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Wprowadzenie 

 
Podstawowym zadaniem polityki społecznej powiatu jest aktywne włączenie,  

promowanie równych szans oraz aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie.   

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych, specjalistycznych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

powiatu. Kontynuacja  wspierania przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  

w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 

dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Złożony charakter 

ubóstwa i wykluczenia społecznego, związany najczęściej z brakiem pracy, 

niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą oraz starością to wielkie wyzwanie dla polityki 

społecznej powiatu krotoszyńskiego. To ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała lub ciężka choroba są w powiecie krotoszyńskim od wielu lat najczęstszym 

powodem otrzymywania świadczeń pomocy społecznej. Ubóstwem zagrożone są  

w szczególności rodziny utrzymujące się z niezarobkowych źródeł dochodu. 

W gospodarstwach domowych utrzymujących się z zasiłków i świadczeń stopa zagrożenia 

ubóstwem skrajnym kształtuje się na poziomie ok. 40%.  Zatrudnienie jest najbezpieczniejszą 

drogą do wyjścia z ubóstwa. Dlatego konieczna jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zgodnie z wynikami badań 

wielkopolskich jednostek pomocy i integracji społecznej, korzystających ze świadczeń często 

cechuje niskie wykształcenie, niski poziom kompetencji społecznych i zawodowych, w tym 

cyfrowych, oraz brak doświadczenia zawodowego. Sprawia to, że poziom oddalenia od rynku 

pracy pewnych grup społecznych w wieku produkcyjnym jest znaczny i wymaga stosowania 

bardziej długofalowych i kompleksowych działań włączających do życia społecznego  

i zawodowego. Jednym ze skutecznych narzędzi aktywizacji społeczno-zawodowej jest 

ekonomia społeczna.  Dzięki wspieraniu rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych 

oraz dążeń do usamodzielnienia ekonomicznego i większego zintegrowania ze 

społeczeństwem wrośnie nie tylko liczba osób aktywnie poszukujących pracy, ale także osób 

zatrudnionych. Z kolei większa aktywność zawodowa i ekonomiczna przekłada się na rozwój 

społeczno – gospodarczy powiatu krotoszyńskiego. 

Najistotniejszym zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom lub 

rodzinom wyjścia z trudnych sytuacji życiowych. Interweniujemy wtedy gdy podopieczni nie  

są w stanie sami dać sobie rady z problemami, które ich dotykają. Niestety nadal wiele osób 
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uważa, że klienci pomocy społecznej to wyłącznie rodziny patologiczne, zaś „normalnych” 

osób ten problem nie dotyczy. Tymczasem każdemu z nas, z racji wypadków losowych, 

wieku czy choroby może przytrafić się sytuacja, w której będzie musiał zwrócić się  

do Instytucji Pomocy Społecznej. Obecnie, w powiecie krotoszyńskim na 77.958 

mieszkańców z pomocy społecznej korzysta ponad 7% populacji. Głównym zadaniem 

pomocy społecznej jest udzielanie wielokierunkowego wsparcia, które doprowadzi do 

powrotu osoby czy rodziny do samodzielnego funkcjonowania. Warto zwrócić uwagę jak 

działa i jak zmienia się ten system. 

Warunkiem skuteczności jest zmiana sposobu myślenia o pomocy społecznej. Gdy 

budujemy nową ulicę, nie myślimy o niej w kategoriach metrów kwadratowych ułożonego 

asfaltu, lecz przede wszystkim pozytywnych skutków gospodarczych i społecznych, jakie ma 

ona długofalowo przynieść. W takiej samej perspektywie powinny być postrzegane przez 

władze samorządowe działania społeczne. Podjęcie nowych projektów w zakresie 

pomocowym winno być przede wszystkim inwestycją w przyszłość lokalnej społeczności. 

Osoby bezdomne, którym zapewni się schronienie i wyżywienie pozostaną nadal bezdomne, 

zaś swoje uzależnienie od opieki instytucji publicznych przekażą dzieciom. Każdy 

zakończony sukcesem program wychodzenia z bezdomności to nie tylko ograniczenie 

problemu dziś, ale przede wszystkim zapobieganie jego narastaniu jutro. Ta sama zasada 

dotyczy praktycznie każdej dziedziny, którą zajmują się instytucje pomocowe. Podejmowanie 

nowych wyzwań sprawi, że zamiast zamkniętego w czterech ścianach rencisty, zyskujemy 

pracownika, który choć z niepełnosprawnością, korzysta z pełni swoich praw i możliwości. 

Dobrze przygotowany do samodzielności wychowanek rodzinnego domu dziecka, będzie 

potrafił zbudować swoją przyszłość rodzinną, zawodową, społeczną - dzięki czemu jego 

dzieci nie trafią do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Aktywnie spędzający czas senior 

znacznie później będzie potrzebował usług opiekuńczych czy miejsca w domu pomocy 

społecznej. 

Sprawnie działający system pomocy społecznej musi obejmować każdą grupę osób 

potrzebujących. Dlatego musi cechować się dobrym rozpoznaniem potrzeb i elastycznością  

w działaniu. Warunkiem osiągnięcia tych cech jest otwartość. Wymaga to złamania zasady 

resortowości i podjęcia współpracy ze wszystkimi instytucjami, które mają do czynienia  

z problemami społecznymi. Nie jest to łatwe, z racji ich podległości różnym szczeblom 

samorządu, organom administracji rządowej oraz skomplikowanemu systemowi 

finansowania. Niemniej jednak jest to w pełni realne. Program przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie wymaga ścisłej współpracy sądu, prokuratury, policji, placówek oświatowych, 
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ochrony zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie. Zacząć można od 

wymiany informacji, z czasem obudowując ją wspólnymi projektami, których efektywność 

będzie nieporównywalnie większa, jeśli uda się je zrealizować wspólnie. Podobna zasada 

musi dotyczyć otwartości sektora publicznego na partnerów prywatnych – organizacje 

pozarządowe czy lokalnych przedsiębiorców. Organizacje pozarządowe mogą zapewnić, 

między innymi, doskonałe rozpoznanie potrzeb, wiele innowacyjnych pomysłów na 

rozwiązywanie problemów społecznych, wreszcie elastyczność działania niedostępną  

(z powodu ograniczeń prawnych) administracji publicznej. Przedsiębiorcy to nie sponsorzy 

naszych działań, lecz przede wszystkim potencjalni partnerzy, mogący zaoferować choćby 

miejsca pracy dla osób wykluczonych, dużo cenniejsze niż jakiekolwiek wsparcie materialne. 

Opisana powyżej filozofia przyświeca nam w budowaniu partycypacyjnego systemu 

pomocy społecznej w powiecie krotoszyńskim. Nowoczesne myślenie dotyczy praktycznie 

każdej dziedziny funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

i współpracujących z nim instytucji. Osobom niepełnosprawnym oferujemy aktywizację 

społeczną i zawodową poprzez: Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii 

Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, wspieranie podejmowania własnej działalności 

gospodarczej, tworzenie stanowisk pracy, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, 

sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, likwidacji barier oraz organizowanie podmiotów 

ekonomii społecznej – przedsiębiorstw, których misją nie jest samo prowadzenie biznesu, ale 

przede wszystkim aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

poprzez włączanie ich w rozwój społeczno – gospodarczy regionu. Działania w zakresie 

tworzenia i wspierania podmiotów ekonomii społecznej znalazły uznanie w konkursie 

„WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”,  w którym 

POWIAT KROTOSZYŃSKI otrzymał NAGRODĘ GŁÓWNĄ MARSZAŁKA 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Bardzo istotnym wsparciem osób  

z niepełnosprawnością są stypendia dla studentów (27 osób dofinansowano na kwotę 

69.935,00 zł). Wzmocnieniem działających instytucji w obszarze niepełnosprawności była 

realizacja projektu z konkursu MPiPS – Łączymy siły i osobowości na rzecz aktywnej 

integracji osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanego przez ŚDS. Pozyskanie środków 

na ten projekt pozwoliło w dużym stopniu zrealizować Powiatowy Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego.  Krotoszyńscy seniorzy mogą liczyć nie tylko na usługi opiekuńcze i miejsce  

w Domu Pomocy Społecznej, ale przede wszystkim na bogatą ofertę środowiskowych 

programów profilaktyki oraz aktywizacji, z której korzysta dziś już ponad 1100 osób 

starszych. To efekt partnerstw PCPR, samorządów miast i gmin powiatu krotoszyńskiego, 
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Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrum Inicjatyw Senioralnych  

w Poznaniu (Targi Aktywni 50+), Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

Stowarzyszenia „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, Stowarzyszenia „Razem” oraz instytucji 

polityki społecznej i przedsiębiorstw. Analiza zasobów pomocy społecznej powiatu 

krotoszyńskiego, wskazuje na konieczność uruchomienia dziennego domu dla seniorów  

w Krotoszynie. To duże wyzwanie dla samorządu Gminy Krotoszyn, ale w perspektywie 

szans na współfinansowanie MPiPS w ramach Programu Senior Wigor - wsparcia 

samorządów w tworzeniu i utrzymaniu dziennych domów dla seniorów, daje możliwość 

realizacji. 

Za modelowy jest uznawany krotoszyński system wsparcia dzieci i młodzieży, które  

ze względu na dysfunkcje i niewydolność wychowawczą nie mogą przebywać w swoich 

naturalnych rodzinach. Powiat krotoszyński zapewnia im miejsca w rodzinach zastępczych 

oraz rodzinnych domach dziecka, gdzie odnajdują nowy dom i wzorce, które pomogą  

im w odnalezieniu własnej drogi w dorosłym życiu. System pieczy zastępczej w powiecie  

to zintegrowane działania koordynatorów pieczy zastępczej, świetlic socjoterapeutycznych  

i środowiskowych, klubu środowiskowego i innych instytucji. Uzupełnieniem tego działania 

powinni być asystenci rodzinni w gminach, których na dziś jest zdecydowanie za mało. 

