowane są dwie jednodniowe wycieczki autokarowe dla 

mieszkańców w 2011 roku mieszkańcy zwiedzali zamek i stadninę koni w Książu oraz osadę 

w Biskupinie i park dinozaurów w Rogowie. Od czterech lat mieszkańcy uczestniczą  

w corocznej pieszej pielgrzymce osób niepełnosprawnych do sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia w Lutogniewie.  

Mieszkańcy mieli zapewnione również wiele wyjazdów na uroczystości organizowane 

przez zaprzyjaźnione DPS-y, m.in. udział w organizowanej przez WTZ Krotoszyn 

spartakiadzie osób niepełnosprawnych na krytej pływalni Wodnik w Krotoszynie, udział  

w turnieju kręglarskim mieszkańców DPS w Pleszewie.  
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W minionym roku odbywały się  występy licznych zespołów dzieci i młodzieży ze 

szkół podstawowych i gimnazjów, kapel ludowych, zespołów folklorystycznych, grup 

teatralnych.   

 

NAJISTOTNIEJSZE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA DPS W BASZKOWIE 

 

Istotnym problemem jest brak wygodnej stołówki, pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz 

pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Pierwsza wersja budowy obecnego obiektu 

zakładała pomieszczenia dla 60 mieszkańców, następnie po konsultacji z ówczesnym 

Wojewodą Kaliskim powiększono część sypialną do 90 mieszkańców. W chwili zasiedlenia 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmniejszyło standard w zakresie liczby metrów 

kwadratowych przypadających na jednego mieszkańca. Wprowadzono 6 m zamiast 

dotychczasowych 9. Stworzyła się możliwość umieszczenia w tym obiekcie 141 osób. 

Zauważyć należy, że segment A zwany segmentem socjalnym nie zwiększył się. 

Został zaprojektowany dla 60 osób i jego powierzchnia nie uległa zmianie mimo zwiększeniu 

ilości mieszkańców i pracowników. 

 W trakcie użytkowania narodziły się problemy z wygospodarowaniem pomieszczeń na 

stołówkę, rehabilitację, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia na terapię 

zajęciową oraz specjalistyczne pomieszczenia dla fizykoterapii, gdzie pomieszczenie musi 

spełniać wymagane normy. Ponadto coraz więcej mieszkańców porusza się za pomocą 

wózków inwalidzkich i chodzików. W momencie zasiedlenia pierwszego segmentu 

mieszkalnego ze stołówki korzystało ok. 10 osób poruszających się za pomocą wózka 

inwalidzkiego, chodzika  lub kuli dzisiaj jest ich ok. 50. W konsekwencji powoduje to,  

że stołówka i pozostałe w/w pomieszczenia nie zapewniają swobody poruszania się 

mieszkańcom ograniczonym ruchowo. Grozi to potknięciami, upadkami co w przypadku tych 

osób może mieć bardzo negatywne następstwa w postaci urazów wymagających długotrwałej 

rehabilitacji, a w przypadku powikłań może nawet doprowadzić do zagrożenia nie tylko 

zdrowia ale również życia, zwłaszcza mieszkańców w podeszłym wieku.   

 Wyzwaniem na rok 2012 jest rozwiązanie tego problemu poprzez rozbudowę 

istniejącego budynku przez przykrycie specjalnym tworzywem obecnych skwerów  

i chodników pomiędzy segmentami. Jest to najtańsza koncepcja rozbudowy ponieważ uniknie 

się budowy ścian i uzyska ok. 600 m
2
 powierzchni. Pozyskane pomieszczenia zostałyby 

przeznaczone na stołówki a obecne pomieszczenia stołówki zaadoptowane na brakujące w/w 

pomieszczenia.   
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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 Mieszkańcom. Uwzględnia indywidualne potrzeby mieszkańców w szczególności: 

wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz stopień psychicznej i fizycznej 

sprawności. Dom zaspakaja potrzeby i możliwości psychofizyczne swoim mieszkańcom 

zapewniając: miejsce zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble, pościel, bieliznę 

pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej, odzież, bieliznę osobistą, obuwie, 

wyżywienie również dietetyczne, które jest zgodne ze wskazaniami lekarza, w ramach 

obowiązujących norm żywieniowych. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarską 

pielęgniarską, rehabilitacyjną oraz dostęp do posług religijnych. W Domu stwarzane są 

warunki uczenia się i wychowywania przez doświadczenie życiowe, kształcenie specjalne, 

terapię zajęciową, dostęp do kultury, oświaty i rekreacji, oraz opiekę w czasie 

zorganizowanych zajęć poza Domem. 

