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20 lat minęło i co dalej …?

Rok 2019 jest szczególny dla samorządu powiatowego i insty-
tucji. Ta wyjątkowość to czas podsumowań 20 – lecia Po-

wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, 10 – lecia Specja-
listycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Dziś możemy mówić o 20 – leciu zintegrowanych usług społecznych w powiecie 
krotoszyńskim. Można postawić pytanie analizując wydarzenia 20 lat – czy do-
brze wykorzystaliśmy ten czas? Czy powiat krotoszyński ma dobrze zorganizo-
waną sieć instytucji świadczących usługi społeczne dla mieszkańców? I wreszcie 
czy zasoby odpowiadają potrzebom mieszkańców powiatu? Kolejne wydanie 
biuletynu poświęcono tym wydarzeniom. Zapraszam do lektury. Mam nadzieję, 
że kalendarium 20-lecia przybliży Państwu historię 20 lat najważniejszych wy-
darzeń pomocy społecznej w powiecie, a opisane historie i wspomnienia po-
prowadzą Was ścieżkami i emocjami towarzyszącymi pracownikom tworzącym 
system powiatu od początku. Jestem przekonany, że wszystkie podejmowane 
decyzje w zakresie kształtowania polityki społecznej w powiecie krotoszyńskim, 
umożliwiły zwiększenie sieci usług dla naszych mieszkańców. Wydanie biulety-
nu to również, a może szczególnie zwrócenie uwagi na rolę pracownika pomocy 
społecznej z okazji Święta Pracownika Socjalnego przypadającego na 21 listopa-
da. Z tej okazji dla wszystkich pracowników pomocy społecznej najserdeczniej-
sze życzenia, samorealizacji, zadowolenia z wykonywanej pracy, dobrych zmian 
w zakresie podniesienia prestiżu zawodu i stosownie zdecydowanego podniesie-
nia wynagrodzeń.■

    Pozdrawiam i życzę dobrych nastrojów. 
              Andrzej Piotrowski
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Niniejszy artykuł stanowi próbę 
zobrazowania przemian, jakie 

na przestrzeni ostatnich lat dokonu-
ją się w pomocy społecznej. Ma on 
na celu przybliżenie zarówno pozy-
tywnych, jak i negatywnych konse-
kwencji tych zmian, które w istotny 
sposób mogą wpłynąć na dalszy 
rozwój i profesjonalizację systemu 
pomocy społecznej. Ukazuje nowe 
wyzwania i dylematy w rozwiązy-
waniu problemów społecznych, 
a także różnorodność stosowanych 
aktualnie sposobów realizacji usług 
społecznych. 
Rozważania dotyczące zmian, ja-
kie zaszły w pomocy społecznej na 
przestrzeni ostatnich 20 lat to ana-
liza wielopłaszczyznowa; bowiem 
poza celem nadrzędnym, jakim jest 
pomoc osobom/rodzinom w roz-
wiązywaniu ich trudnej sytuacji ży-
ciowej, zmiany dokonały się niemal 
w każdym z obszarów funkcjono-
wania pomocy społecznej.
Pomoc społeczna przez 20 lat funk-
cjonowania przeszła swoistą me-
tamorfozę. O ile na poziomie idei, 
która zakłada pomoc osobom, ro-
dzinom, grupom w rozwiązywaniu 
istniejących problemów nie zmie-
niło się wiele, o tyle w sposobach 
realizacji tego celu – zmieniło się 
niemal wszystko.
Zmiany w systemie pomocy spo-
łecznej zapoczątkowane w latach 90. 
stanowiły odpowiedź na wyzwania 
transformacji, przede wszystkim na 
pojawienie się zjawiska bezrobocia 
i znacznie większego zasięgu ubó-
stwa. Niemniej jednak pomoc spo-

łeczna nadal spotyka się z krytyką 
społeczną, w odniesieniu zarów-
no do zasad i założeń, jak również 
działań praktycznych.
Temat pomocy społecznej znajduje 
coraz więcej miejsca w opracowa-
niach naukowych oraz w mediach, 
które ukazują problematykę syste-
mu pomocy społecznej w perspek-
tywie transformacji ustrojowej.
Zdaniem  krytyków polskiego sys-
temu, pomoc społeczna w Polsce 
jest zbyt opiekuńcza. Niemniej 
jednak nie sposób jest nie dostrze-
gać podejmowanych prób jego 
przeorientowania, wyrażających 
się w rozwiązaniach legislacyjnych 
(m.in. Ustawie o zatrudnieniu so-
cjalnym i o spółdzielniach socjal-
nych) i w zaprojektowanych przez 
rząd programach celowych (przede 
wszystkim w Priorytecie 7 Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 
Efektywne wsparcie i aktywizacja 
jest bez wątpienia jednym z waż-
niejszych, jeśli nie najważniejszym 
tematem prowadzonego dyskursu 
o pomocy społecznej i w obrębie 
systemu pomocy społecznej.
Na mocy Ustawy o pomocy społecz-
nej z 1990 roku ośrodkom pomocy 
społecznej powierzono misję dwo-
jakiego rodzaju: zadania własne, 
finansowane z dochodów własnych 
gminy, a obejmujące podstawowe 
usługi dla najsłabszych mieszkań-
ców gminy oraz zadania zlecone, 
finansowane z budżetu państwa, 
związane z udzielaniem osłonowe-
go wsparcia różnym grupom spo-
łecznym identyfikowanym − jako 

„przegrani” transformacji. Podział 
ten utrzymała Ustawa o pomocy 
społecznej z 2004 r. Obecnie pomoc 
społeczna stanowi istotny i trwały 
element polityki społecznej, który 
powinien zapewniać jej wewnętrz-
ną równowagę. Na przestrzeni po-
nad 20 lat funkcjonowania systemu 
usług w powiecie krotoszyńskim 
wzrasta zakres zadań stawianych 
instytucjom pomocy społecznej. 
Zwiększa się ilość spraw oraz ich 
gatunkowy ciężar i stopień trudno-
ści. Obecnie wśród podopiecznych 
pomocy społecznej przeważającą 
grupę stanowią osoby w wieku po-
produkcyjnym, przewlekle chore,  
niepełnosprawne, które z powodu 
zbyt niskich dochodów nie dys-
ponują odpowiednimi środkami 
na utrzymanie i szukają wsparcia 
z uwagi na trudności w rozwiązy-
waniu istotnych problemów socjal-
no-bytowych.

W Polsce w ostatnich 
latach został stworzony 
całkowicie nowy system 
prawnych uregulowań, 
dotyczący szeroko ro-
zumianego wspierania 
osób wykluczonych spo-
łecznie przede wszyst-
kim z powodu bezrobo-
cia. 
Jest on związany z głównymi kie-
runkami reformy pomocy społecz-
nej, jakie obejmują powoływanie 
instytucji „aktywnej polityki spo-
łecznej”, promowanie „nowej umo-

Chwila refleksji: 
o pomocy społecznej 
na przestrzeni 20 lat

Pomoc społeczna przez 20 lat funkcjonowania przeszła swoistą metamorfozę. O ile 
na poziomie idei, która zakłada pomoc osobom, rodzinom, grupom w rozwiązywaniu 
istniejących problemów nie zmieniło się wiele, o tyle w sposobach realizacji tego celu 
– zmieniło się niemal wszystko.