Analiza sprawozdań MPiPS–03 z udzielonych świadczeń w gminach powiatu 

krotoszyńskiego  w 2014 roku, wskazuje przyczyny korzystania z pomocy społecznej. 

Najczęstszym powodem jest ubóstwo /1193 rodzin z 3032 osobami/, niepełnosprawność  

i choroba /954 rodziny z 2344 osobami/, dalej bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych /214 rodzin z 842 osobami/. To sygnał, aby na szczeblu gminnym szybko 

reagować poprzez wprowadzenie asystenta, zapobiegając interwencyjnych działań,  

a zwłaszcza kosztów związanych z umieszczaniem w pieczy zastępczej /kosztów głównie po 

stronie powiatu/. 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy to najlepszy przykład interdyscyplinarności i szerokiej współpracy wszystkich 

dziedzin polityki społecznej. Zintegrowane działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

rodzinom zagrożonym przemocą, prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy, 

interwencja środowiskowa, programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy  

i specjalistyczna kadra to podstawy sprawnie funkcjonującego sytemu. Z optymizmem należy 

odnieść się do realizacji I etapu wdrażania Ośrodka Terapii i Mediacji Rodzin. 

Najnowsze działania pomocy społecznej w Powiecie Krotoszyńskim są realizowane  

w ramach projektów, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny,  
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Województwo Wielkopolskie oraz miasta i gminy powiatu 

krotoszyńskiego.  Dzięki temu oferta dla mieszkańców powiatu gwarantuje kompleksowe 

wsparcie, pomocne w przełamywaniu barier wynikających z własnej sytuacji zdrowotnej czy 

też z uwarunkowań społecznych, które doprowadziły do trudności w samodzielnym 

rozwiązywaniu problemów. Działania podejmowane w ramach projektów doskonale wpisują 

się w założenia i cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowych 

Programów /Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar, Powiatowego Programu Pieczy 

Zastępczej oraz Powiatowego Programu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością/.  

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 (wykes 1) określające 

rolę i miejsce samorządu powiatowego w rozwiązywaniu problemów społecznych, poprzez 

działające w ramach administracji zespolonej, powiatowe centrum pomocy rodzinie: 

1)  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 z niepełnosprawnością /finansowanie rehabilitacji społeczno – 

zawodowej uczestników WTZ, dofinansowanie rehabilitacji osób  

z niepełnosprawnością ze środków PFRON/, orzecznictwo osób  

z niepełnosprawnością, pomoc ofiarom przemocy /SOW Zduny – jako zadanie 

zlecone z administracji rządowej/, prowadzenie programów korekcyjno – 

edukacyjnych  pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, 

2)  opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej poprzez rekrutację, 

prowadzenie, organizację, koordynację i wspieranie rodzin zastępczych, rodzinnych 
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domów dziecka,  organizację i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

wspieranie w usamodzielnieniu wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek 

opiekuńczych i wychowawczych, 

3) wspieranie kadry instytucji pomocy społecznej poprzez szkolenie oraz doradztwo 

metodyczne, 

4) realizacja programów osłonowych dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną  

w porozumieniu i partnerstwie z instytucjami integracji społecznej oraz 

organizacjami pozarządowymi. 

 

Rysunek 1 Zadania powiatu krotoszyńskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 Zasoby powiatu krotoszyńskiego. 
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Opracowanie sprawozdania z działań w obszarze pomocy społecznej powiatu 

krotoszyńskiego w 2014 roku oraz analizy zasobów pomocy społecznej powiatu 

krotoszyńskiego, stanowią istotne wskaźniki do kreowania i poszukiwania efektywnych 

rozwiązań dla budżetu pomocy społecznej oraz aktywizujących klientów pomocy społecznej.  

Analiza  problemów społecznych, ocena stopnia realizacji zadań powiatu oraz analiza 

zasobów pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Zwiększające się wskaźniki w zakresie:  

1) liczby osób niepełnosprawnych korzystających z usług domów pomocy społecznej, 

środowiskowego domu samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności 

zawodowej oraz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności /nowe 

przepisy w sprawie wydawania kart parkingowych oraz zamiany demograficzne/,  

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 realizację 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 2014 /na przestrzeni 2011 – 2014 na tym samym poziomie/. 

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 

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 oraz Programu „Aktywny Samorząd”. 

Realizacja zadania powiatu w zakresie tworzenia systemu rodzin zastępczych i opieki 

nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, zostaje w 2014 roku wsparta środkami  

z konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie zatrudnienia koordynatorów 

pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny i dofinansowanie rodzin zastępczych. Istotnym 
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czynnikiem wpływającym na system, jest liczba przeszkolonych rodzin, kandydatów na 

rodziny zastępcze.  

Ważnym wskaźnikiem w pomocy społecznej powiatu jest utrzymanie standardu usług 

w domach pomocy społecznej  w Baszkowie i Zdunach, co w znacznym stopniu przyczynia 

się do bezpieczeństwa finansowego placówek przy jednocześnie profesjonalnie świadczonych 

usługach. 

Rok 2014 to kolejny rok realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, tym razem w partnerstwie z MGOPS w Krotoszynie i GOPS w Rozdrażewie, 

obejmującego 27 osób niepełnosprawnych, 10 rodzin zastępczych, 40 osób bezrobotnych. 

Doskonalenie kadr instytucji integracji społecznej to kolejny ważny element 

profesjonalizacji systemu wsparcia w powiecie krotoszyńskim.  W tym zakresie zrealizowano 

3 konferencje naukowe, 10 specjalistycznych warsztatów oraz seminaria w domach pomocy 

społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy /łącznie w szkoleniach uczestniczyło 577 

osób/. Spotkania te wskazały konieczność rozszerzenia oferty szkoleń i doradztwa, zwłaszcza 

w zakresie superwizji. 

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 2014 roku można wyszczególnić  

te najistotniejsze w następujących obszarach: 

 Utworzenie kolejnej zawodowej rodziny zastępczej. 

 Organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego  /pozyskanie środków z Fundacji 

Ernst&Young/ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego  

„FAMUŁA”. 

 Organizacja Tygodnia dla mamy /koncert, warsztaty psychologiczne  

i rekreacyjno-dietetyczne, pokaz mody dla mam/. 

 Rozszerzenie oferty aktywizującej seniorów powiatu krotoszyńskiego  

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

z inicjatywą”, Projekt – „Krotoszyn łączy pokolenia” kampanie społeczne  

i happening/ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Uniwersytet Trzeciego 

Wieku”,  PZERiI,  Stowarzyszeniem „Razem”. 

 Wręczenie kolejnych Certyfikatów „Miejsce przyjazne seniorom”. 

 Udział Powiatowego Partnerstwa na rzecz aktywizacji seniorów w Targach 

Aktywni 50 +. 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2014 r. 
 

10 
 

 Realizacja projektu – Łączymy siły i osobowości na rzecz aktywnej integracji 

osób z zaburzeniami psychicznymi – w ramach programu MPiPS Oparcie 

społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi /ŚDS/. 

 Utrzymanie standardu w świetlicach środowiskowych i młodzieżowym klubie 

środowiskowym. 

 Rozszerzenie oferty poradnictwa specjalistycznego /prawne - prawo pracy  

i ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne, socjalne, pedagogiczne, 

psychologiczne/. 

 Partnerstwo z PUP oraz Miastem i Gminą Krotoszyn w zakresie utworzenia 

spółdzielni socjalnej „Artystyczna Kraina” w Krotoszynie. 

 Rozszerzenie usług świadczonych rodzinom zastępczym. 

 Zwiększenie zakresu Projektu PO KL „Razem z Tobą będę Sobą”. 

 Utrzymanie standardu usług w DPS w Baszkowie i DPS w Zdunach. 

 Utrzymanie jakości usług w ŚDS.  

 Utrzymanie standardu usług Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

 Podniesienie kompetencji kadry – ukończenie Podyplomowych Studiów  

Ekonomii Społecznej z EFS /2 osoby/, Studium Przeciwdziałania Przemocy  

/2 osoby/. 

 Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

 Udział w konkursie projektów MPiPS – Wsparcie rodziny. 

 Realizacja projektu „Wyrównywanie różnic między regionami” z PFRON oraz 

programu „Aktywny Samorząd”. 

 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. 

 Rozszerzenie partnerstw w działaniach. 

 Prezentacja PCPR w Krotoszynie jako dobrej praktyki na konferencjach 

ogólnopolskich. 
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Oceniając realizację zadań w 2014 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 2015 roku będą: opracowanie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

na lata 2016 – 2018, 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 2014 roku. Podziękowania kieruję również 

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

społecznej, środowiskowego domu samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu 

aktywności zawodowej, PUP,  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 
 
 
W ramach działu funkcjonują następujące sekcje:  

1) Sekcja – Zespół ds. pieczy zastępczej   

2) Sekcja – Instytucje Pomocy Społecznej 

 

Sekcja – Zespół do spraw pieczy zastępczej 

 
Sekcja – Zespół do spraw pieczy zastępczej funkcjonuje na podstawie ustawy o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

 

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZA OKRES 2010-2014  

 

Tabela 1 Liczba udzielonych porad w Dziale Wsparcia Rodziny. 

 
Poradnictwo 

specjalistyczne  2010 2011 2012 2013 2014 

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

 

2645 

 

2690 

 

2740 

 

3012 

 

4982 

 

Tabela  2 Liczba rodzin zastępczych w latach 2010 – 2014.  

Typ rodzin 
2010 
stan na 

31.12.2010 

2011 
stan na 

31.12.2011 

2012 
stan na 

31.12.2012 

2013 
stan na 

31.12.2013 

 
2014 
stan na 

31.12.2014 
 

Rodziny spokrewnione  
60 

 
60 

 
56 

 
36 

 
41 

Rodziny niezawodowe  
18 

 
15 

 
34 

 
36 

 
45 

Pogotowie rodzinne  
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

Rodziny zawodowe wielodzietne  
5 

 
5 

 
6 

 
7 

 
6 

Rodziny dom dziecka 0 0 1  
1 

 
1 

SUMA  
83 

 
80 

 
96 

 
80 

 
94 
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Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego  

   w  latach 2010 – 2014. 