W Domu zatrudnionych jest 55 pracowników w:                                                                        

 zespole opiekuńczo-terapeutycznym – 42 osoby w tym: dwie  z administracji osoby 

pierwszego kontaktu,  

 administracji – 4 osoby, 

 dziale gospodarczym i obsługi – 11 osób.                                                                                                                  

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Zdunach w roku 2011 zrealizowane zostały 

zadania: 

 dokonano remontu i doposażenia pokoju gościnnego i przylegającej do niego łazienki 

dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, 

 dokonano naprawy dachów na budynkach Domu i pralni, 

 przeprowadzono konserwację stacji uzdatniania wody i solarów, 

 doposażono pomieszczenie kuchenne w szafę do przechowywania artykułów 

spożywczych,  

 przeprowadzono remont łazienek na dwóch Grupach Domu,  

 zaadaptowano pomieszczenia, w których zostały utworzone sale: aromaterapii, małej 

motoryki i arteterapii. Zostały one wyposażone w odpowiedni sprzęt. Doposażono 

pokoje Mieszkańców w meble i łóżka, 

 doposażono świetlice na grupach w sprzęt RTV, 
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 zakupiono zmywarki na Grupy, 

 zakupiono do przewozu naszych Mieszkańców samochód Volkswagen Caravelle 

Comfortline, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach 

inwalidzkich. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu pn. „Program 

wyrównywania różnic między regionami „w wysokości 79.000,00 złotych. Na zakup 

samochodu Dom otrzymał od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego  

a Paulo Prowincji Poznańsko-Chełmińskiej środki finansowe w wysokości: 38.000,00 

złotych. 

 Fundacja „Iskierka nadziei” wyposażyła pokój pedagoga, dofinansowała wyjazd  

i pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w Jaworzynce i wycieczkę do Berlina oraz 

atrakcje w Tropical Island. 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
 

 

 

 

I. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 

 

 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie w dziale 852 – Opieka Społeczna,  

rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia, realizuje zadania statutowe jako wyodrębniona 

jednostka organizacyjna Powiatu Krotoszyńskiego, zorganizowana w celu wykonywania 

zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, przeznaczonym dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi (typ AB) w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

Celem działalności Domu jest rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zmierzająca do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej  

i funkcjonowania społecznego. 

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone zajęcia terapeutyczne odbywały 

się w następujących pracowniach: rękodzielniczo-krawieckiej, plastycznej, artystycznej, 

komputerowej, stolarskiej, kulinarnej i ogrodniczej (w sezonie). Ponadto uczestnicy 

regularnie biorą   udział w zajęciach ruchowych w sali ćwiczeń rehabilitacyjnych. Raz  

w tygodniu, w ramach oferowanych usług, każda osoba przebywająca w Domu  

ma możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, a z psychiatrycznej opieki lekarskiej 

w poradniach zdrowia psychicznego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NZOZ- 

Krotoszyńska Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz NZOZ Lekarze Psychiatrzy  

„Psyche” s.c.). 

 

 

 

 

II. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 

 

 

Na dzień 31.12.2011 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 40 osób.  
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Tabela  12 Uczestnicy ŚDS wg rodzaju niepełnosprawności w 2011 r. 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób 

Choroba psychiczna 8 

Upośledzenie umysłowe w tym: 32 

 - głęboki stopień upośledzenia umysłowego 2 

- znaczny stopień upośledzenia umysłowego 11 

- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 13 

- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza  

neurologiczne 

6 

Inne  zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków 

psychoaktywnych 

0 

 

III. Formy prowadzenia działalności  
  

 

Lp 

 

Formy zajęć 

 

Efekty prowadzonej działalności 

 

 

1. 
 