Andrzej Piotrowski
Dyrektor PCPR w Krotoszynie
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wy społecznej” (metoda kontraktu 
w pracy socjalnej) oraz kształtowa-
nie „opiekuńczego społeczeństwa” 
przez wzmacnianie organizacji oby-
watelskich, będących partnerami 
władz samorządowych. Zarówno 
obowiązujące modele, metody oraz 
techniki wykorzystywane obecnie 
w postępowaniu służb społecznych 
znacznie różnią się od tych, jakie 
występowały w poprzednich latach. 
Nie oznacza to oczywiście wycofa-
nia się z dotychczasowych metod; 
standardowe metody związane 
z pracą z indywidualnym przypad-
kiem, pracą z grupą czy pracą ze 
środowiskiem lokalnym są nadal 
aktualne i powszechnie wykorzy-
stywane, jednak istnieje tendencja 
i potrzeba traktowania stosowanych 
metod w sposób zintegrowany. Ak-
tualnie posługiwanie się metoda-
mi opartymi na silnych stronach 
i potencjale klienta, na rozwiązaniu 
problemu (TSR), na silnych stro-
nach i potencjale rodziny (Konfe-
rencja Grupy Rodziny); na kliencie 
znajdującym się w kryzysie (meto-
da towarzyszenia) – stanowią jed-
nocześnie wyzwanie, ale i aktualny 
standard w działaniach pracow-
ników pomocy społecznej. Wyko-
rzystywanie metody mediacji, stre-
etworkingu, coachingu, jak również 
wolontariatu, znacząco wpływa 
zarówno na jakość pracy socjalnej, 
jak i na efektywność podejmowa-
nych działań. Także postępowanie 
oparte na diagnozie, ocenie, okre-
śleniu celów, planowaniu działania 
stanowi znaczący wyróżnik między 
pracą socjalną realizowaną w latach 
90. a dzisiejszym działaniem pra-
cownika pomocy społecznej. Róż-
norodność i zakres stosowanych 
aktualnie sposobów realizacji pracy 
to efekt zarówno potrzeb związa-
nych z funkcjonowaniem społecz-
nym, zawodowym, edukacyjnym 
i zdrowotnym, jak również efekt 
zmian związanych z podejściem 
do klienta. Obecnie w systemie po-
mocy społecznej pojawiły się nowe 
specjalistyczne usługi w formie asy-
stenta rodziny, asystenta osobistego 
osoby z niepełnosprawnościami, 
koordynatora pieczy zastępczej, 
mediatora, terapeuty uzależnień, 
psychoterapeuty, animatora spo-

łecznego.   Pomoc społeczna, a wraz 
z nią praca socjalna realizowana 
przez pracowników socjalnych była 
zdominowana w początkowej fazie 
swojego funkcjonowania (lata 90.) 
przez tzw. model medyczny, któ-
ry ustawiał pracownika socjalnego 
w pozycji aktywnej, zaś klienta – 
biernej. Oznaczało to, iż na pracow-
niku socjalnym spoczywał ciężar 
odpowiedzialności za rozwiązanie 
sytuacji problemowej klienta; pra-
cownik stawiał diagnozę, ustalał za-
kres działań, podejmował decyzję. 
Taki sposób postępowania sprzy-
jał wzmacnianiu postaw biernych, 
a w konsekwencji roszczeniowych, 
przyczyniał się do powstawania po-
staw uzależniających od pomocy 
społecznej, w dalszej perspektywie 
zaś do dziedziczenia bezradności. 
Pomoc społeczna w poprzednim 
okresie była głównie kojarzona ze 
świadczeniami finansowymi oraz 
pomocą usługową skierowaną do 
osób chorych i niepełnosprawnych. 
Rola pracownika socjalnego ogra-
niczała się do realizacji takich form 
pracy socjalnej, jak: ratownictwo, 
opieka, pomoc i była pozbawiona 
dotychczasowego charakteru zwią-
zanego z metodycznym postępo-
waniem czy zintegrowanym działa-
niem. Nie oznacza to wprawdzie, że 
podejmowane działania miały cha-
rakter jednowymiarowy: pracow-
nik współpracował ze specjalistami, 
urzędami czy innymi pracownika-
mi, jednak nie miało to znamion 
zasad pracy opartej na partnerstwie 
czy regularnym współdziałaniu – 
stąd też często czuł się osamotniony 
w swoich działaniach, pozbawiony 
wsparcia i możliwości egzekwo-
wania obowiązku współpracy. Po-
moc społeczna była usytuowana na 
obrzeżach systemu społeczno- -go-
spodarczego i koncentrowała się 
głównie na tych, którzy się w nim 
nie mieścili. Obecnie skierowana 
jest także do tych, którzy nie radzą 
sobie w zmieniającej się rzeczywi-
stości, a jej funkcja w systemie po-
lityki społecznej jest nowa. Zmiany, 
jakie zaszły w funkcjonowaniu po-
mocy społecznej wynikały zarów-
no z potrzeb jednostek, grup czy 
określonych zbiorowości społecz-
nych (w tym wypadku zagrożonych 

wykluczeniem społecznym), ze 
zmian w podejściu metodologicz-
nym, jak i ze zmian legislacyjnych, 
w tym związanych z przystąpieniem 
do UE. Zapisy Ustawy o pomocy 
społecznej z 12 marca 2004 r. wa-
runkują korzystanie ze świadczeń 
pomocy społecznej od współpracy 
i aktywności podopiecznego. Stano-
wiło to przełom w dotychczasowym 
postępowaniu pracownika socjal-
nego oraz ukierunkowywało dzia-
łania na wzmacnianie aktywności 
klienta i usamodzielnienie. Od 
tego momentu podopieczny nie był 
odbiorcą oferowanej pomocy, ale 
partnerem w rozwiązywaniu swojej 
trudnej sytuacji.
Wzrost podmiotowości oraz part-
nerstwa oznaczał również większą 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania, co miało przyczyniać się 
do większej motywacji wewnętrz-
nej, a także skuteczności podejmo-
wanych działań. 

Pomoc społeczna nie 
pełni już roli uzupełnie-
nia systemu, lecz stano-
wi jego istotny i trwały 
element, który powinien 
zapewniać mu we-
wnętrzną równowagę. 
W myśl wspomnianej Ustawy, pra-
wo do pomocy społecznej przysłu-
guje osobom i rodzinom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji życiowej, 
której nie są oni w stanie poko-
nać, wykorzystując własne środ-
ki, możliwości i uprawnienia. Za 
szczególnie ważne uważa się rów-
nież zaspokajanie niezbędnych po-
trzeb życiowych osób i rodzin oraz 
umożliwienie im bytowania w wa-
runkach odpowiadających godno-
ści człowieka, a także doprowadza-
nie do życiowego usamodzielnienia 
się osób i rodzin. Ustawa wylicza 
15 przypadków, których zaistnienie 
powoduje interwencję pomocy spo-
łecznej. 
Większość działań pomocowych 
leżących do tej pory w gestii rządu 
przejęły samorządy oraz organi-
zacje pozarządowe. Działają one 
na zasadzie dobrowolności i „(…) 
zaspokajają takie potrzeby społecz-
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ne, których nie chcą lub nie mogą 
zaspokajać sektor publiczny, czy 
prywatny”. W społeczeństwie de-
mokratycznym pełnią one szczegól-
ne role, przede wszystkim poprzez 
wyrażanie potrzeb obywateli czy 
wspieranie różnorodności ich opi-
nii. Tak więc organizacje pozarzą-
dowe, poza administracją państwo-
wą i samorządami terytorialnymi, 
stały się jednym z trzech filarów 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Wykorzystywanie w codziennej 
pracy dostępnych instrumentów 
aktywnej integracji związanych 
z realizacją Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki niewątpliwie 
zwiększa ofertę pomocową, z jakiej 
mogą skorzystać osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym, a tak-
że sprzyja efektywności prowadzo-
nej pracy socjalnej. Realizowane 
zaś przez pracowników socjalnych 
programy aktywności lokalnej czy 
projekty socjalne to z kolei szansa 
na uaktywnienie i integrację śro-
dowisk lokalnych oraz określonych 
grup zagrożonych wykluczeniem. 
Ich realizacja daje pracownikowi 
szansę na profesjonalne rozpozna-
nie potrzeb środowiska lokalnego, 
z jakim pracuje, jak również roz-
wiązywanie istniejących w nim 
problemów za pomocą tkwiącego 
w nim potencjału. Poprzez prowa-
dzenie programów aktywności lo-
kalnej czy też projektów socjalnych 
wykonywana praca socjalna nabie-
ra wieloaspektowego wymiaru: po-
maga widzieć problem w szerszej 
perspektywie z uwzględnieniem 
potrzeb zarówno jednostki, jak 
i środowiska lokalnego. Realizacja 
zadań pomocy społecznej, niezależ-
nie od faktu finansowania bądź nie 
ze środków UE, prowadzi do ko-
nieczności działania w partnerstwie 
i współpracy. Pracownicy socjalni 
realizują ten wymóg na poziomie 
zarówno partnerstw formalnych, 
jak i nieformalnych. Współpraca 
z urzędami pracy, instytucjami po-
zarządowymi, Kościołem, lokal-
nym biznesem, ale także z policją, 
sądami, kuratorami, specjalistami 
(pedagog, psycholog, radca prawny 
itp.) to codzienność w zawodowym 
działaniu pracownika socjalnego. 
Działania w partnerstwie to lepszy 