 

 Średnia ilość dzieci w rodzinie spokrewnionej - 1,2 % 

 Średnia ilość dzieci w rodzinie niezawodowej - 1,35 % 

 Średnia ilość dzieci w rodzinie zawodowej - 3,00 % 

W 2014 roku 20 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej posiadało 

orzeczenie o niepełnosprawności . 

 

Tabela 4  Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2014 r. ze względu na   

miejsce   zamieszkania. 

Typ rodzin 2010 
stan na 

31.12.2010 

2011 
stan na 

31.12.2011 

2012 
stan na 

31.12.2012 

2013 
stan na 

31.12.2013 

 
2014 
stan na 

31.12.2014 
 

Rodziny spokrewnione  
73 

 
74 

 
53 

 
43 

 
50 

Rodziny niezawodowe  
21 

 
21 

 
40 

 
48 

 
61 

Pogotowie rodzinne  
0 

 
0 

 
3 

 
5 

 
8 

Rodziny zawodowe  
16 

 
19 

 
26 

 
28 

 
18 

Rodzinny Dom Dziecka  
0 

 
0 

 
3 

 
9 

 
4 

Pełnoletni wychowankowie 
rodzin zastępczych 

 
38 

 
34 

 
37 

 
41 

 
39 

SUMA  
148 

 
148 

 
159 

 
165 

 
180 

Gmina Stan na 31.12.2014 r. 
Dzieci Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych 

Krotoszyn 90 14 
Koźmin Wlkp. 7 1 

Kobylin 19 3 

Zduny 11 2 

Sulmierzyce 1 0 

Rozdrażew 2 1 

Inny powiat 11 18 

RAZEM 141 39 
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Tabela  5 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu  

krotoszyńskiego w poszczególnych latach (dzieci pochodzące z terenu powiatu  

i spoza powiatu). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6  Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 

krotoszyńskiego  w latach 2010-2014 z podziałem na gminy pochodzenia. 

 

Tabela 7  Przyczyny umieszczenia  dzieci w rodzinach  zastępczych w 2014 r. 

 

 

LATA 
 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

LICZBA 
DZIECI 

19 18 22 35       27 

Gmina  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Krotoszyn  
9 

 
13 

 
7 

 
13 

 
14 

Koźmin Wlkp.  
2 

 
3 

 
6 

 
1 

 
1 

Kobylin  
3 

 
0 

 
2 

 
0 

 
1 

Zduny  
2 

 
1 

 
3 

 
3 

 
0 

Sulmierzyce  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Rozdrażew  
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

RAZEM  
19 

 
18 

 
18 

 
17 

 
16 

 
Przyczyna umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 

 
Liczba dzieci 

 

Zaniedbanie dzieci przez rodziców, uzależnienie 11 

Zmiana rodziny 4 

Śmierć rodziców, opiekunów 1 

RAZEM 16 
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Tabela 8 Liczba dzieci przebywających  roku 2014 w rodzinach zastępczych na terenie 

innego powiatu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9  Zestawienie świadczeń pieniężnych wydatkowanych w pieczy zastępczej w roku 

2014. 

Zestawienie świadczeń pieniężnych 
za okres: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. 

Liczba 
świadczeń 

Wykonanie  
do 31.12.2014 r. 

RODZINY ZASTĘPCZE   

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  1 476 569,15 zł 
miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych 
na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  1561 świadczeń 1 387 111,17 zł 
remont lokalu mieszkalnego 2 świadczenia       3 000,00 zł 
świadczenia losowe  7 świadczeń        5 972,22 zł 
zagospodarowanie dla nowych rodzin  26 świadczeń       41 800,00 zł 
świadczenie finansowe na utrzymanie lokalu 51 świadczeń       34 085,76 zł 
dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania dziecka (finansowane w ramach 
porozumień z innym powiatami) 6 świadczeń          3 000,00 zł 
świadczenia dla rodzin pomocowych  4 świadczenia           1 600,00 zł 
PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN 
ZASTĘPCZYCH                                        

                                     
249 948,69 zł 

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 464 świadczenia        229 825,69 zł 
pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych 1 świadczenie           2 000,00 zł 
pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych 4 świadczenia          18 123,00 zł 

 

Powiat/Miasto Liczba dzieci 

Ostrów Wlkp. 2 

Wieruszów 1 

Gostyń 1 

Sieradz 2 

Poznań 3 

Kalisz 1 

Trzebnica 2 

RAZEM 12 
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Tabela 10  Liczba przeprowadzonych ocena zasadności pobytu dzieci w rodzinach 

zastępczych  i rodzinnym domu dziecka w roku 2014. 

 

 

 
 

Liczba dzieci 

 
Liczba sporządzonych 

ocen 
Ocena sytuacji dziecka w rodzinie 
zastępczej 

137 278 

Ocena sytuacji dziecka  
w rodzinnym domu dziecka 

9 9 

RAZEM 146 287 

 

 

W 2014 roku do rodziny naturalnej powróciło 4 dzieci przebywających w pogotowiu 

rodzinnym (9 m-cy - pobytu w pogotowiu rodzinnym). 

 

 

 

Tabela 11 Dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

                  w 2014 r. 

 

 

 

W 2014 roku umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej 3 dzieci (rodzeństwo). 

 

 

 

Powiat/Miasto Liczba dzieci Średni koszt miesięczny 
w zł 

Roczny  koszt 
utrzymania w zł 

Ostrzeszów  
4 

 
11 306,64 

 
79 146,48 

Wągrowiec  
1 

 
3 692,75 

 
44 313,02 

Szamotuły  
1 

 
2 989,84 

 
35 878,08 

RAZEM  
6 

 
17 989,23 

 
159 337,58 
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Tabela 12 Pomoc udzielana pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-

wychowawczych  w 2014 r. 

 

Pomoc udzielana jest na podstawie indywidualnego, terminowego planu usamodzielniania 

prowadzonego z wychowankiem pieczy zastępczej.  

 

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

 

 W ramach projektu PO KL  „Razem z Tobą będę Sobą”  10 rodzin zastępczych, w tym 

18 dzieci uczestniczyło w szkoleniach i warsztatach, obozie integracyjnym oraz 

treningu Biofeedback. 

 W dniach 19.05. - 07.06.2014 r. odbyły się  X Powiatowe Dni Rodzicielstwa 

Zastępczego zorganizowane przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 

Oddział w Krotoszynie „Famuła” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Krotoszynie dzięki dofinansowaniu Fundacji Ernst & Young w ramach konkursu 

„30 Maja – Świętujemy Razem” oraz pomocy partnerów i lokalnych sponsorów. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł: 15.613,99 zł, w tym dofinansowanie 

Fundacji Ernst & Young: 6 000 zł oraz wkład własny: 9 613,99 zł. Obchody 

rozpoczęły się akcją pod hasłem „Tydzień dla Mamy”, podczas której matki 

uczestniczyły w warsztatach artystycznych, zajęciach fitness, koncercie, pokazie mody 

itp. Ponadto obchody obejmowały: konferencję szkoleniową oraz warsztaty dla rodzin 

zastępczych oraz osób zajmujących się pomocą i wsparciem dla tych rodzin, promocję 

rodzicielstwa zastępczego podczas KROTOFESTU oraz wycieczkę dla rodzin 

zastępczych do JuraParku w Krasiejowie. 

 

Rodzaj placówki Liczba 
osób 

Rodzaj świadczenia 

kontynuowanie 
nauki 

pieniężne na 
usamodzielnienie 

rzeczowe na 
usamodzielnienie 

Placówka 
Opiekuńczo- 
Wychowawcza 

1 2 500zł 0 2 000 

RAZEM 1 2 500zł 0 2 000 
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Sekcja Instytucji Pomocy Społecznej 

 

Placówki wsparcia dziennego funkcjonują pięć dni w tygodniu po cztery godziny.                   

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

profilaktyczne, zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe i zaburzenia emocjonalne. 

 

Tabela 13  Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego w 2014 r. 

 

Lp. Nazwa placówki Liczba 
uczestników 

 

1. 

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdo” 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11 
15 

 

2. 

Świetlica środowiskowa dla dzieci niepełnosprawnych  

Krotoszyn, ul. Młyńska 2d 
20 

 

3. 

Klub Młodzieżowy „RIVENDELL” 

Krotoszyn, os. Sikorskiego 
60 

 

4. 