Terapie  

- muzykoterapia 

- biblioterapia 

- zabawoterapia 

- choreoterapia 

- filmoterapia 

 

- bogatsza fantazja, kreatywność    

uczestników 

- łatwiejsza akceptacja swojej   

niepełnosprawności 

- większa możliwość rozładowania napięć 

- wzmocniono uczestników do   

podejmowania działań 

- zadowolenie uczestników 

- rozwój uczestników i zbliżenie do   

zwykłych form życia 

- wzmocniono poczucie własnej wartości 

- stworzono możliwości samorealizacji  

  i samowyrażania się 

 

2. 
 

Treningi  

- funkcjonowania w codziennym życiu 

- umiejętności interpersonalnych  

  i rozwiązywania 

  problemów 

- umiejętności spędzania czasu wolnego 

 

- uczestnicy nabyli nowe umiejętności,   

przydatne w codziennym życiu 

- większa samodzielność, pewność siebie  

  i swoich możliwości  

- zbliżono uczestników do  niezależności  

  w codziennym życiu 

- większe zaufanie wobec własnych  

uzdolnień i możliwości poradzenia  

sobie w sytuacjach trudnych 

- poprawa kompetencji komunikowania się   

i współżycia społecznego 
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- wzrost zainteresowania sposobami 

spędzania czasu wolnego 

 

3.  

 

Rehabilitacja 

- ruchowa 

- gimnastyka ogólnousprawniająca 

- gry i zabawy zespołowe 

- zajęcia sportowe 

- turystyka 

 

-  przywrócono możliwie pełną sprawność  

fizyczną 

-  lepsza koordynacja i zręczność ruchowa 

-  zadowolenie z bycia aktywnym fizycznie,  

   satysfakcja z udanego przebiegu ruchu  

z realizowania celowych funkcji własnego 

ciała 

- popularyzacja różnych dyscyplin 

sportowych 

 

4. 
 

Psychoterapia 

- poradnictwo psychologiczne 

- konsultacje indywidualne 

 

- wzrost poczucia bezpieczeństwa 

uczestników 

-  uzyskanie wsparcia emocjonalnego 

-  łatwiejsza komunikacja; większa  

otwartość uczestników 

-  udzielenie pomocy w przepracowywaniu  

   i rozwiązywaniu problemów 

-  udzielenie fachowych porad 

rodzinom/opiekunom 

 

5. 
 

Aktywizacja zawodowa 

-  terapia zajęciowa w zakresie     

ergoterapii, arteterapii 

- dobrowolne prace na rzecz Domu  

   w tym prace w ogrodzie 

- zajęcia komputerowe 

 

- zwiększono szanse twórczej aktywności 

- większa pewność siebie i swoich   

możliwości 

- doświadczenie sukcesu, skuteczność  

  w wykonywaniu zadania 

- uczenie się poprzez praktyczne działanie,  

zdobycie wiedzy poprzez robienie czegoś 

- wykształcono praktyczne zdolności 

- wiara w społeczną przydatność 

- 3 uczestników Domu i 2 uczestników  

spotkań klubowych ukończyło 

szkolenia/kursy zawodowe (dzięki 

współpracy ŚDS z Powiatowym Urzędem 

   Pracy  

- 1 uczestnik dobrze sprawdza się  

w wypełnianiu zadań gońca na potrzeby  

Domu 

 

6.  
 