przepływ informacji, koncentracja 
poszczególnych parterów na okre-
ślonym obszarze działania, większa 
skuteczność i efektywność. W chwi-
li obecnej działania w partnerstwie 
stanowią obligatoryjny wymóg, nie 
są – jak niegdyś – wynikiem dobrej 
woli osoby czy instytucji. Rozkłada 
to odpowiedzialność i ciężar de-
cyzji oraz podejmowanych dzia-
łań na poszczególnych partnerów, 
sprzyja profesjonalizacji działań, 
a także – co szczególnie istotne – 
nie pozostawia pracownika socjal-
nego w osamotnieniu. Pracownik 
socjalny musi stale nabywać nowe 
kompetencje i umiejętności w za-
kresie pracy socjalnej, śledzić ciągłe 
zmiany w zakresie zapisów legisla-
cyjnych i wynikających stąd zmian 
w postępowaniu administracyjnym, 
podnosić standardy swojej pracy. 
Nie jest to sprawą prostą zważywszy 
na olbrzymie przeciążenia związane 
z liczbą klientów i wynikającą stąd 
trudnością w realizacji nowych wy-
zwań. Istotną kwestią jest także stres 
związany zarówno z potrzebami re-
alizacji nowych wyzwań w warun-
kach trudnych (liczebność klientów, 
problemy lokalowe itp.), ale także 
pracą z osobami, które nierzad-
ko stanowią realne zagrożenie dla 
zdrowia i życia pracowników.

Pomoc społeczna sta-
nowi ważny element 
całego systemu wspar-
cia społecznego. Zmia-
ny, jakie zaszły w pomo-
cy społecznej i pracy 
socjalnej na przestrzeni 
ostatnich 20 lat są bez-
sprzeczne, istotne i fun-
damentalne. 
Miały w oczywisty sposób wpływ 
na ilość i jakość wykonywanej pracy 
socjalnej. Na przestrzeni ostatnich 
lat widoczna jest ewolucja syste-
mu pomocy społecznej od układu 
statycznego, uzależniającego od 
pomocy państwa do układu aktyw-
nego, czyli aktywizującego klientów  
Pomocy Społecznej. Praca socjalna 
coraz bardziej skupia się na niesie-
niu pomocy we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu posiadanego poten-

cjału jednostek, grup, określonych 
środowisk. Czy jest ona w związku 
z tym trudniejsza czy łatwiejsza? 
Efektywniejsza, czy wręcz przeciw-
nie – jej efektywność spada? − nale-
ży zwrócić uwagę na kilka istotnych 
aspektów. Przede wszystkim na 
aspekt rozwojowy: obecny charak-
ter pracy socjalnej z jednej strony 
zmusza służby socjalne do ciągłej 
pracy nad własnym warsztatem 
pracy i do permanentnej edukacji, 
zaś z drugiej strony umożliwia wie-
loaspektowe działania w odniesie-
niu do klienta pomocy społecznej, 
co przyczynia się do wzrostu szans 
na usamodzielnienie zawodowe, 
ekonomiczne, społeczne. Pozwala 
na realizację działań zmierzających 
do lepszego diagnozowania śro-
dowiska i projektowania działań 
naprawczych. Przede wszystkim 
zaś prowadzi do profesjonalizacji 
zawodu i – prognostycznie – do 
wzrostu prestiżu zawodowego. 
Wspieranie, edukowanie, włą-
czanie do aktywności zawodowej 
przy jednoczesnym projektowaniu 
zmian, programowaniu funkcjo-
nowania zintegrowanych lokalnych 
systemów wsparcia – to przyszłość 
i wyzwanie dla systemu pomocy 
społecznej. Niestety za zmianami 
systemu nie poszły zmiany w za-
kresie finansowania pracowników, 
o czym świadczą kolejne ogólno-
polskie protesty pracowników po-
mocy społecznej. Kadra specjalizuje 
się, profesjonalizuje i odchodzi do 
innych dziedzin polityki społecznej 
lub tworzy własną działalność go-
spodarczą. Wierzę, że Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w najbliższym czasie po ukonstytu-
owaniu się nowego rządu, zajmie się 
polityką kadrową systemu pomocy 
społecznej. ■
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20 lat Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Krotoszynie w systemie wsparcia i opieki 
osób z zaburzeniami psychicznymi

Małgorzata Nyczka
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

W roku 1994 polski parlament 
pracował nad zmianami usta-

wy o ochronie zdrowia psychicznego. 
W Polsce podobnie jak i w innych 
krajach europejskich ważną kwestią 
społeczną była pomoc osobom nie-
pełnosprawnym z zaburzeniami psy-
chicznymi. Ideą wprowadzenia od 
1995 roku zmian w podejściu do tej 
grupy osób było tworzenie systemu 
wsparcia w środowisku zamieszka-
nia. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 
roku o ochronie zdrowia psychicz-
nego (obowiązująca od 1995 roku) 
wprowadziła nową instytucję pomo-
cy społecznej – środowiskowe domy 
samopomocy. Z założenia placówki 
te miały stać się ważnym ogniwem 
lokalnego systemu wsparcia osób nie-
pełnosprawnych. Tak też się  stało w  
powiecie krotoszyńskim.

Powołany Uchwałą Rady Powia-
tu Krotoszyńskiego, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Krotoszynie 
rozpoczął swoją działalność 1 kwiet-
nia 1999  r. Na potrzeby placówki 
wyremontowano i zagospodarowano 
pomieszczenia Dziennego Domu Po-
mocy Społecznej przy ul. Zdunowskiej 
12 w Krotoszynie. Od początku ŚDS 
wchodził w struktury Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kroto-

szynie, niedługo później stał się samo-
dzielną jednostką organizacyjną Po-
wiatu Krotoszyńskiego. Zatrudnienie 
w Domu znalazło 10 osób i taka liczba 
pracowników przewijała się przez całe 
20 lat działalności. Na początku byli 
to: pracownik socjalny, terapeuci za-
jęciowi, rehabilitant, pielęgniarka oraz 
pracownicy administracyjni i obsługi. 
Z czasem do zespołu dołączył psycho-
log oraz pedagodzy specjalni. Zatrud-
niając pracowników starano się podą-
żać za uczestnikiem i jego potrzebami. 