Mieszkanie usamodzielniające 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza  
2 

 

 Razem 
97  

 

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 2014 r. w mieszkaniu chronionym przebywały 2 osoby. 
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INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

W ramach prowadzenia domów pomocy społecznej i Środowiskowego Domu 

Samopomocy dział realizuje: 

• 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 domach pomocy społecznej (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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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 
 
Baszków 112, 63-760 Zduny 
 
tel. 62 721 12 06 
fax. 62 721 12 06 
 
e-mail: poczta@dpsbaszkow.eu  
 
Typ Domu: dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych – 55 miejsc 
                   dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych – 141 miejsc 
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE  
     
 ul. Mickiewicza 21  63-760 Zduny 
 
 tel. 62 7215726 
 fax . 62 7215014 
  
e-mail dps-zduny @ post.pl 
  
Typ Domu: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  
 
 
Tabela 14 Struktura mieszkańców domów pomocy społecznej – stan na 31.12.2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM 
LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 
z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 
Wg stanu na dzień 31 XII poprzedniego 
roku. 1 268 198 70 

Przyjętych w ciągu roku sprawozdawczego. 2 44 36 8 

z tego:  
wg starych przepisów 3 0 0 0 

wg nowych przepisów 4 44 36 8 
Odeszło w ciągu roku sprawozdawczego 
(w.06 do w.09) 5 44 36 8 

do innych placówek 6 7 1 6 
do rodziny 7 4 3 1 
usamodzielnionych 8 3 3 0 
zmarło 9 30 29 1 

Wg stanu na dzień 31 XII (w.01+w.02-w.05) 
lub (w.12 do w.16) lub (w. 17+26) 10 268 198 70 
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w tym: 
 nieopuszczających łóżek 11 41 27 14 

 
     
Z wiersza 10 w wieku:  
       - do 18 lat 12 33 0 33 

       - od 19 do 40 lat 13 34 5 29 
- od 41 do 60 lat 14 59 52 7 
- od 61 do 74 lat 15 83 82 1 
- powyżej 74 lat 16 59 59 0 

     Z wiersza 10 przebywających na podstawie 
decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r. 
(w.18+w.23) 

17 61 31 30 

z tego:  
Opłacających pobyt 18 61 31 30 

 z tego głównie z: 
emerytury, renty, renty socjalnej 
 

19 57 28 29 

 zasiłku stałego 20 3 3 0 
przez członków rodziny 21 0 0 0 
innych źródeł 22 1 0 1 

Zwolnieni z odpłatności 23 0 0 0 
Opłacających pobyt w pełnej odpłatności 24 0 0 0 
Nieposiadających żadnych własnych 
dochodów, otrzymujących wsparcie 
finansowe z pomocy społecznej 

25 0 0 0 

     Z wiersza 10 przebywających na podstawie 
decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r. 26 207 167 40 

w tym: 
Wnoszący opłatę za pobyt bez dopłaty 
gminy 

27 4 4 0 

w tym opłata wnoszona przez:                                            
mieszkańca 28 3 3 0 

członków rodziny 29 0 0 0 
mieszkańca i członków rodziny 30 1 1 0 

Wnoszący opłatę za pobyt z dopłatą gminy 31 203 163 40 
w tym opłata wnoszona przez: 
                 mieszkańca 32 185 156 29 

członków rodziny 33 0 0 0 
mieszkańca i członków rodziny 34 9 6 3 
pełna odpłatność gminy 35 9 1 8 

Z wiersza 26 opłacających pobyt 
(w.28+w.30+w.32+w.34) 36 198 166 32 

z tego głównie z:  
emerytury, renty, renty socjalnej 37 151 139 12 

zasiłku stałego 38 27 27 0 
innych źródeł 39 20 0 20 
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Tabela 15 Formy prowadzonej działalności w domach pomocy społecznej w 2014 r. 

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 
Formy zajęć Ilość osób korzystających 

Terapie  

- biblioterapia  

- muzykoterapia 

- zajęcia plastyczne 

- ludoterapia 

- silwoterapia 

- ergoterapia 

 
33 

82 

32 

54 

99 

37 

Treningi  

- samoobsługi 

 
72 

- funkcjonowania w codziennym życiu 64 

- umiejętności interpersonalnych i umiejętności 

rozwiązywania problemów 

45 
 

- umiejętności spędzania czasu wolnego 112 

Rehabilitacja 
- gimnastyka poranna 

- gimnastyka ogólno usprawniająca, 

- rehabilitacja przyłóżkowa, 

- masaż leczniczy, 

- drenaż limfatyczny  

- fotel masujący 

- lampa sollux 

- lampa Bioptron 

- inhalacje 

 

62 

101 

16 

31 

20 

42 

17 

3 

13 

Psychoterapia 

- indywidualna  

w tym:  

a) badanie psychologiczne 

b) poradnictwo psychologiczne 

- grupowa (m.in. zajęcia relaksacyjne) 

 

111 

 

15 

96 

44 
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Aktywizacja zawodowa 
- kurs komputerowy  

 

7 

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 
Formy zajęć Ilość osób korzystających 

Terapie 

- zajęciowa 

- logopedyczna 

- stymulacji polisensorycznej 

- socjoterapia  

 
44 

21 

16 

23 

Treningi w zakresie 

- wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej 

- umiejętności kulinarnych 

- rozwiązywania trudnych sytuacji 

- posługiwania się pieniędzmi 

- podstawowych umiejętności społecznych 

- kontaktów interpersonalych 

 
70 

40 

30 

20 

50 

40 

Rehabilitacja 

kinezyterapia, hydroterapia, sala ćwiczeń (siłownia) 

 
70 

 
Aktywizacja zawodowa 

- praktyki zawodowe 

 

5 

Inne formy 

- WTZ Krotoszyn/Łagiewniki 

- pracownik gospodarczy 

 

3 

1 

 
Tabela 16 Zapewnienie opieki lekarskiej w domach pomocy społecznej w 2014 r. 

RODZAJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

OGÓŁEM 
ILOŚĆ 

MIESZKAŃCÓW 
z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

lekarze POZ 268 198 70 
-lekarz 1 259 189 - 
-lekarz 2; itd . 9 9 - 
wizyty u specjalistów (jakich?) 294 294 - 
Psychiatra 568 161 53 
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Chirurg 74 63 11 
Neurolog 66 44 22 
Urolog 36 36 - 
Ginekolog 24 24 - 
Diabetolog 22 22 - 
Okulista 19 17 2 
Dermatolog 15 15 - 
Ortopeda 15 15 - 
Stomatolog 14 14 - 
Laryngolog 12 10 2 
Kardiolog 11 8 3 
Pulmonolog 5 5 - 
Dermatolog 17 5 12 
Neurochirurg 4 4 - 
Nefrolog 5 3 2 
Endokrynolog 7 3 4 
Onkolog 3 3 - 
Lekarz rehabilitacji 3 3 - 
pobyty mieszkańców w szpitalach 64 62 2 
 
 
Tabela 17 Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej w 2014 r. 

 

RODZAJ FORMY ZATRUDNIENIA 

OGÓŁEM 
ILOŚĆ 

PIELĘGNIAREK 
z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

Umowa o pracę 11 10 1 
Kontrakt z NFZ 8 5 3 
 
 
 
Tabela 18 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów  

 z rodziną w 2014   roku. 

 

 
Rodzaj kontaktu 

Ilość mieszkańców 

DPS w Baszkowie DPS w Zdunach 
Regularne 93 9 
Sporadyczne 44 22 
Telefoniczne  19 14 
Brak kontaktu 42 37 
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Tabela 19 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów  

 ze społecznością lokalną oraz współpraca z innymi podmiotami w 2014   roku. 

 
 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 
 

UTRZYMANIE KONTAKTÓW ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ  
ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

 
Rodzaj imprezy/wydarzenia    Ilość osób uczestniczących Partnerzy 

Zjazd rodzin 400  
Noc świętojańska 200  
Spotkanie na temat: 
„Ubezwłasnowolnienie” 

35 ŚDS Krotoszyn,  
PCPR Krotoszyn,  
Sąd Okręgowy w Kaliszu,  
Prokuratura Rejonowa  
w Krotoszynie, NZOZ 
„PSYCHE” z Krotoszyna,  
DPS Zduny, WTZ 
Krotoszyn 

Drzwi otwarte 20 gości ŚDS Krotoszyn, PCPR 
Krotoszyn 

Dożynki 200  
Rozśpiewany senior 60 Klub Seniora „POGODNI” 
Festiwal Talentów Osób 
Niepełnosprawnych 

20 ŚDS Krotoszyn 

Festyn rodzinny „Pożegnanie 
lata” 

10 Gimnazjum nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika  
w Krotoszynie 

„Pogranicze kultur – Zduny 
2014” 

5 Zdunowski Ośrodek 
Kultury 

Piesza Pielgrzymka Osób 
Niepełnosprawnych do 
Lutogniewa 

15 Centrum Wolontariatu 
Ziemi Krotoszyńskiej 

Wystawa Prac Mieszkańców 
DPS Baszków w Galerii Na 
Stryszku w Zdunach 

16 Zdunowski Ośrodek 
Kultury 

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 
UTRZYMANIE KONTAKTÓW ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ  

ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 
 

Rodzaj imprezy/wydarzenia Ilość osób uczestniczących Partnerzy 

Wystawienie Jasełek  24 
 

Przedszkole Publiczne  
 w Zdunach 

Wystawienie Jasełek 19 
 

GOK Cieszków – 
HERODIADA 

Wystawienie Jasełek 21 WTZ  Łagiewniki 
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Wystawienie Jasełek 20 
 

DPS Zduny – Sponsorzy  
i sympatycy DPS-u 

Wystawienie Jasełek 25 DPS Baszków 

Coroczne uczestnictwo  
w konkursie wielkanocnym 

10 GOK Cieszków 

Konkurs o św. Janie Pawle II 60 

WTZ  Krotoszyn, 
WTZ Łagiewniki, 
Szkoła Specjalna 
Krotoszyn, 
Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Konarzew, 
Stowarzyszenie 
Wzajemnej Pomocy – 
Zduny 

Dzień Dziecka 70 

Burmistrz Miasta Zduny 
OSP – Zduny 
Dyrektor PCPR Krotoszyn 
Rodzice Mieszkańców 
DPS-u 

Festyn integracyjny 15 Zespół Szkół Specjalnych 
Krotoszyn 

Zajęcia z zakresu biblioterapii 16 Biblioteka – Zduny 

Zajęcia sportowe 36 Szkoła Podstawowa  
w Zdunach  i Orlik 

Spotkanie z Panem „Pyrkiem” 70 Policja Krotoszyn 
Dni Zdun – występ 
muzycznoteatralny  
pt.: „Ballada o Zdunach” 

52 Zdunowski Ośrodek 
Kultury 

Sportowy piknik integracyjny 15 ŚDS Krotoszyn 
Uroczystości patronalne 
naszego Domu – święto św. 
Wincentego a Paulo 

60 Gościnnie chór „Senior” 

Bal Wszystkich Świętych – 
spotkanie integracyjne 

70 

Burmistrz Miasta Zduny,  
Zdunowski Ośrodek 
Kultury,  
ŚDS Krotoszyn, 
WTZ 
Krotoszyn/Łagiewniki, 
Świetlica 
socjoterapeutyczna 
„Gniazdo” - Krotoszyn 