Inne formy 

- spotkania integracyjne  

  i okolicznościowe 

- zajęcia rekreacyjno-sportowe 

- zajęcia kulturalne 

- zajęcia klubowe (popołudniowa forma  

spędzania czasu wolnego) 

 

- lepsza integracja społeczna 

- poprawa relacji rodzinnych 

- wyższa jakość życia uczestników 

- wzbogacono doświadczenie świata  

  i własnej osoby 

- uczestnicy poznali świat przy pomocy  

realnych doświadczeń, ciekawych przeżyć 

i uczestnictwo w pewnych wydarzeniach 
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IV. Środki finansowe 

 

 

Środki finansowe 

 

a) środki przekazane z budżetu Wojewody – 454.279,81 zł 

b) inne środki – środki przekazane z budżetu Powiatu – 102.854,40 zł 

  

Razem: 557.134,21 zł 

 

 

 

V.  Plany 

 

1. W dalszym ciągu realizacja ustawowych obowiązków oraz działania zmierzające do 

podnoszenia standardu usług prowadzonych w Domu, mających na celu poprawę 

szeroko pojętego funkcjonowania – codziennego, psychicznego, fizycznego  

i społecznego  uczestników ŚDS. 

2. Będziemy korzystać z możliwości ubiegania się o dodatkowe środki finansowe, mając 

na uwadze właściwe funkcjonowanie Domu. 

3. Wskazane jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich 

specjalistyczne szkolenie w zakresie nowych form terapii. 

4. Utrzymanie frekwencji uczestników na wysokim poziomie. 

5. Kontynuowanie spotkań Klubu „Ciekawi Świata” z wykorzystaniem potencjału  

i możliwości Domu 

6. Ciągła aktywizacja zawodowa uczestników i poszukiwanie miejsc pracy. 

7. Kontynuacja różnych form integracji społecznej uczestników; w miarę możliwości 

finansowych Domu. 

8. Stała współpraca z rodziną w celu lepszego, konstruktywnego radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych.  
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WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 

 

W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu 

otrzymaliśmy żywność o wartości 30.796,46 zł; roczna składka członkowska wyniosła 

4.400,00 zł.  

Artykuły spożywcze otrzymali: świetlice środowiskowe, klienci Banku Chleba, 

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

indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

W dniach 2-4 grudnia 2011 roku 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 627,85 kg  o wartości 3.767,10 zł 

została przekazana do siedziby PCK w Krotoszynie i została wydana w formie paczek 

osobom potrzebującym. 

     

Tabela 13 Wartość żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w latach 2006-2011 

 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 

 

2011 

Wartość 

żywności 

 

31 289,00 zł 

 

34 959,39 zł 

 

23 881,87 zł 

 

26 039,47 zł 

 

21 831,62 zł 

 

30 796,46 zł 

  

  BANK CHLEBA 

W roku 2011 r. kontynuowano prowadzenie Banku Chleba. Chleb i artykuły 

spożywcze wydawane były w każdy wtorek i piątek przy ul. Langiewicza 2 (siedziba ŚDS).  

Ze względu na ograniczone środki nie wszyscy potrzebujący objęci są w/w pomocą.  

 

Tabela 14 Ilość wydanego chleba i liczba rodzin korzystających z pomocy w latach 2006-2011 

 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 

 

2011 

Ilość bochenków 

chleba 

 

2247 

 

1650 

 

2030 

 

2102 

 

2371 

 

2356 

Ilość rodzin 

korzystających  

z pomocy 

 

31 

 

39 

 

30 

 

50 

 

44 

 

      48 
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MAGAZYN ODZIEŻY, MEBLI ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 

Działalność ta cieszy się dużym zainteresowaniem; nieodpłatnie pozyskujemy  

od mieszkańców powiatu używaną odzież, sprzęt AGD, pośredniczymy w przekazywaniu 

mebli. Z tej formy pomocy korzystają osoby ubogie, rodziny poszkodowane w wypadkach 

losowych (pożar, zalanie mieszkania) i innych trudnych sytuacjach życiowych.  

 

Tabela 15 Liczba wizyt osób potrzebujących w Salonie odzieży używanej w latach 2006-2011 

 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 

 

2011 

Ilość wizyt 640 680 789 1330 2462       2462 
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Dział  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na 

realizacje zadań na rok 2011 kwotę  1.495.792,00 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 3 stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych na kwotę 50.000,00 zł.  Osoby niepełnosprawne chętnie składały wnioski 

na bezzwrotną dotacje na działalność gospodarczą. Wnioski 3 osób zostały rozpatrzone 

pozytywnie – otrzymały dotacje na kwotę 60.000,00 zł. Pozostałe środki zostały 

wydatkowane na staże osób niepełnosprawnych – 39.964,00 zł. 