Pierwszych 15 uczestników trafiło do 
ośrodka  już w czerwcu. Wsparciem 
służyły wtedy ośrodki pomocy spo-
łecznej, które miały wiedzę o osobach 
potrzebujących takiej właśnie usłu-
gi. Przyjęcia do Domu zakończono 
we wrześniu liczbą 25 osób głównie 
z gminy Krotoszyn i Zduny. Od kil-
ku lat do tej grupy dołączyły osoby 
z gminy Kożmin Wlkp. Do dyspozycji 
uczestników były 2 sale terapii zajęcio-
wej, sala rehabilitacji, jadalnia, pokój 
wypoczynkowy, gabinet zabiegowy, 
kuchnia. Zakupiono potrzebne wy-
posażenie i sprzęt. Wtedy nie bez zna-
czenia były wyjazdy (dziś  nazywane 
studyjnymi) do już funkcjonujących 
Domów w Środzie Wlkp., Kępnie czy 
Ostrzeszowie, żeby podpatrzeć jak 

są zorganizowane, jak funkcjonują, 
z czym borykają się na co dzień. Każ-
dy nowo powstający ŚDS był „inny” 
ze względu na organizację, bo dopaso-
wany pod własne potrzeby. I taki wła-
śnie Dom trzeba było  tworzyć. Był to 
naprawdę trudny a zarazem ciekawy 
i dynamiczny okres. Z dnia na dzień 
pojawiały się coraz to nowe i śmiel-
sze pomysły dotyczące organizacji 
i funkcjonowania  Domu. A w ofer-
cie Domu były głównie: terapia zaję-
ciowa w 3 pracowniach, rehabilitacja 
i zajęcia kulinarne. Celem realizowa-
nych usług była i jest pomoc osobom, 
które w wyniku upośledzenia niektó-
rych funkcji organizmu lub zdolno-
ści adaptacyjnych wymagają pomocy 
do życia w środowisku rodzinnym 
i społecznym, w szczególności w celu 
zwiększenia zaradności i samodziel-
ności życiowej a także integracji spo-
łecznej.

Już pierwsza kontrola zakwestionowa-
ła warunki lokalowe, liczne bariery ar-
chitektoniczne, usytuowanie budynku 
przy ruchliwej drodze. Pojawiła się 
wtedy szansa na zmianę siedziby. I tak 
dzięki decyzji Radnych Powiatowych 
z ówczesnym Starostą Stanisławem 
Ratajskim i przeznaczonym na ten cel 
środkom, dokładnie po 6 latach, bo 1 
kwietnia 2005 r. ŚDS przeniósł swoją 
siedzibę na ul. Langiewicza 2, do bu-
dynku po byłej Szkole Rolniczej. Do 
dyspozycji były pięknie wyremon-
towane pomieszczenia w liczbie za-
bezpieczającej  oczekiwania. Do tego 
duży teren zielony a całość ogrodzo-
na zapewniająca bezpieczne warunki 
pobytu. O tym jak duża była potrze-
ba zmiany siedziby świadczył fakt, że 
bardzo szybko  rosła liczba uczestni-
ków. Aktualnie z fachowej pomocy 
w Domu korzysta 40 osób. Stale są też 
osoby chętne, czekające na przyjęcie. 
Oferta Domu to aż 8 pracowni w tym: 
4 tematyczne pracownie terapii zaję-

Stara siedziba ŚDS przy 
ul. Zdunowskiej



8

ciowej, pracownia ogrodnicza, kuli-
narna, komputerowa, sala rehabilita-
cji, gabinet zabiegowy. Komfort pracy 
nieporównywalny do  wcześniejszego. 
Mając swoje miejsce na ziemi nikt nie 
narzeka, że trzeba włożyć dużo pracy 
i starań aby Dom i jego pomieszczenia 
oraz otaczający teren wyglądały czy-
sto i estetycznie. W ogrodzie szybko 
powstała altana, oczko wodne, wła-
snym wysiłkiem wyremontowano 
budynek gospodarczy z przeznacze-
niem na magazyn. W prace na rzecz 
Domu byli i są angażowani uczest-
nicy. Taka aktywność odgrywa dużą  
rolę terapeutyczną. Każdy kolejny rok 
działalności Domu był dynamiczny 
i przynosił zmiany. Od 2004 r. do dnia 
dzisiejszego Dom wychodzi z ofertą 
zajęć popołudniowych, głównie z my-
ślą o byłych uczestnikach, obecnych  
ale i oczekujących na przyjęcie. Ta 
forma cieszy się dużym zainteresowa-
niem ale wymaga od uczestników  do-
datkowych  aktywności.

Pod koniec 2010 roku w życie wcho-
dzi rozporządzenie w sprawie śro-
dowiskowych domów samopomocy, 
które porządkuje działania śds-ów. 
Od wtedy obowiązują, długo wycze-
kiwane, standardy dotyczące usług, 
zatrudnienia, lokalowe. Wprowadza 
się programy działalności, plany pracy 
oraz comiesięczną sprawozdawczość 
dotyczącą liczby wykorzystanych 
miejsc. Dla każdego uczestnika usta-
lany jest indywidualny plan postępo-
wania wspierająco-aktywizującego, 
a kadra merytoryczna Domu wchodzi 
w skład zespołu wspierająco-aktywi-
zującego. O interesy uczestników dba 
Rada Domu. Terapia zajęciowa ustę-
puje część swojego miejsca trenin-
gom: funkcjonowania w codziennym 
życiu, umiejętności interpersonalnych 
i rozwiązywania problemów oraz spę-
dzania wolnego czasu. Do dyspozycji 
uczestników jest psycholog, ważną 
rolę spełnia również pracownik so-
cjalny, który pracuje z rodziną, poma-
ga uczestnikowi w załatwianiu spraw 
urzędowych czy też w dostępie do 
niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 
Uczestnik ma zapewnioną niezbędną 
opiekę, terapię ruchową (w miejsce 
rehabilitacji powstaje pracownia te-
rapii ruchem) oraz gorący posiłek. 
Nie ma już pracowników obsługi, to 
sami uczestnicy pod okiem opiekuna 

przygotowują gorące posiłki i dbają 
o porządki w Domu. Wtedy do grona 
pracowników dołączają pedagodzy 
specjalni, którzy skupiają się na pra-
cy z uczestnikami najbardziej wyma-
gającymi. Kosztem pracowni terapii 
zajęciowej, powstaje pracownia kom-
petencji społecznych zaś pracownia 
terapii ruchem rozszerza swój profil 
o zajęcia rewalidacyjne.  

Rok 2019 przynosi kolejne zmiany. 
Razem z wejściem w życie programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za Życiem”, wystąpiła konieczność 
zapewnienia miejsca osobom ze spek-
trum autyzmu i niepełnosprawnością 
sprzężoną, a że Dom jest jedynym 
ośrodkiem wsparcia na terenie po-
wiatu, od 2019 świadczy usługę dla tej 
grupy osób.  Dodatkowo „podwyższo-
ne” i dostosowane do tej grupy osób 
standardy, łączą się z koniecznością  
wprowadzenia pewnych zmian doty-
czących zatrudnienia, świadczonych 
usług oraz nowe rozwiązania lokalo-
we. Budynek ma potencjał, bo po Po-
radni Psychologiczno Pedagogicznej, 
która opuściła budynek, pozostały 
pomieszczenia do zaadoptowania. 
Potrzebny jest remont oraz winda. 
Pierwsze kroki już zrobiono; jest zgo-
da powiatu, dokumentacja i koszto-
rys. Czynione są starania o środki na 
ten cel.

W związku z przywołanymi zmiana-
mi w ofercie Domu jest kolejna usłu-
ga, logopedyczna, zaś do treningów 
dołącza kolejny – komunikacji w tym 
z wykorzystaniem alternatywnych 
i wspomagających sposobów porozu-
miewania się. Z pracowni terapeutycz-
nych wydzielone zostaje pomieszcze-

nie do indywidualnego poradnictwa 
pedagogicznego, pełniące ponadto 
funkcję pokoju wyciszenia. Przestrzeń 
dla niepełnosprawnych jest tak za-
gospodarowana, że powoli zaczyna 
brakować miejsca. A pracownicy, cią-
gle się szkolą, żeby za tymi zmianami 
nadążyć. Na dzień dzisiejszy realizacją 
zadań w placówce zajmuje się wysoko 
wykwalifikowana kadra 10 osób.