Udział w projekcie „Łączymy 
siły i osobowości na rzecz 
aktywnej integracji osób  
z zaburzeniami psychicznymi 
w powiecie krotoszyńskim” 

70 

ŚDS Krotoszyn 
DPS Baszków 
WTZ 
Krotoszyn/Łagiewniki 
ZAZ Koźmin Wlkp 
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Dni "Drzwi Otwartych"  
w placówkach pomocowych 
powiatu krotoszyńskiego, 
Festiwal Talentów Osób 
Niepełnosprawnych - 
Krotoszyn 

 

45 Kino „Przedwiośnie” 

Bal  integracyjny  
w Restauracji „Wawrzyniak”                           

 
45 

Zdunowskie 
Stowarzyszenie 
Wzajemnej Pomocy 

 

 

Tabela 20 Liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej – stan na 31.12.2014 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM 
ILOŚĆ 

PIELĘGNIAREK 
 

(2+3) 

z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

OGÓŁEM ZATRUDNIENI (1+2) 186 127 59 
z tego: 186 127 59 1) na podstawie umowy o pracę (a+b) 

z tego: 179 125 54         a) w pełnym wymiarze czasu pracy 
        b) w niepełnym wymiarze czasu pracy 7 2 5 

2) wg innych form 0 0 0 

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu 
terapeutyczno-opiekuńczego  

 
WERSAL – 0,6 
PAŁAC – 0,5 

 

0,6 

 
 
Tabela 21 Szkolenia pracowników zespołów opiekuńczo-terapeutycznych domów pomocy   

społecznej w 2014 r. 

TEMATYKA SZKOLENIA 

OGÓŁEM 
ILOŚĆ OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH 
 

(2+3) 

z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

DPS bez agresji 42 42  
Godność człowieka 10 10  
Komunikacja i skuteczne motywowanie 
klientów pomocy społecznej 3 3  

Na mediatora rodzinnego – kurs 
podstawowy 2 2  
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Problemy rozwojowe dzieci z FAS 12  12 
Godność i szacunek osoby chorej 
psychicznie i niepełnosprawnej 
intelektualnie 

50  50 

Trauma i dysocjacja w świetle teorii 
przywiązania, wskaźniki, diagnoza, 
terapia 

20  20 

Prawidłowe zasady przenoszenia  
i transportu osób niepełnosprawnych 25  25 

 
 
Tabela 22 Środki finansowe domów pomocy społecznej w 2014 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM 
(2+3) 

z tego w domach: 
BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

Środki przekazane z budżetu Wojewody 1.791.447 zł 741.447 zł 1.050.000 zł 
Inne środki:    
- dochody własne 7.859.688,19 zł 6.216.672,48 zł 1.643.015,71 zł 
- pozyskane z innych źródeł, w tym:    
  Odsetki bankowe 2.421,32 zł - 2.421,32 zł 
Pozostałe (odszkodowania, naprawienie 
szkody, najem itp.) 45.532,13 zł 45.532,13 zł - 

  Darowizna z Fundacji Burhacińscy 3.000,00 zł 3.000,00 zł - 
 
Tabela 23 Realizacja zadań remontowo-inwestycyjnych w 2014 roku w domach pomocy 

społecznej. 
 

NAZWA ZADANIA 
KOSZT REALIZACJI W ZŁ 

BASZKÓW ZDUNY 

Dokończenie rozbudowy stołówek wraz  
z budową pomieszczenia socjalnego dla pracowników w 
obiekcie Wersal 

465.733,13  
 

Zakup samochodu typu bus do przewozu osób 
niepełnosprawnych  

156.006,74  
dofinansowanie  

z PFRON-u – 
65.700,00 zł 

 

Remont 4 pokoi na poddaszu obiektu Pałac 112.117,25   
Projekt i montaż monitoringu budynku Pałac 39.373,82   
Montaż systemu sygnalizacji napadu  
i włamania budynku administracji 

12.700,00   

Montaż automatycznego zamykania drzwi 
przeciwdymowych na wypadek pożaru 

9.432,87   

Naprawa pokrycia dachowego na budynku administracji 4.612,50   
Elewacja budynku garażowo- gospodarczego  38.805,21 
Ścieżki brukowe w ogrodzie  21.922,60 
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Wnioski i potrzeby domów pomocy społecznej 
 
Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie  

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Remont wieży i poddasza wraz  

z pokojami budynku pałacowego”. 

2. Montaż separatora do ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych. 

3. Montaż sygnalizacji PPOŻ i SAP stołówka i zaplecze socjalne na wersalu. 

4. Remont grzybka. 

5. Klimatyzacja na wersalu. 

6. Wymiana instalacji elektrycznej, rozdzielni w budynku Pałac. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zdunach  
 
Dofinansowanie boiska dla Mieszkańców DPS. 
 

 
 

ŚRODOWISKOWY DOM 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 40 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. 

 
Tabela  24 Uczestnicy ŚDS wg rodzaju niepełnosprawności w 2014 r. 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób 

Choroba psychiczna 5 

Upośledzenie umysłowe w tym: 35 

 - głęboki stopień upośledzenia umysłowego 3 
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- znaczny stopień upośledzenia umysłowego 12 

- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 12 

- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza  

neurologiczne 

8 

Inne  zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków 

psychoaktywnych 

0 

 
 
Środki finansowe 

 
a)  środki przekazane z budżetu Wojewody – 486.060,96 zł 

b)  inne środki –  środki przekazane z budżetu Powiatu –  126.710,19 zł 

Razem –  612.771,15 zł 

 
Szkolenia personelu 

 

1. Szkolenia wewnętrzne  (zgodnie z §23 Rozporządzenia): 

a) „Rewalidacja jako proces terapeutyczno-wychowawczy. Terapia ruchem”- styczeń,  

11 osób, 

b) „Trening umiejętności praktycznych sposobem na zainteresowanie uczestników ich 

miejscem zamieszkania, możliwościami zmian jak i radzenia sobie w nagłych  

sytuacjach awaryjnych”- czerwiec, 9 osób, 

c) „Trening interpersonalny - poznawanie własnych kompetencji interpersonalnych, 

usprawnianie umiejętności komunikacyjnych świadomych i nieświadomych” - 

wrzesień, 8 osób, 

d) „Trening funkcjonowania w codziennym życiu – pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych na przykładzie zajęć praktycznych prowadzonych w ŚDS”- grudzień,  

11 osób. 

 

2.  Szkolenia zewnętrzne: 

a) „Grupowy trening metapoznawczy dla pacjentów z psychozami schizofrenicznymi”- 

kwiecień, 3osoby (Fundacja Concordia w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, 

Poznań). 

b) „Zaburzenia posttraumatyczne u dzieci i młodzieży”- maj, 1 osoba (Fundacja 

ERNST&YOUNG, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Famuła, Krotoszyn). 
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c) „Seksualność Osób Niepełnosprawnych”- wrzesień, 5 osób (Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Krotoszyn). 

d) „Ubezwłasnowolnienie”-  listopad, 3 osoby ( DPS Baszków, Sąd Okręgowy w Kaliszu). 

e) „Godność i szacunek  osoby chorej psychicznie i niepełnosprawnej intelektualnie” - 

listopad, 7 osób (DPS Zduny, Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego  

a Paulo w Krakowie). 

f) „Wyzwania rynku pracy wobec osób niepełnosprawnych” – grudzień, 2 osoby (PPHU 

MAX-POL, Krotoszyn).  

  

Pracownicy (9 osób), których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów 

umiejętności społecznych posiadają odpowiednie przeszkolenie (zgodnie z §11, pkt.2 

Rozporządzenia).    

 
W 2014 r. Dom opuściły 4 osoby, w tym:   

1 osoba - zgon, 

2 osoby - skierowanie do DPS, 

1 osoba - zatrudnienie na  stażu, w ramach projektu z PCPR.   
 
Średnia dzienna liczba uczestników obecna w ŚDS w poszczególnych miesiącach:    
 
- styczeń 27   
- luty  29    
- marzec 32   
- kwiecień 29   
- maj  32    
- czerwiec 34   
- lipiec  32    
- sierpień 28   
- wrzesień 31    
- październik 29   
- listopad 32   
- grudzień 23   
 
Razem  (średnia dzienna liczba uczestników z całego roku ) 30 osób       
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Tabela  25  Średnia dzienna liczba uczestników obecna na poszczególnych zajęciach w 2014 

roku. 
 
 
Lp. Rodzaj zajęć Średnia dzienna liczba osób na zajęciach  

z całego roku 

 
1. 

 
Trening kulinarny  
  

 
3 os./dziennie 

 
2. 
 

 
Trening porządkowy 

 
1 os./dziennie 

 
 

3. 
 
Trening higieniczny 
  

 
28 os./m-c 

 
 

3. 
 
Trening umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania 
problemów 
 

  
 

19 os./m-c 

 
4. 
 

  
Terapia ruchowa 

  
10 os./dziennie 

 
5. 

 
Terapia zajęciowa  
( pracownie) 
a) rękodzielnicza 
b) plastyczna 
c) artystyczna 
d) stolarska 

 
 
 

9 os./dziennie 
7 os./dziennie 
7 os./dziennie 
5 os./dziennie 

 
 

6. 
 
Zajęcia ogrodnicze 
 

 
5 os./ miesiąc 

 
 

7. 
 
Zajęcia komputerowe 
 

 
4 os./dziennie 

 
 
8.  

 
Spotkania  klubowe 
 

 
14 os./tydzień 
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Tabela  26  Współpraca Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie z innymi 
podmiotami w 2014 roku. 

 
 
Lp. 