 

Wykres 1 Zadania realizowanie przez PUP – rehabilitacja zawodowa 

 

 

  



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2011 r. 
 

31 

 

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono w 2011 r. kwotę 

1.345.792,00 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie swoją rehabilitacją obejmuje  

60 osób. Na działalność przekazano kwotę 887.760,00 zł ze środków PFRON i 98.640,00 zł  

jako 10 % dotację ze środków powiatu. 

W roku bieżącym 405 osoby złożyły wnioski na dofinansowanie pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym. Ze względu na zmniejszony budżet przekazany przez PFRON jedynie 126 

osób otrzymało dofinansowanie. Były to głównie osoby niepełnosprawne z orzeczonym 

stopniem znacznym i umiarkowanym, które nigdy nie korzystały z podobnego 

dofinansowania. Kwota wydatkowana na to zadanie to 80.616,00 zł 

O dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych starało się 96 osób 

niepełnosprawnych. Dofinansowanie otrzymały 44 osoby. Kwota 113.396,00 zł została 

przeznaczona na adaptacje łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na likwidację 

barier w komunikowaniu się.   

Z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

sprzęt rehabilitacyjny skorzystało 865 osób na kwotę 258.020,00 zł. Ze względu na 

ograniczone środki musieliśmy obniżyć wysokość dofinansowania do w/w zadania. 

 Jak co roku stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych organizują 

różnego rodzaju imprezy integracyjne i wycieczki dla swoich członków. W roku 2011 

podpisano 16 umów na kwotę  5.964,00 zł. 

 

Wykres 2 Zadania realizowanie przez PCPR – rehabilitacja społeczna 
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W roku bieżącym ponownie przystąpiliśmy do programu „Wyrównywanie różnic 

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

architektonicznych poprzez budowę windy w budynku Zakładu Opieki Paliatywnej - SP ZOZ 

w Krotoszynie, przystosowanie i wyrównanie poziomów w budynku Przedszkola 

Integracyjnego „KUBUŚ”, zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS 

w Baszkowie i DPS w Zdunach. W każdym realizowanym przedsięwzięciu otrzymaliśmy 

100% wnioskowanej kwoty. 

 

Wykres 3  Realizacja programu „Wyrównywanie różnic między regionami” w 2011 roku 

 

 

 

Rok 2011 był  kolejnym 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. Należy również zaznaczyć że przedstawiona na wykresach realizacja zadań nie 

jest wartością rzeczywistą ponieważ nie ujęto tutaj wniosków osób, które znając naszą 

sytuacje finansową, nie złożyły stosownego druku wniosku. 
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Dział Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

 

Tabela 16  Ogólna liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu                    

krotoszyńskiego z rozbiciem na miasta i wsie 

 

Gmina Miasto Wieś Razem 

Krotoszyn 108 21 129 

Kobylin 3 3 6 

Koźmin Wlkp. 8 14 22 

Zduny 6 4 10 

Rozdrażew 0 10 10 

Sulmierzyce 8 0 8 

spoza powiatu 3 3 6 

Razem 136 55 191 

 

 

 

Wykres 4 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu krotoszyńskiego  

z rozbiciem na miasta i wsi 
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Liczba zgłoszonych do Ośrodka Interwencji Kryzysowej sytuacji określanych 

mianem kryzysowych wynosi 191, przy czym osoby zgłaszające się (również zgłaszane) 

pochodzą przede wszystkim z powiatu krotoszyńskiego; spoza powiatu do Ośrodka zgłoszono 

w 2011 roku 6  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 (patrz: Wykres 4).  