W pracy z uczestnikiem należytą uwa-
gę przykłada się do podtrzymywania 
i rozwijania umiejętności niezbęd-
nych do samodzielnego życia. Nie bez 
znaczenia jest również wsparcie o cha-
rakterze integracyjno-aktywizującym. 
Każdy uczestnik traktowany jest in-
dywidualnie z jednej strony z uwagi 
na potencjał jakim dysponuje oraz 
deficyty z którymi trzeba się zmierzyć 
z drugiej z uwagi na charakter nie-
pełnosprawności, czy jest to choroba 
psychiczna czy niepełnosprawność 
intelektualna. Nie bez znaczenia jest 
również fakt, czy uczestnik mieszka 
z rodziną, która może go wesprzeć 
czy jest osobą samotną. Ta złożona 
sytuacja stawia przed naszym Do-
mem wymóg sięgania po coraz to 
nowe formy, metody i techniki pracy 
z uczestnikiem. Stworzone warunki, 
niejednokrotnie wymagające modelo-
wania przynoszą dopiero oczekiwane 
rezultaty. Niezmiennie cieszy jednak  
fakt, że znaczna grupa uczestników 
wykazuje się dużą samodzielnością 
w działaniu. Uczestnicy coraz lepiej 
radzą sobie z wypełnianiem obowiąz-
ków domowych tj. przygotowywanie 
posiłków, sprzątanie, robienie zaku-
pów, płacenie rachunków. Potrafią 
rozsądniej  gospodarować pieniędzmi, 

Budynek ŚDS przy 
ul. Langiewicza
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które wystarczają nie tylko na bieżące 
wydatki ale również na przyjemności 
takie jak wyjście do kina czy  restaura-
cji. Uczestnicy są odważniejsi w kon-
taktach międzyludzkich co znacznie 
ułatwia im funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie, podejmowanie różnych 
aktywności czy też wywiązywanie się 
z obowiązków. Z większą swobodą 
odnajdują się w takich miejscach jak 
urząd, poczta, przychodnia, sklep. Ak-
tywny udział w życiu Domu sprawia, 
że uczestnicy doświadczają rzeczy, na 
które nie było do tej pory czasu lub 
brakowało środków tj. wycieczki, raj-
dy, pikniki, wyjścia do kina, muzeum, 
na strzelnicę, kręgielnię czy basen. 
Ta aktywność daje wymierny efekt, 
chociażby w większym dbaniu o wy-
gląd zewnętrzny, poprawia kondycję 
fizyczną, zwiększa śmiałość uczestni-
ków oraz poprawia relacje w grupie. 
Uczestników wyróżnia większa wiara 
we własne możliwości. Dość dobrze 
radzą sobie z wykonaniem przydzielo-
nego zadania związanego np.  z pracą 
na komputerze czy w ogrodzie. Dość 
często są pomysłodawcami różnych 
wydarzeń co znajduje swoje odzwier-
ciedlenie chociażby w aktywnej pra-
cy Rady Domu. Większa jest dbałość 
o własne zdrowie; wzrosła świado-
mość potrzeby wizyt lekarskich i re-
gularnego brania leków. Chętniej po-
magają przy organizacji imprez 
integracyjnych oraz wykonują drobne 
prace na rzecz Domu. W dalszym cią-
gu dużym zainteresowaniem cieszą 
się zajęcia utrwalające i podtrzymują-
ce umiejętności szkolne, dzięki temu 
uczestnicy sprawniej liczą, lepiej czy-
tają, rozumieją tekst, większa jest wie-
dza o otaczającym świecie. Nadal jed-

ną z najchętniej realizowanych przez 
uczestników form terapii jest terapia 
zajęciowa. Liczna grupa uczestników 
ciekawa jest nowych technik, są przy 
tym wytrwali i bardzo cierpliwi a wy-
konane prace charakteryzują się dużą 
pomysłowością. Dzięki terapii zajęcio-
wej większość uczestników nauczyło 
się posługiwać różnymi narzędzia-
mi  co z kolei wpłynęło na poprawę 
umiejętności manualnych. Uczestni-
cy coraz częściej mogą wzajemnie na 
siebie liczyć w sytuacji gdy zachodzi 
taka potrzeba np. pomoc w robieniu 
zakupów, załatwianiu różnych spraw. 
Nie bez znaczenia jest również postęp 
osób o mniejszym potencjale psycho-
fizycznym. Na uwagę zasługuje cho-
ciażby fakt aktywnego włączania się 
do gier i zabaw ruchowych, uczestni-
czenia w spotkaniach i imprezach in-
tegracyjnych, podejmowania małych 
aktywności związanych z pełnieniem 
dyżurów porządkowych. Uczestnicy 
lepiej radzą sobie z czynnościami sa-
moobsługowymi tj. ubieranie się, za-
łatwianie potrzeb fizjologicznych czy  
jedzenie. 

Do sukcesów Domu zaliczyć można 
podjęcie przez uczestników pracy (15 
osób), najpierw w  formie staży zawo-
dowych, później umowy. A wszyst-
ko dzięki włączaniu się w realizację 
projektów zwiększających szanse 
osób z niepełnosprawnościami na 
lokalnym rynku pracy oraz dobrej 
współpracy z Zakładem Aktywności 
Zawodowej w Koźminie Wlkp. gdzie 
większość osób poszła ostatecznie do 
pracy. Na uwagę zasługuje również 
fakt, że stale doświadczają pracy ko-
lejne 4 osoby a 12 osób samodzielnie 

prowadzi gospodarstwo domowe. 
W swoim 20-letnim dorobku Dom 
ma szereg ciekawych inicjatyw, wśród 
nich 4 duże projekty w ramach kon-
kursu „Oparcie społeczne dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi” ogło-
szonego przez Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej, liczne partnerstwa 
z różnymi  podmiotami w obszarach 
ich aktywności, kilkanaście kampa-
nii społecznych z okazji Światowe-
go Dnia Zdrowia Psychicznego, or-
ganizację, udział bądź współudział 
w Przeglądach Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych, w „Święcie Ulicy”, 
Międzynarodowym Dniu Osób Nie-
pełnosprawnych, Koncertach Cha-
rytatywnych, organizację festynów, 
konkursów, zawodów i  licznych im-
prez integrujących środowiska osób 
przebywających w Domu z lokalnym.

Do tej pory z usług Domu skorzysta-
ło 120 osób. Pracę podjęło 15 osób. 
Doświadczenie pracy mają 4 osoby. 
Usamodzielniły się i prowadzą bądź 
współprowadzą gospodarstwo domo-
we - 12 osób,  zostały skierowane do 
DPS-ów - 12 osób, założyły rodzinę 
– 5 osób, mają dzieci 6 osób w tym 2 
samotnie je wychowują. Zmarło - 11 
osób, liczba urodzonych dzieci – 11, 
w tym 3 są w rodzinie zastępczej.  

I tak historia Domu ciągle się pi-
sze……

Czekając na kolejne jubileusze za 
wszystko dziękuję. Pracownikom 
za to, że codziennie są, że można na 
nich liczyć, szczególnie wtedy, gdy są 
najbardziej potrzebni, że dzięki swo-
jej pracy, zaangażowaniu, pomysłom 
i umiejętnościom   przyczyniają się do 
rozwoju Domu, jednocześnie życząc 
osobistego zadowolenia, cierpliwości, 
wytrwałości i wewnętrznej siły.  