 
Podmiot z którym ŚDS współpracuje 

 
Efekty prowadzonej współpracy 
 

 
1. 

 
rodziny, opiekunowie i inne osoby bliskie 

 
a) rodziny brały czynny udział  
    w spotkaniach integracyjnych  
    tj. Dzień Matki i Ojca, Sportowy Piknik 
    Integracyjny, Dni „Drzwi Otwartych”, 
    Festiwal Talentów Osób 
    Niepełnosprawnych; Spotkania m.in.: 
   - przyczyniły się do poprawy relacji 
     rodzinnych, 
   - umożliwiły wspólne i  aktywne 
     uczestnictwo w wydarzeniach na które 
     dotychczas nie mieli czasu lub których 
     koszt był barierą ograniczająca dostęp, 
   - pozwoliły atrakcyjnie spędzić czas, 
   - wpłynęły na integrację                 

międzypokoleniową;   
b) rodziny miały stałą, systematyczną  
    możliwość  korzystania ze wsparcia 
    psychologa i pracownika socjalnego  
    (porady, konsultacje, konkretne 
    działania); 
c) rodziny miały możliwość skorzystania 
    z bezpłatnych porad i konsultacji: 
    psychologa, rehabilitanta, psychiatry  
    i dietetyka podczas Sportowego 
    Pikniku Integracyjnego. 

 
2. 

 
ośrodki pomocy społecznej  
 

 
a) bieżące rozwiązywanie problemów 
    uczestników, 
b) wsparcie rzeczowe;  pozyskiwanie 
    odzieży, mebli, sprzętu AGD  dla 
    uczestników Domu,  
c) współdziałanie dla polepszenia bytu 
    uczestników w warunkach domowych. 

 
3. 

 
poradnie zdrowia psychicznego, szpitale 
psychiatryczne i inne zakłady opieki 
zdrowotnej 

 
a) rozwiązywanie problemów 
    zdrowotnych uczestników, konsultacje, 
    leczenie, wsparcie doraźne. 
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4. 

 
Powiatowy Urząd Pracy  

 
a) aktywizacja zawodowa: 1 osoba 
    znalazła zatrudnienie (staż), 
b) współpraca przy realizacji projektu 
    realizowanego w ramach programu 
   „Oparcie społeczne dla osób  
    z zaburzeniami psychicznymi”-  
    rekrutacja osób bezrobotnych na  
    Kurs dla Wolontariuszy. 

 
5. 

 
Krotoszyński Ośrodek Kultury   

 
a) partner przy organizacji 
    Festiwalu Talentów Osób 
    Niepełnosprawnych – Krotoszyn 2014; 
    - nieodpłatne udostępnienie sali kina,  
    - nagłośnienie imprezy, 
    - pomoc w zorganizowaniu prezentacji 
      konkursowych. 

 
6. 

 
Zespół Szkół Specjalnych, Ośrodki 
Szkolno-Wychowawcze  

 
a) uczestnicy wydarzeń: Sportowy Piknik 
    Integracyjny, Festiwal Talentów Osób 
    Niepełnosprawnych, 
b) wspólne inicjatywy integracyjne: 
     udział w warsztatach artystycznych, 
     zorganizowanych w ŚDS, Dzień 
     Integracji zorganizowany przez szkołę. 

 
7. 

 
Domy Pomocy Społecznej, Zakład 
Aktywności Zawodowej, Warsztat Terapii 
Zajęciowej 
 

 
a) partnerzy strategiczni przy organizacji 
    wydarzeń integracyjnych: Sportowy 
    Piknik Integracyjny, Dni „Drzwi 
    Otwartych”, Festiwal Talentów Osób 
    Niepełnosprawnych, Spotkania „Na 
    temat” 
    Partnerstwo m.in. 
    - zwiększyło lokalną aktywność, 
    - dało większe zrozumienie znaczenia 
      współpracy różnych podmiotów 
      w działaniach na rzecz integracji 
      społecznej i zawodowej osób  
      z zaburzeniami psychicznymi; 

 
8.  

 
 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 

 
a) bieżące korzystanie z ofert edukacyjno- 
    integracyjnych, 
b) systematyczne wypożyczanie książek 
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    przez uczestników ŚDS, 
c) pracownik Biblioteki zasiadał w Jury 
    Festiwalu Talentów Osób 
    Niepełnosprawnych, 
d) wsparcie działań kulturalnych Klubu 
    Samodzielności np. 
    współorganizowanie zajęć teatralnych. 
 

 
9. 

 
Rada Osiedla Nr 9 

 
a) partner przy organizacji 
    Sportowego Pikniku Integracyjnego, 
b) współorganizowanie Mikołajkowych 
    Warsztatów Artystycznych dla dzieci  
    z obszaru działania RO nr 9,  
c) zakup materiałów na potrzeby terapii 
    zajęciowej w ŚDS. 

 
10. 

 
Kościół 

 
a) pomoc dla uczestników - talony  
    i paczki na święta. 

 
11. 

 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych 
 

 
a) wspólna inicjatywa zorganizowania 
    spotkania dla pracowników instytucji 
    pomocy społecznej w powiecie 
    krotoszyńskim nt. seksualności osób  
    z zaburzeniami psychicznymi, 
b) wspólna inicjatywa zorganizowania 
    obchodów Międzynarodowego Dnia 
    Osób Niepełnosprawnych. 

 
12.  

 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

 
a) zorganizowanie warsztatów 
    artystycznych dla członków 
    Stowarzyszenia na terenie Domu. 
 

 
13. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

  
a) wsparcie merytoryczne, 
b) wsparcie działań związanych                          

z realizacją projektu. 
 
14. 

 
Osoby prywatne 

 
a) wsparcie rzeczowe; pozyskiwanie 
    odzieży i mebli dla uczestników Domu. 
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Ocena realizacji zadań oraz wnioski  
 
1. Zadania założone na rok 2014 zostały zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy. 

2. Na zadawalającym poziomie jest frekwencja uczestników na zajęciach; w roku 2014 

wynosiła 30 osób (średnia liczba uczestników z całego roku) i wzrosła w stosunku do roku 

2013 o 1 osobę. 

3. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w nowo uruchomionej sali terapii ruchem, 

gdzie oprócz  zajęć ruchowych mają miejsce zajęcia rewalidacyjne oraz muzyczno-

teatralne. 

4. Doświadczenie i zaangażowanie pracowników Domu (pracownik socjalny, psycholog), 

pozwoliły na skuteczne rozwiązanie licznych problemów uczestników oraz ich rodzin 

m.in. zdrowotnych, rodzinnych, materialno-bytowych.    

5. Dobra, stała współpraca z poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem i zakładami opieki 

zdrowotnej sprzyjała szybkim interwencjom i zapobiegła licznym następstwom 

pogorszenia stanu zdrowia uczestników. 

6. Propozycję zajęć popołudniowych rozszerzono o warsztaty kulinarne, teatralno-muzyczne, 

fotograficzne co sprzyjało rozwojowi osobistemu i zawodowemu klubowiczów. 

7. Silne, trwałe partnerstwo Domu z innymi instytucjami umożliwiło efektywną współpracę 

przy realizacji projektu współfinansowanego przez MPiPS w ramach programu „Oparcie 

społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” pn. „Łączymy siły i osobowości na 

rzecz aktywnej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie krotoszyńskim”. 

8. Na potrzeby wzmocnienia działań Domu 5 uczestników wzięło udział w projekcie pn. 

„Razem z Tobą Będę Sobą” współfinansowanego ze środków EFS w tym: 1 osoba  odbyła 

6 miesięczny staż  w PPHU MAX-POL w Krotoszynie (zakład pracy chronionej) pozostałe 

osoby wzięły udział w kursach: konserwator terenów zielonych, komputerowy, kucharz 

małej gastronomii. 

 

Zaproponowany zakres wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2014 

uwzględniał indywidualne potrzeby oraz możliwości psychofizyczne uczestników. W wyniku 

realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego udało się 

osiągnąć dużą poprawę w codziennym funkcjonowaniu uczestników. Duża grupa 

uczestników potrafi pracować w zespole. Znacząco zaktywizowała się Rada Domu, która  
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wykazuje większą samodzielność w działaniu, wychodzi z własnymi pomysłami jak również 

chętniej włącza się w pomoc przy organizacji różnych wydarzeń na terenie Domu np. piknik, 

festiwal, drzwi otwarte. Poprawiły się  zdolności komunikacyjne uczestników, są odważniejsi 

i mają większą łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Uczestnicy dużo lepiej 

potrafią odnaleźć się w nowych sytuacjach związanych z pełnieniem obowiązków domowych. 

Są sprawniejsi w czynnościach samoobsługowych. Mają większą wiedzę na temat otaczającej 

rzeczywistości. Większa jest dbałość o wygląd zewnętrzny i  higienę osobistą. Z większą 

łatwością radzą sobie z pełnieniem obowiązków domowych. Słuchają rad i są ostrożniejsi   

co powoduje, że nie ma nowych, trudnych spraw np. kredyt. Uczestnicy lepiej radzą  sobie  

z prowadzeniem gospodarstwa domowego: przygotowywaniem posiłków, robieniem 

zakupów. Potrafią planować i umiejętniej wydawać pieniądze.  Są w lepszej kondycji 

psychofizycznej. Większa jest dbałość o zdrowie i związana z tym świadomość potrzeby 

wizyt lekarskich i brania leków. Chętniej uczestniczą w zajęciach zorganizowanych  

i podejmują się różnych aktywności.  

 
 
Plany 
 
1. Malowanie okien. 

2. Doposażenie w materiały i sprzęt do zajęć terapeutycznych. 

 

WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 
 

W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu 

otrzymaliśmy żywność o wartości 52.666,74 zł.  

Artykuły spożywcze otrzymali: świetlice środowiskowe, klienci Banku Chleba, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenie ”Szansa”, Stowarzyszenie ”Twoja 

Alternatywa” oraz indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

Podczas świątecznej zbiórki żywności przeprowadzonej przy współpracy z Centrum 

Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej i PCK w dn. 05-07.12.2014 r. zebrana 248,19 kg 

artykułów żywnościowych. Żywność została przekazana do PCK i wydana w formie paczek 

najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego powiatu. 
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Tabela 27 Wartość żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w latach 2010-2014. 