 

Tabela 17 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 42 46 1 14 53 42 31 11 

Kobylin 5 5 0 0 8 10 5 0 

Koźmin Wlkp. 9 8 1 5 15 15 6 3 

Zduny 7 7 0 3 8 9 5 2 

Sulmierzyce 5 4 2 0 8 11 4 1 

Rozdrażew 4 4 0 3 6 3 4 0 

spoza powiatu 3 2 1 1 3 10 1 2 

Razem 75 76 5 26 101 100 56 19 

 

Wykres 5 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 (75%), w kilku pozostałych przypadkach istotny 

wpływ na wystąpienie sytuacji kryzysowej miały zaburzenia psychiczne i niezaradność 

życiowa (patrz: Wykres 5). W realizacji programu pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie 

brało udział 14 osób – sprawców przemocy, ponadto po zakończeniu realizacji odbyło się  

6 konsultacji indywidualnych. 

 

 

 

Tabela 18  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 129 348 161 60 69 

Koźmin Wlkp. 22 68 36 8 14 

Kobylin 6 16 18 2 4 

Zduny 10 31 13 6 4 

Sulmierzyce 8 19 9 4 4 

Rozdrażew 10 32 20 6 4 

spoza powiatu 6 23 12 2 4 

Razem 191 537 269 88 103 
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Wykres 6  Ilość spraw związanych z pozostałymi sytuacjami kryzysowymi – wg gmin 
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Tabela  19  Osoby lub instytucje zgłaszające istnienie przemocy w rodzinie oraz pozostałe sytuacje   

kryzysowe 

 

Osoba / instytucja 

zgłaszająca 

Ilość zgłoszeń 

Przemoc Pozostałe 

Osobiście 29 95 

Policja 28 40 

Szkoła/pedagog 1 16 

Rodzina 1 14 

Kurator sądowy 4 4 

Lekarz  1 2 

Sąsiedzi/znajomi 2 10 

OPS 5 5 

Inne instytucje 4 5 

Razem 75 191 
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Wykres 7  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   

8 posiedzeń sądu związanych z przesłuchiwaniem małoletnich, a także 32 spotkania dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych z rodzicami naturalnymi (Tab. 20).  

 

Tabela  20 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 

8 13 32 72 49 
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Tabela 21  Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

Wykres 8 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi w latach 2007 – 2011 wg gmin 

powiatu krotoszyńskiego 
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Gmina 
Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi 

2006 2007 2008 2009 2010 

Krotoszyn 122 134 170 135 129 

Kobylin 10 8 15 9 6 

Koźmin Wlkp. 24 28 19 17 22 

Zduny 19 20 17 18 10 

Rozdrażew 1 6 13 10 10 

Sulmierzyce 5 2 7 7 8 

spoza powiatu 9 9 10 11 6 

Razem 190 207 251 207 191 
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Tabela 22  Wykaz osób przyjętych do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Zdunach w latach 

                  2009-2011  

 

 

Liczba osób 
Liczba rodzin 

Liczba osób 

ogółem Dorosłe Dzieci 

2009 18 23 17 41 

2010 22 45 21 70 

2011 26 32 26 58 
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 
Liczba przyjętych wniosków w sprawie wydania orzeczenia:  2158 (w tym 1829 

wniosków  o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia 

oraz 329 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: 276 

                              o niezaliczeniu do niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia: 41 

                              o odmowie ustalenia niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia: 1  

Wydano orzeczeń o zaliczeniu do jednego z 3 stopni niepełnosprawności: 1659 

                              o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności: 106 

                              o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności: 33 

Razem wydano orzeczeń: 2116 

  

Wydano 956 legitymacji dokumentującej niepełnosprawność. 

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 123 odwołania. 
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Tabela  23  Liczba i cel przyjętych wniosków w 2011 r. 

 

Osoby powyżej 16 roku życia  

Lp. Cel złożenia wniosku 2011 r. 

1. Odpowiednie zatrudnienie 416 

2. Szkolenie 3 

3. Uczestnictwo w terapii zajęciowej 19 

4. 
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze 
150 

5. 

Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia  

w samodzielnej egzystencji/ korzystanie z usług socjalnych, 

opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 

329 

6. Zasiłek stały 0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny 468 

8. Korzystanie z karty parkingowej 259 

9. Inne 185 

         Razem 1829 

 

 

 

Tabela 24  Liczba i cel przyjętych wniosków w 2011 r. 