A wszystkim, którzy wierzyli i wierzą 
w sens istnienia Domu – Starostom, 
Zarządowi i Radnym Powiatowym, 
obecnym oraz poprzednich kadencji, 
instytucjom pomocowym, w tym Po-
wiatowemu Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Krotoszynie, zaprzyjaźnionym 
szkołom i jednostkom, w tym Zakła-
dowi Aktywności Zawodowej w Koź-
minie Wlkp., osobom prywatnym, 
rodzinom składam szczególne po-
dziękowania  oraz wyrazy uznania. ■

Uczestnicy ŚDS 
w trakcie terapii 
zajęciowej
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Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Krotoszynie powstał po 2 la-

tach usilnych starań rodziców i opie-
kunów Osób Niepełnosprawnych 
oraz Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn. 
Starania Urzędu Miejskiego zakoń-
czyły się wielkim sukcesem i WTZ 
został powołany 17.12.1998 r., a swo-
ją działalność z uczestnikami terapii 
rozpoczął w dniu 04.01.1999 roku.
Powstał on jako placówka budżeto-
wa dla 25 dorosłych Osób Niepeł-
nosprawnych z terenu powiatu kro-
toszyńskiego. Z pośród pierwszych 
uczestników Warsztatu Terapii  Za-
jęciowej 8 nadal uczestniczy w zaję-
ciach, troje pozytywnie przeszło te-
rapię zawodową, podjęli pracę na 
wolnym rynku pracy i pracują do dzi-
siaj. Z pozostałych niektórzy przeszli 
do Zakładu Aktywności Zawodowej, 
zmienili miejsce zamieszkania lub 
stan zdrowia nie zezwolił na dalsze 
uczestnictwo w zajęciach.   
Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał 
swoją siedzibę w budynku wynajętym 
od PGKiM, który mieścił się na tere-
nie byłej Jednostki Wojskowej przy ul. 
Młyńskiej 2d. Dzieliliśmy wspólnie 
z PCPR parter budynku.
Początkowo było to 5 pracowni po 5 

uczestników w każdej. Były to pra-
cownie gospodarstwa domowego, 
techniczna, rękodzielnicza, plastyczna 
i komputerowa. Wśród pracowników 
zatrudnieni zostali specjaliści z za-
kresu pedagogiki specjalnej, terapeu-
ci zajęciowi, psycholog, rehabilitant, 
pielęgniarka, którzy tworzyli zespół 
terapeutyczny. Na czele kadry pra-
cowniczej stał, wyłoniony z konkursu 
Urzędu Miasta Pan Paweł Kaczmarek, 
który zarządza Warsztatem już ponad 
20 lat. Z początkowej kadry pozostało 
5 osób pracujących do dzisiaj.
Placówka przez 20 lat ewaluowa-
ła z czasem utworzono dodatkowe 
Pracownie Terapeutyczne w Łagiew-
nikach. Zwiększyła się  także liczba 
uczestników; w Krotoszynie było już 
40 a w  Łagiewnikach 20 uczestników. 
Przybywało też pracowni, placówka 
funkcjonowała w dwóch oddziałach, 
zwiększyła się także liczba zatrud-
nionych pracowników do 24 osób, 
w tym Trener Pracy odpowiedzialny 
za wdrażanie zatrudnienia wspoma-
ganego.
Na przełomie roku 2010/2011 zlikwi-
dowano WTZ jako zakład budżetowy 
Miasta i Gminy Krotoszyn. Stowarzy-
szenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepeł-
nosprawnych w Krotoszynie odpo-
wiedziało na ogłoszenie konkursowe 

Starostwa Powiatowego i podjęło się 
prowadzenia WTZ. Od stycznia 2011 
Stowarzyszenie jest organem konty-
nuującym działalność WTZ. 
W roku 2018 po pożarze budynku 
przy ul. Młyńskiej, udało się wynająć 
budynek przy ul. Kobylińskiej, gdzie 
w ciągu miesięcznej przerwy waka-
cyjnej zorganizowaliśmy na nowo 
działalność Warsztatu. Początkowo 
dla 40 uczestników z Krotoszyna a po 
dokończeniu remontu i wynajęciu 
drugiego budynku przy ul Kobyliń-
skiej także i 20 uczestników z Ła-
giewnik. Nareszcie byliśmy wszyscy 
razem, w jednym miejscu, nie podzie-
leni, w liczbie 60 uczestników terapii 
i 19 pracowników.
Wśród uczestników terapii są osoby 
o zróżnicowanym rodzaju niepełno-
sprawności fizycznej i intelektualnej, 
w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym. Uczestnicy przebywają codzien-
nie przez 7 godzin w placówce, do 
której są dowożeni i odwożeni pojaz-
dami WTZ. Początkowo był to jeden 
bus dla ośmiu osób, na dzień dzi-
siejszy są to trzy pojazdy, w tym dwa 
autobusy 20 osobowe, których za-
kup dofinansowały: PFRON, Powiat, 
Gminy i Stowarzyszenie z gronem 
członków i darczyńców. Korzystamy 
także ze wspólnego transportu osób 

20 lat 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w systemie wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami 

Paweł Kaczmarek
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

Uczestnicy WTZ przed nową 
siedzibą przy ul. Kobylińskiej
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wraz z uczniami szkół i Środowisko-
wego Domu Samopomocy.
Uczestników przybywało i powsta-
wały nowe pracownie terapeutycz-
ne. Zespół pracowniczy stanowił 
coraz bardziej doświadczoną grupę 
specjalistów. Od samego początku 
funkcjonowania placówki działania 
skierowane były na wspieranie a nie 
wyręczanie uczestników terapii. Ze-
spół terapeutyczny przez wiele lat wy-
pracował poprawne formy i metody 
terapii. Realizuje je w  indywidualnych 
programach rehabilitacji, które stale 
monitoruje i zmienia w celu bardziej 
skutecznej pracy z uczestnikiem. Pół-
roczna, roczna i 3-letnia ocena postę-
pów rehabilitacji w czterech katego-
riach: kompetencji komunikacyjnych, 
w procesach emocjonalno-motywa-
cyjnych, w procesach poznawczych 
oraz w uspołecznieniu pozwala kon-
trolować stopień pozyskiwanych 
zdolności osób uczestniczących w te-
rapii. Organizowane zajęcia polegają  
na wszechstronnym przygotowaniu 
do życia i pracy. Uczestnicy podlegają 
treningowi ekonomicznemu, trenin-

gowi czynności życia codziennego. 
Uczestnicy doskonalą się w wykony-
waniu różnych prac, różnymi tech-
nikami. Ze względu na zasady i po-
tencjał jaki posiadamy, staramy się 
stworzyć jak najlepsze warunki i moż-
liwości ich  samorealizacji.
Z naszych działań do dnia dzisiejsze-
go skorzystało już 135 osób. W roku 
2019 utworzyliśmy Klub przy WTZ 
w którym ze wsparcia korzysta 7 osób 
znajdujących się na liście oczekują-
cych na miejsce w WTZ.
W okresie 20-lecia funkcjonowania 
naszej placówki uczestnicy i pracow-
nicy WTZ byli organizatorami wielu 
działań, których zadaniem było uka-
zanie możliwości osób z niepełno-
sprawnościami. Do takich działań 
wliczamy:
•	Zorganizowanie 14 Spartakiad 

Osób Niepełnosprawnych – w tym 
pływackich. 

•	Coroczny udział w jarmarkach 
i festynach prezentujący przedmioty 
wykonane w procesie terapii, gdzie 
wysoki poziom sprzedaży rękodzie-

ła świadczy o jakości wykonania to-
waru oraz zainteresowaniu lokalnej 
społeczności pracami wykonanymi 
przez osoby z niepełnosprawnością.

•	Wielokrotny udział w zawodach 
sportowych, artystycznych, pla-
stycznych, z których uczestnicy 
przywieźli trudną do zliczenia ilość 
trofeów, które można obejrzeć na 
półkach, szafach i ścianach nasze-
go warsztatu oraz w warsztatowej 
kronice, świadczy to o poprawnym 
udzielaniu wsparcia prowadzonego 
przez naszą placówkę.