 

 2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 2014 

Wartość 
żywności 

 

21.831,62 zł 

 

30.796,46 zł 

 

33.030,15 zł 

 

34.773,77 zł 
 

52.666,74 zł 

  
  BANK CHLEBA 

 
W roku 2014 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 28 Ilość wydanego chleba i liczba rodzin korzystających z pomocy w latach 2007-2013. 

 

 2008 2009 2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 2014 

Ilość bochenków 
chleba 

 

2030 

 

2102 

 

2371 

 

2356 

 

2360 

 

1907 
 

1738 

Ilość rodzin 
korzystających  
z pomocy 

 
30 

 
50 

 
44 

 
      48 

 
52 

 
47 

 
50 

 

 

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.  
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Tabela 29 Liczba wizyt osób potrzebujących w salonie odzieży używanej w latach 2007-2013. 

 

 2010      2011      2012 2013 2014 

Ilość 
wizyt 2462 2462 

 

1359 

 

    1252 1384 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

 

 

W ramach  PO KL Priorytet 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

powiatowe centra  pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rozdrażewie realizowały projekt partnerski „Razem z Tobą będę Sobą”.  

W 2014 roku projekt objął cztery grupy beneficjentów: 

1. osoby niepełnosprawne – 30 osób, w tym: 27 osób to klienci PCPR, 3 osoby klienci  

OPS; 

2. kobiety pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) –  

     10 osób, w tym 3 osoby powracające; 

3. rodziny zastępcze – 10 rodzin, 16 osób; 

4. osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne - 22 osoby. 

Dodatkowo wsparcie zostanie skierowane do 45 dzieci (otoczenie GRUPY 3). 

 

Zakres działań 

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych to: 

• Turnus rehabilitacyjny (30 osób). 

• "Dźwięk leczy" - warsztat psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej (30 osób). 

• Trening kompetencji osobistych z elementami kompetencji życiowych (30 osób). 

• Udział w wybranym przez uczestnika kursie zawodowym np.: kursie komputerowym, 

magazyniera z obsługą wózka widłowego, czeladnika w zawodzie fryzjer, spawacza 

TIG/MIG, kucharza małej gastronomii, kursie kroju i szycia, konserwatora terenów 
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zielonych, prawo jazdy kat. B i C z kwalifikacjami przyspieszonymi, podstaw technik 

wykańczania wnętrz, podstaw księgowości. 

• Arteterapia – warsztaty terapii przez sztukę plastyczną o charakterze rekreacyjnym, 

edukacyjnym i korekcyjnym (30 osób). 

• Karnety na basen (30 osób). 

 

Działania skierowane do kobiet pozostających bez zatrudnienia to: 

• Kurs zawodowy – małej gastronomii z elementami kelnerstwa (10 osób), baristy (10 

osób), rękodzieła artystycznego (10 osób) - w ramach tego kursu odbędą się 

następujące warsztaty: 1) papier czerpany-beneficjenci zapoznają się z różnymi 

technikami pozyskiwania papieru czerpanego, możliwościami wykorzystania masy 

papierowej, technologią przygotowania pulpy papierowej, tworzeniem przedmiotów  

z masy papierowej, 2) batic - technika malarska polegająca na nakładaniu wosku  

i kąpieli tkaniny w barwniku. Kurs obejmuje organizację pracowni, technologię 

baticu, materiałoznawstwo, teorię barw i wykonywanie własnych projektów,  

• Trening autoprezentacji i wizażu (10 osób). 

• Grupowe warsztaty psychologiczne (10 osób). 

• Karnety na basen. 

 

Działania skierowane do osób sprawujących pieczę zastępczą: 

• Muzykoterapia i techniki relaksacyjne (16 osób + 20 dzieci). 

• Trening umiejętności społecznych – relacje partnerskie - poprawa relacji partnerskiej  

w zakresie komunikacji, wspólnego rozwiązywania problemów (16 osób). 

• Trening umiejętności społecznych - kompetencje rodzicielskie - poprawa relacji  

z dzieckiem oraz wzmocnienie poczucia bycia dobrym rodzicem (16 osób). 

• Terapia taktylna, integracja sensoryczna lub trening zastępowania agresji – zajęcia dla 

dzieci (20 dzieci) – wsparcie zostanie dobrane ze względu na indywidualne potrzeby 

dzieci. 

• Terapia EEG Biofeedback (12 dzieci z rodzin zastępczych). 

• Poradnictwo psychologiczne dla rodziców zastępczych i dzieci. 

• Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych. 

• Trening kompetencji zawodowych. 

• Karnety na basen. 
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Działania skierowane do osób bezrobotnych: 

• Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych  

i rodzicielskich (22 osoby). 

• Udział w wybranym przez uczestnika kursie zawodowym np.: kursie komputerowym, 

magazyniera z obsługą wózka widłowego, czeladnika w zawodzie fryzjer, spawacza 

TIG/MIG, kucharza małej gastronomii, kursie kroju i szycia, konserwatora terenów 

zielonych, prawo jazdy kat. B i C z kwalifikacjami przyspieszonymi, podstaw technik 

wykańczania wnętrz, podstaw księgowości. 

• Trening pracy (22 osoby). 

• Trening autoprezentacji i wizażu (22 osoby). 

• Skierowanie na staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie; na staż zostało 

skierowanych 6 osób (3 kobiety bezrobotne, 3 osoby niepełnosprawne). 

• Szkolenie dotyczące funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (62 osoby) -  

zapoznanie uczestników z możliwościami podjęcia zatrudnienia czy stworzenia 

miejsca pracy. 

• Karnety na basen. 
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Dział  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
 

Tabela 30 Realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721  
ze zm.) w 2014 roku. 

           
L.p. Zadania Kwota 

wydatkowanych 
środków w zł 

Liczba 
osób 

1 Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku 
pracy określone w ustawie o promocji o odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 11) 

15.995 6 

2 Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26 e) 164.000 5 

3 Dotacja turnusów rehabilitacyjnych art. 10 c                                                                     134.416 219 
4 Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnej 

(architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu 
się) na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych 
art. 35 a ust. 1 pkt.7 d                                                                         

44.943 11 

5 Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii 
zajęciowej art. 35 a  ust. 1 pkt. 8 937.760 60 

6 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki  
art. 35 a ust. 1 pkt. 7 c                                                                                    6.808 370 

7 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze art. 35 a 
ust.1 pkt. 7c             

228.505 463 

                                                   Razem środki dla powiatu  1.532.427 1.134 
 

 
Tabela 31 Realizacja programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” w 2014 roku. 
 

Instytucja Zadanie Kwota w zł 
SOSW Borzęciczki Zakup schodołazu 5.380  

Zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych 

65.700 

Budowa podjazdu 13.247,98 
Zespół Szkół Specjalnych  
w Krotoszynie 

Zakup schodołazu 5.525,00 

SOSW Konarzew Zakup schodołazu 5.703,21 
Zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych 

60.000 
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Starostwo Powiatowe Budowa windy w budynku starostwa 
powiatowego 

101.900 

Zwiększenie oferty PUP  
dla osób niepełnosprawnych 

Utworzenie nowych stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

54.000 

 
Tabela 32 Realizacja programu „Aktywny Samorząd” w 2014 roku. 
 

Zadanie Kwota w zł Liczba osób 

A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do  
        posiadanego samochodu 

6.242 2 

A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 975 1 
B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu   

elektronicznego wraz z oprogramowaniem, 
15.858 4 

B2 - pomoc w szkoleniu 2.000 1 
C1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie  
      elektrycznym 

61.905 6 

C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym 

5.900 3 

D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez  
      zapewnienie opieki dla osoby zależne 

7.060 3 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie  
                  wyższym 

69.935 27 

Razem 169.875,00 47 
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Dział Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 
W styczniu 2009 r. w związku z reorganizacją Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krotoszynie został utworzony dział pod nazwą Zespół Interwencji Kryzysowej.  

W skład ZIK-u  wchodzi: 

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Krotoszyn, os. Sikorskiego 7. 

2) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Zduny,  

ul. Strzelecka 10.  

 

W roku 2014 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie prowadził 301 spraw,  

z czego 74 dotyczyły przemocy, natomiast 237 pozostałych sytuacji kryzysowych.  

W wymienionym okresie czasu udzielono 3.407 porad pedagogicznych, psychologicznych  

i socjalnych. W Niebieskim Pokoju, który przeznaczony jest do przesłuchań dzieci – ofiar  

i świadków przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, odbyło się 8 przesłuchań.         

    

Tabela 33  Liczba spraw realizowanych przez OIK w roku 2014 r.  
 

Liczba spraw 
dotyczących 

przemocy  

Liczba spraw 
pozostałych   

Liczba osób 
korzystających  

z pomocy OIK-u  

 
Liczba 

udzielonych 
porad  

 
 

74 
 

237 973 3.407 

 
Tabela  34  Dane związane z korzystaniem z Niebieskiego Pokoju w 2014 roku. 

Przesłuchania  
przez Sąd w Niebieskim Pokoju 

Spotkania dzieci z rodzin zastępczych  
z rodzicami naturalnymi 

Liczba  
przesłuchiwanych 

dzieci  

Liczba  
przesłuchiwanych 

dorosłych 
Ilość spotkań 

Liczba dzieci 
uczestniczących 
w spotkaniach 

6 2 26 
19 

16 
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Praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie ma następujące formy:  

 Kontakt telefoniczny – całodobowy 

 Pomoc doraźna - krótkoterminowa udzielana jest zgłaszającym się osobiście bądź 

tym, którzy są kierowani do Ośrodka przez inne służby 

 Interwencja środowiskowa – reagowanie na wezwania osób, rodzin, które 

doświadczają tzw. „gorącej przemocy” 

 Grupa wsparcia dla ofiar przemocy 

 Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 

 Udzielenie porad prawnych i opracowanie niezbędnych pism do właściwych 

instytucji 

 Obsługa forum internetowego oraz poradnictwo internetowe: gg, skype,  

e-mail, forum internetowe 

 Koordynacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

 Szkolenia: 

- własne pracowników w zakresie interwencji kryzysowej; 

- szkolenia przedstawicieli innych służb, udzielających pomocy osobom  

w trudnych sytuacjach życiowych: policja, kuratorzy sądowi, pedagodzy, straż 

miejska, pracownicy socjalni. 