 

Osoby przed 16 rokiem życia 

  

Lp. Cel złożenia wniosku 2011 r. 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 285 

2. Zasiłek stały 37 

3. Inne (karta parkingowa) 7 

         Razem 329 
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Tabela 25  Liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej w 2011 r. 

 

Lp.  Wyszczególnienie 2011 r. 

1. 
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o niepełnosprawności 
289 

2. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności  
660 

3. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień 
7 

         Ogółem 956 

 

 

 

 

Tabela 26   Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób  

niepełnosprawnych w 2011 r. 

 

Osoby do 16 roku życia 

 

Lp.  Wyszczególnienie Liczba 

1. Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 1 

2. Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 41 

3. Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 276 

         Ogółem 318 
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Tabela 27  Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych w 2011 r. 

 

 

              Osoby po 16 roku życia

Lp. 
Wyszczególnienie 2011 r. 

1. Wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności 1659 

2. Wydane orzeczenia  o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 106 

3. Wydane orzeczenia  o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 33 

4. Ogółem wydane orzeczenia 1798 

 

 

5. 

W tym:  

Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych po raz pierwszy 

znaczny 250 

umiarkowany 185 

lekki 292 

Razem 727 

6. Wydane orzeczenia na podstawie art. 5a 20 
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Spotkania, konferencje, szkolenia, doskonalenie 

zawodowe kadr pomocy społecznej  

z powiatu krotoszyńskiego 

 

03.02.2011 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące wypracowania gminnych 

programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar oraz zespołów interdyscyplinarnych 

18.05.2011 r.  Zakończenie projektu Uniwersytet III Wieku 

13.06.2011 r. Konferencja „Relacje i więzi w rodzinie zastępczej – znaczenie, 

złożoność, szanse” 

Warsztaty „Specyfika funkcjonowania i problemy w rodzinach 

zastępczych” skierowane dla pedagogów, nauczycieli, 

kuratorów oraz rodzin zastępczych 

21.06.2011 r. Spotkanie Partnerstwa na Rzecz Ekonomii Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych w ramach projektu „Otwarty świat” 

07.09.2011 r. Szkolenie funkcjonariuszy policji z powiatu krotoszyńskiego  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

08.09.2011 r. Szkolenie Zespołów Interdyscyplinarnych Gminy Krotoszyn  

i Miasta Sulmierzyce 

14.09.2011 r. Szkolenie Zespołów Interdyscyplinarnych Gminy Koźmin 

Wlkp. i Zduny 

15.09.2011 r. Szkolenie Zespołów Interdyscyplinarnych Gminy Kobylin  

i Rozdrażew 

22.09.2011 r. Konferencja pn. „Aktywny senior w społeczności lokalnej 

Krotoszyna” w ramach projektu „Senior z inicjatywą” 

10.10.2011 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące ustawy o wspieraniu rodziny 

i pieczy zastępczej z przedstawicielami OPS 

18.11.2011 r. Konferencja „Zespoły interdyscyplinarne w powiatowym 

systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

30.11.2011 r. Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego 

„Razem z Tobą będę Sobą” 
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Tabela 28 Zestawienie dodatkowych środków pozyskanych przez PCPR  i innej jednostki pomoc    

społecznej 

 

Lp. Jednostka Cel / Program 
Instytucja, organizacja 

przekazująca środki 

Kwota 

w (zł) 

1.  
 

PCPR  

 

„Drugi dom – wsparcie istniejących 

niespokrewnionych  

z dzieckiem rodzin zastępczych – 

superwizja”  

MPiPS 25.000,00 

2. PCPR 

„Wsparcie istniejących 

niespokrewnionych rodzin 

zastępczych poprzez kontynuację 

punktu konsultacyjnego oraz 

prowadzenie grupy wsparcia” 

MPiPS 5.300,00 

3. PCPR „Bliżej siebie - dalej od  przemocy” MPiPS 32.769,37 

4. PCPR 
Program korekcyjno-edukacyjny dla 

sprawców przemocy 
Wojewoda Wielkopolski 12.200,00 

5. PCPR żywność 
Wielkopolski 

Bank Żywności 
30.796,46 

6. 
PCPR 

PZERiI 

 

„Uniwersytet III Wieku” 

ROPS 17.000,00 

PFRON 1.000,00 

Starostwo Powiatowe 

 w Krotoszynie 
2.500,00 

Urząd Miejski w Krotoszynie 2.630,00 

7. 