Upływający czas a w nim działal-
ność WTZ pokazały możliwości 
osób z niepełnosprawnościami jako 
osób potrzebnych i współistniejących 
w naszej społeczności. Zmieniło się 
postrzeganie osób niepełnospraw-
nych, doceniono ich zaangażowanie. 
Świadczy o tym pomoc i wsparcie na-
szej społeczności lokalnej skierowane 
na rozwój placówek udzielających 
wsparcia osobom z niepełnosprawno-
ścią oraz skierowane na indywidualną 
pomoc osobom potrzebującym.■ 

To już 10 lat w systemie 
wsparcia 

Katarzyna Durczewska
Pedagog Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Krotoszynie

Specjalistyczny Ośrodek Wspar-
cia dla Ofiar Przemocy w Rodzi-

nie w Zdunach w ciągu 10 lat swego 
funkcjonowania wypracował własną 
obrzędowość i symbolikę. Jubileusz 
Ośrodka to czas na podsumowanie 
wytężonych i owocnych lat pracy, co 
trafnie odzwierciedli przygotowany 
z tej okazji artykuł. Przegląd ważnych 
wydarzeń z życia Ośrodka od począt-
ku jego powstania aż po dzień dzisiej-
szy budzi wiele wspomnień. 
W Zdunach powstał trzeci w woje-
wództwie wielkopolskim Specjali-
styczny Ośrodek Wsparcia, miesz-
czący się w budynku po dawnym 
internacie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Zdunach. Uroczy-
ste otwarcie placówki odbyło się 29 

kwietnia 2009 roku. Biało-czerwoną 
wstęgę przecięli: Maria Krupecka – 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecz-
nej Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu, Leszek Kulka 
– Starosta Krotoszyński, Władysław 
Ulatowski – Burmistrz Zdun oraz Ta-
deusz Ciesiółka – Kierownik Zespołu 
Interwencji Kryzysowej PCPR w Kro-
toszynie.
Pracownicy Zespołu Interwencji 
Kryzysowej będąc 27 maja 2009 roku 
w gmachu Sejmu RP uczestniczyli 
w Ogólnopolskiej Konferencji Spe-
cjalistycznych Ośrodków Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zaty-
tułowanej: „Przemoc problemem ko-
biet, mężczyzn i dzieci – działalność 
Specjalistycznych Ośrodków Wspar-

Tadeusz Ciesiółka z Burmistrzem 
Władysławem Ulatowskim 

przecinają wstęgę



12

cia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”. 
Powiat krotoszyński reprezentowali 
pracownicy Zespołu Interwencji Kry-
zysowej: Anna Rowicka, Katarzyna 
Durczewska oraz kierownik Tadeusz 
Ciesiółka.
Następnego dnia, czyli 28 maja w biu-
rze Rzecznika Praw Dziecka odbyło 
się spotkanie z Rzecznikiem Markiem 
Michalakiem, w którym uczestniczy-
li przedstawiciele Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia w Zdunach. Pod-
czas wizyty omawiane były przede 
wszystkim aspekty krzywdzenia dzie-
ci.
Bezprecedensowym wydarzeniem 
w naszym powiecie była zorganizo-
wana przez pracowników Zespołu 
Interwencji Kryzysowej kampa-
nia Białej Wstążki. Dnia 4 września 
2009 roku w Starostwie Powiatowym 
w Krotoszynie odbyła się uroczysta 
inauguracja społecznej kampanii Bia-
łej Wstążki. Przedstawiciel Specjali-
stycznego Ośrodka Wsparcia w Zdu-
nach – Anna Rowicka – uhonorowała 
„białą wstążką” osoby odpowiedzial-
ne za kreowanie polityki społecznej, 
zaczynając od Starosty, Marszałka 
Województwa oraz Wojewodę Wiel-
kopolskiego
Miłym wydarzeniem w naszym 
Ośrodku było uroczyste celebrowa-
nie Dnia Kobiet. Z okazji tego święta 
zaproszone zostały wszystkie pracow-
nice Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krotoszynie. Aby umi-
lić wszystkim paniom to cudowne 
święto najmłodsi mieszkańcy wraz 
z kierownikiem wprowadzili je w ra-
dosny nastrój poprzez odtworzenie 
przesympatycznego utworu Renaty 
Przemyk „Babę zesłał Bóg”, a także – 
w dowód sympatii – panie zostały ob-
darowane smakołykami i kwiatami.
Rok 2010 był szczególnie ważny dla 
całego Zespołu Interwencji Kryzy-
sowej, gdyż 10 grudnia w Warszawie 
kierownik – Tadeusz Ciesiółka otrzy-
mał wyróżnienie Złoty Telefon przy-
znawane przez Zespół Ogólnopol-
skiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu 
Psychologii Zdrowia PTP. Wyróżnie-
nie to wręczane jest osobom, które 
w ostatnim okresie szczególnie przy-
czyniły się do kreowania zmian spo-

łecznych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie lub ze szcze-
gólnym zaangażowaniem stawały 
w obronie osób krzywdzonych.
Problem przemocy domowej to nie 
tylko problem lokalny – jest to pro-
blem odnoszący się do całej ludzkości, 
całej społeczności międzynarodowej. 
Specjalistyczny Ośrodek  Wsparcia 
w Zdunach swym zasięgiem obejmu-
je nie tylko Polskę, ale również Euro-
pę i resztę świata, w tym również kra-
je arabskie, a konkretnie Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. W lipcu 2013 r. 
do Ogólnopolskiego Pogotowia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebie-
ska Linia zwrócił się Departament 
Konsularny Ministerstwa Spraw Za-
granicznych z pytaniem o możliwości 
udzielenia pomocy kobiecie z jedne-
go z krajów arabskich. Ponieważ oso-
ba ta chciała wrócić do Polski, a nie 
miała tu żadnego zaplecza – miesz-
kania, pieniędzy i wsparcia ze strony 
rodziny – Pogotowie Niebieska Linia 
podjęło się zorganizowania takiej po-
mocy. Działania obejmowały znale-
zienie miejsca schronienia dla kobie-
ty i jej córek. Marzeniem kobiety było 
przyjęcie przez jej córki sakramentu 
chrztu świętego. Marzenie to spełniło 
się; rodzicami chrzestnymi dziewczy-
nek zostali pracownicy Specjalistycz-
nego Ośrodka Wsparcia oraz Szkoły 
Podstawowej w Zdunach.
Za sprawą proboszcza parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela w Zdunach śp. 
ks. Andrzeja Nowaka mieszkańców 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 
odwiedził Biskup Kaliski  Stanisław 

Napierała, który podziękował pra-
cownikom za trud i zaangażowanie 
w codzienną pracę. Niezwykle bu-
dujące były słowa biskupa wyraża-
jące aprobatę dla naszych działań 
i poświęceń. Spotkanie przebiegło 
w atmosferze wzajemnej życzliwo-
ści i zachęty płynącej ze strony księ-
dza biskupa do dalszej tak fachowej 
i ofiarnej pomocy.
Jedną z ważniejszych osobistości, jaką 
mieliśmy zaszczyt gościć w Specjali-
stycznym Ośrodku Wsparcia w Zdu-
nach, była Andżelika Możdżanowska 
– Sekretarz Stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów i Senator RP, 
która dnia 25 maja 2015 roku wraz ze 
swoimi współpracownikami złożyła 
wizytę w naszym ośrodku. Andżelika 
Możdżanowska podziękowała całe-
mu ZIK za ofiarną, prawdziwą służ-
bę, ogromną wrażliwość i otwarcie na 
drugiego człowieka.
Równie ważnym wydarzeniem były 
odwiedziny Rzecznika Praw Obywa-
telskich – Adama Bodnara, który wraz 
z gronem współpracowników w ra-
mach spotkań regionalnych  dnia 25 
kwietnia 2017 roku wizytował Ośro-
dek Interwencji Kryzysowej w Kroto-
szynie oraz Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia w Zdunach. Celem wizyty 
było zapoznanie się z modelowym 
systemem wsparcia społecznego wy-
pracowanym przez Zespół Interwen-
cji Kryzysowej. Zasady funkcjonowa-
nia Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
zaprezentował kierownik Zespołu In-
terwencji Kryzysowej – Tadeusz Cie-
siółka. Wizytujący placówki wyrazili 