 Pomoc merytoryczna w tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się 

rozwiązywaniem spraw dotyczących przemocy i realizujących programy naprawcze  

w gminach. W skład powołanych zespołów wchodzą pracownicy ZIK. 

 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach jest miejscem 

pobytu całodobowego o zasięgu ogólnopolskim, dysponuje 15 miejscami noclegowymi. 

Przeznaczony jest dla ofiar przemocy w rodzinie, które nie mogą przebywać w środowisku 

rodzinnym. Ze schronienia mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej 

egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowia 

lub życia klienta, jak i innych osób przebywających w Ośrodku. Pobyt w Ośrodku jest 

bezpłatny i dobrowolny. Klienci są przyjmowani na okres 3 miesięcy, ale w uzasadnionych 

wypadkach czas pobytu może być przedłużony do 6 miesięcy. Po przyjęciu do Ośrodka 

obowiązuje 14-dniowy okres próbny w celu przeprowadzenia diagnozy, czy klient kwalifikuje 

się do dalszego pobytu. 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2014 r. 
 

46 
 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach działa według 

standardów podstawowych usług, mających zakres: interwencyjny, potrzeb bytowych oraz 

terapeutyczno-wspomagający, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 6 lipca 2006 r. 

 
 

Tabela 35 Liczba osób korzystających z usług SOW-u  w Zdunach w roku 2014. 
 

Liczba osób 
Liczba rodzin 

Liczba osób 

ogółem Dorosłe Dzieci 

26 39 26 65 
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 
W roku 2014 złożono 2004 wnioski w sprawie wydania orzeczenia, w tym 1701 

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

oraz 303 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osób do 16 roku życia. 

 

Tabela  36 Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych w 2014 r. 

 

  Wydano orzeczeń Ilość 

Dzieci 

o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych   240 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   60 

o odmowie ustalenia niepełnosprawności 4 

Osoby powyżej 
16 roku życia  

o lekkim stopniu niepełnosprawności  556 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  614 

o znacznym stopniu niepełnosprawności  404 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   72 

o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 49 

RAZEM 1999 

 

Wydano 704 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz 201 kart parkingowych.  

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 130 odwołań. 
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Spotkania, konferencje, szkolenia, doskonalenie 

zawodowe kadr pomocy społecznej  

z powiatu krotoszyńskiego 

 
 

 

 

 

 

 

27-28.03.2014 r. Targi Aktywni 50+ w Poznaniu. 

28.05.2014 r. Konferencja w ramach X Powiatowych Dni Rodzicielstwa 

Zastępczego. 

29.08.2014 r. Dobre praktyki – warsztaty terapii zajęciowej (ŚDS). 

18.09.2014 r. Konferencja pod hasłem: „Senior z inicjatywą”. 

25.09.2014 r. Seksualność osób niepełnosprawnych. Wypracowanie modelu 

wsparcia (WTZ). 

29.10.2014 r.  Konferencja „Szanse i alternatywy dla dzieci i młodzieży”. 

07.11.2014 r. Ubezwłasnowolnienie osób z zaburzeniami psychicznymi (DPS 

Baszków). 

19.11.2014 r. Godność i szacunek osoby chorej psychicznie i niepełnosprawnej 

intelektualnie (DPS Zduny). 

21.11.2014 r. Dzień Pracownika Socjalnego. 

11.12.2014 r. Wyzwania rynku pracy wobec osób niepełnosprawnych (Max-Pol 

Krotoszyn). 
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Tabela 37 Zestawienie dodatkowych środków pozyskanych przez PCPR  i innej jednostki pomoc    

społecznej. 

 

Lp. Jednostka Cel / Program Instytucja, organizacja 
przekazująca środki 

Kwota 
w (zł) 

1.  
  
PCPR  

Resortowy program 
wspierania rozwoju rodzinnej 
pieczy zastępczej na rok 2014  

MPiPS  147.658,00 

2. PCPR  

Resortowy program 
wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej na rok 2014 
„Asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej”  

MPiPS  43.019,95 

3. PCPR  
Wsparcie rodzin zastępczych 
spokrewnionych  
i niezawodowych  

Wojewoda Wielkopolski  5.650,00 

4. PCPR  
Program korekcyjno-
edukacyjny dla sprawców 
przemocy  

Wojewoda Wielkopolski  11.280,00 

5. PCPR  Żywność  Wielkopolski 
Bank Żywności  52.666,74  

6. 

PCPR 
Stowarzyszenie 
Uniwersytet  
Trzeciego 
Wieku  

„Krotoszyn łączy pokolenia”  Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego  10.000,00  

7. 

PCPR 
Stowarzyszenie 
Uniwersytet  
Trzeciego 
Wieku  

„Aktywność to najlepszy lek 
na seniora wiek”  

Starostwo Powiatowe 
 w Krotoszynie  3.500,00  

Urząd Miejski  
w Krotoszynie  6.500,00  

8. 

PCPR 
PZERiI  
  
  

„Senior z inicjatywą” 
  

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego 

10.000,00 

3.000,00 PFRON 
Urząd Miejski  
w Krotoszynie 1.700,00 

Starostwo Powiatowe 
w Krotoszynie 2.000,00 

9. PCPR 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki Priorytet VII – 
Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1, Pod 
działanie 7.1.2 

WUP 913.618,94 

10. PCPR Aktywny Samorząd PFRON 169.660,00 
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   11. PCPR Wyrównywanie Różnic 
Między Regionami PFRON 311.022,00 

 
 

12. 

PCPR 
Stowarzyszenie 
Zastępczego 
Rodzicielstwa 
Oddział w 
Krotoszynie 
„FAMUŁA” 

Powiatowe Dni Rodzicielstwa 
Zastępczego Fundacja Ernst & Young  6.000,00 

 
 
 

13. 
 
ŚDS 

„Łączymy siły i osobowości 
na rzecz aktywnej integracji 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi w powiecie 
krotoszyńskim” 

MPiPS  40.620,00 

 
 
  14. PCPR 

  

Partnerstwo na rzecz 
przeciwdziałania przemocy  
w gminach - Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej  
w Krotoszynie 

Gminy powiatu 
krotoszyńskiego 99.264,00 

 
 RAZEM 

 
2.026.722,63  
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Działalność ośrodka doradztwa prawnego w Krotoszynie 
 w 2014 rok 

  
                                    Tabela 38 Rodzaje porad udzielonych przez ośrodek doradztwa prawnego w 2014 r. 

 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 

Porady z zakresu prawa pracy  
i ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 
rodzinnych 

69 73 70 55 267 

Apelacja w sprawie z ubezpieczenia 
społecznego 5 4 5 2 16 
Pozew w sprawie prawno-pracowniczej 3 7 4 5 19 
Zażalenie na postanowienie sądu - 1 1 - 2 
Sprzeciw od ukarania w postępowaniu 
pracowniczym - - - 1 1 
Odwołanie od decyzji ZUS 9 7 9 5 30 
Odwołanie od decyzji administracyjnej 6 - 1 - 1 
Odwołanie w sprawie z ubezpieczenia 
społecznego 1 5 - 7 26 
Pisma procesowe - 1 - - 2 
Porady i opinie prawne 20 18 18 19 75 
 
Razem 113 116 116 94 439 
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Wnioski: 
 
Szczegółowa analiza działalności oraz ocena zasobów w 2014 roku jest doskonałą możliwością wyznaczenia priorytetów w roku 2015: 

 Realizacja inwestycji – modernizacja obiektu przy ul. Kobierskiej na nową siedzibę PCPR, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności oraz poszukiwanie środków finansowych na zagospodarowanie obiektu. 

 Pozyskanie środków finansowych na realizację projektu zagospodarowania terenów DPS w Zdunach pod potrzeby boiska sportowo-

rekreacyjnego. 

 Zamontowanie monitoringu oraz remont wieży pałacu i 9 pokoi na poddaszu. 

 Utrzymanie standardu świadczonych usług w instytucjach pomocy społecznej. 

 Przygotowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności do przejęcia nowego zadania – wydawanie kart 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

 Utworzenie zawodowej rodziny zastępczej ze szczególnym nastawieniem na specjalistyczną dla dzieci niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie. 

 Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. 

 Opracowanie i wprowadzenie Powiatowej Karty Dużej Rodziny. 

 Analizowanie efektów wdrażania ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej na poziomie gmin i powiatu w zakresie 

funkcjonowania asystentów rodziny w gminach i koordynatorów pieczy zastępczej w powiecie. 

 Kontynuowanie projektu systemowego w partnerstwie w ramach EFS PO KL. 

 Monitorowanie realizacji powiatowego oraz gminnych programów przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 Monitorowanie 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. 

 Utrzymanie i wspieranie spółdzielni socjalnych. 

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej. 

 Zawiązywanie partnerstw z samorządami lokalnymi, instytucjami polityki społecznej, biznesem i organizacjami pozarządowymi  

w zakresie realizacji programów pomocowych. 

 Wdrażanie koncepcji Ośrodka Mediacji i Terapii Rodzin. 

 Wdrażanie zaleceń audytu oraz kontroli zarządczej. 
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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: 

1. Dionizego Waszczuka – dyrektora DPS w Baszkowie 

2. s. Anna Wojciechowska – dyrektor DPS w Zdunach 

3. Małgorzatę Nyczkę – kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

4. Pawła Kaczmarka – kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie 

 

Opracowanie graficzne:  

1. Marta Kowalczyk 
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