PCPR 

PZERiI 

 

 

„Senior z inicjatywą” 

 

ROPS 10.000,00 

PFRON 1.000,00 

Starostwo Powiatowe 

w Krotoszynie 
1.000,00 

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 

WUP 371.151,12 

9. PCPR 

„Wyrównywanie różnic między 

regionami” - likwidacja barier 

architektonicznych 

PFRON 

 

 
391.380,00 

 

 RAZEM 

 

903.726,95 
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Działalność ośrodka doradztwa prawnego w Krotoszynie 

 w 2011 rok 

 
                                    Tabela 29 Rodzaje porad udzielonych przez ośrodek doradztwa prawnego w 2011 r. 

 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 

Porady z zakresu prawa pracy  

i ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

rodzinnych 

233 210 255 168 866 

Apelacja w sprawie prawno-pracowniczej 1 0 0 0 1 

Pozew w sprawie prawno-pracowniczej 2 4 3 1 10 

Wniosek w postępowaniu sądowym 2 0 0 1 3 
Sprzeciw od nakazu zapłaty 1 0 0 0 1 
Odwołanie od decyzji ZUS 2 6 3 0 11 
Odwołanie od decyzji administracyjnej 0 0 2 2 4 
Pisma procesowe 0 3 3 0 6 
Pisma w postępowaniu administracyjnym 0 0 2 0 2 
Porady i opinie prawne 6 7 8 7 28 

Razem 247 230 276 179 932 
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Wnioski: 
 

Analiza działalności w 2011 roku jest doskonałą możliwością skonstruowania wniosków 

do pracy na następne lata: 

 

 Opracowanie nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Krotoszyńskiego na lata 2012 – 2020, 

 Podjęcie działań zmierzających do poprawy bazy lokalowej PCPR, 

 Uruchomienie drugiego profilu działalności w DPS Baszków w zakresie pomocy 

przewlekle chorym psychicznie, 

 Pozyskanie środków na realizację rozszerzenia oferty  DPS Baszków, 

 Opracowanie Powiatowego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, 

 Utrzymanie standardu świadczonych usług w instytucjach pomocy społecznej, 

 Utworzenie rodzinnych domów dziecka w powiecie oraz zawodowych rodzin 

zastępczych, 

 Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, 

 Analizowanie efektów wdrażania ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej na poziomie gmin i powiatu w zakresie funkcjonowania asystentów rodziny 

i koordynatorów pieczy zastępczej, 

 Kontynuowanie projektu systemowego w ramach PO KL, 

 Monitorowanie realizacji powiatowego oraz gminnych programów przeciwdziałania 

przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

 Wdrażanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

 Superwizja dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu, 

 Systematyczne wprowadzanie koordynatorów pieczy zastępczej, 

 Udział w konkursach w zakresie wsparcia rodziny, oparcia społecznego dla osób           

z zaburzeniami psychicznymi oraz osłonowego programu przeciwdziałania przemocy 

i innych z zakresu modernizacji infrastruktury pomocy społecznej, 

 Dokonanie oceny zasobów powiatu w zakresie pomocy społecznej, 

 Podjęcie inicjatyw w związku z Międzynarodowym Rokiem Aktywności Seniorów         

i Integracji Międzypokoleniowej, 

 Opracowanie koncepcji w zakresie wdrażania instrumentów ekonomii społecznej na 

terenie powiatu poprzez konsultacje z Centrum Ekonomii Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych, 

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej, 

 Zawiązywanie partnerstw z samorządami lokalnymi, instytucjami polityki społecznej, 

biznesem i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów 

pomocowych, 

 Opracowanie koncepcji Ośrodka Mediacji i Terapii Rodzin, 

 Wdrażanie zaleceń audytu oraz kontroli zarządczej. 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2011 r. 
 

 

48 

 

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 

 