Uroczystość Chrztu
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swoje uznanie dotyczące współpracy 
samorządów gminy Krotoszyn i po-
wiatu krotoszyńskiego we wspieraniu 
tego typu przedsięwzięć.
Nasz Ośrodek to coś więcej, niż miej-
sce pobytu dla naszych mieszkańców, 
to przede wszystkim ich dom. Dlate-
go pracownicy Ośrodka dbają, by jak 
w każdym domu królowało i u nas 
ciepło, wzajemna życzliwość i radość. 
Wśród obowiązków jakie nakłada-
ne są na naszych podopiecznych jest 
również czas na wspólne świętowa-
nie. Wyjątkowymi wydarzeniami 
obchodzonymi w naszej placówce są: 
imieniny, urodziny, uroczystość przy-
jęcia I Komunii Świętej, sakramentu 
Chrztu Świętego, Święta Wielkanoc-
ne i Bożonarodzeniowe, dzień dziec-
ka, dzień matki i wiele innych imprez 
okolicznościowych. Jednak okres 
świąteczny to szczególny czas dla na-
szych mieszkańców. Wyjątkowo pięk-
ne i radosne są święta Bożego Naro-
dzenia. Jest to czas pachnący choinką, 
przepełniony życzliwością i spoko-
jem… Nie wszyscy jednak mają taki 
obraz Świąt; niekiedy mieszkańcy 
Ośrodka znajdując się tutaj po raz 
pierwszy mogli poczuć ich niezwy-
kłą magię. Przygotowania do wigilii 
trwają kilka tygodni. Dzieci pomagają 
przygotowywać tradycyjne potrawy, 
pieką pierniki, ubierają choinkę oraz 
wykonują ozdoby świąteczne. Na te-
mat Świąt wyrażają się: to najlepsze 
Święta, jakie do tej pory mieliśmy… 
Swoją obecnością w tak ważnych uro-
czystościach zaszczycają nas liczni 
goście, nasi przyjaciele i współpra-
cownicy. Stałą tradycją jest dzielenie 
się opłatkiem, składanie sobie życzeń 
i wspólne śpiewanie kolęd. Corocznie 
odwiedza nas Gwiazdor, który przy-

chodzi z workiem pełnym prezentów 
i hojnie obdarowuje mieszkańców
Tradycją Świąt Wielkanocnych jest 
spożywanie wspólnego śniadania 
przygotowanego przez naszych pod-
opiecznych. Co roku Zajączek skrzęt-
nie chowa niespodzianki dla naszych 
najmłodszych milusińskich. Po za-
kończonym śniadaniu roześmiane 
dzieci bystrymi oczkami wypatrują 
paczuszek wielkanocnych.
Od początku funkcjonowania Ze-
społu Interwencji Kryzysowej w Kro-
toszynie do chwili obecnej jednym 
z priorytetów jest ciągłe podnoszenie 
kwalifikacji i doskonalenie umiejęt-
ności przez pracowników. Jesteśmy 
wciąż otwarci na nową wiedzę i zaan-
gażowani w proces własnego rozwo-
ju. Dlatego wśród dziewięcioosobo-
wej kadry ZIK wszyscy pracownicy 
ukończyli Studium Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie I stopnia re-
alizowane przez Instytut Psycholo-
gii Zdrowia w Warszawie, uzyskując 
dyplom Specjalisty w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Wśród naszej kadry mamy jednego 
superwizora w zakresie przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie. Dnia 5 
marca 2012 roku podczas konferen-
cji zatytułowanej Pomoc kobietom 
ofiarom przestępstw i współorgani-
zowanej przez Instytut Psychologii 
Zdrowia PTP w Sejmie RP, kierow-
nikowi ZIK Tadeuszowi Ciesiółce zo-
stał wręczony certyfikat superwizora 
w zakresie przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie. Katalog ukończonych 
przez naszych pracowników szkoleń, 
kursów, kierunków studiów jest bar-
dzo bogaty.
Corocznie na strzelnicy Kurkowego 

Bractwa Strzeleckiego w Krotoszy-
nie organizowany jest Dzień Dziec-
ka przygotowany przez Lions Club. 
Udział biorą dzieci ze szkół specjal-
nych, integracyjnych i ośrodków 
szkolno-wychowawczych z powiatu 
krotoszyńskiego. Organizatorzy za-
bawy zawsze pamiętają o naszych 
rodzinach. Dzieciom rozdawane są 
upominki, można zjeść pyszną gro-
chówkę, kiełbasę z grilla i wiele róż-
nych słodkości.
W ramach spotkań integracyjnych 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Krotoszynie organizuje rok-
rocznie imprezę, na którą zapraszani 
są pracownicy lokalnych ośrodków 
pomocy społecznej oraz wszystkich 
instytucji i placówek znajdujących 
się w systemie wsparcia społecznego. 
Każda impreza ma inny temat prze-
wodni.
Od dnia powstania Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia w Zdunach miesz-
kało w nim 611 osób, w tym: 238 ro-
dzin, 264 kobiety, 5 mężczyzn i 342 
dzieci. Najmłodsze dziecko przeby-
wające w Ośrodku miało 1 miesiąc, 
a najstarsza klientka miała 101 lat.
W imieniu dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kro-
toszynie – Andrzeja Piotrowskiego 
oraz całego Zespołu Interwencji Kry-
zysowej pragniemy serdecznie po-
dziękować sponsorom, darczyńcom, 
przyjaciołom i ludziom dobrej woli 
za bezinteresowną pomoc. Jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni za wielkie ser-
ce, dobroć, wrażliwość i zrozumienie. 
Otrzymane od Państwa wsparcie jest 
ogromnie ważne dla nas, a przede 
wszystkim naszych podopiecznych.■

Wizyta Biskupa 
Kaliskiego Stanisława 
Napierały w Ośrodku

Pracownicy SOW 
z Certyfikatami 
Specjalisty
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XV Powiatowe Dni Rodzicielstwa 
Zastępczego

Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Krotoszynie w partner-

stwie ze Stowarzyszeniem Zastępczego 
Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie 
„Famuła” po raz XV zorganizowało 
Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastęp-
czego. Patronat nad tegorocznymi ob-
chodami objął  Starosta Krotoszyński. 
Tegoroczne obchody rozpoczęliśmy 
promocją rodzinnej pieczy zastępczej 
podczas KROTOFESTU (Festiwal 
Aktywnych Sąsiadów) w dniu 25 maja 
2019 r. W ramach  tej imprezy były 
rozdawane ulotki i balony promują-
ce rodzicielstwo zastępcze. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się loteria 
fantowa. Do wygrania były między in-
nymi: 2 rowery, bony do Fitness, bony 

na zabiegi odchudzające, tablet, żelaz-
ko, miksery, głośniki, drukarki  i wie-
le, wiele innych. Dochód ze sprzedaży 
loterii fantowej przeznaczony został 
na warsztaty terapeutyczne dla dzieci i  
rodzin zastępczych. 
30 maja 2019 r. w partnerstwie z Pol-
skim Towarzystwem Turystyczno – 
Krajoznawczym, zorganizowany został 
rajd nową ścieżką edukacyjną połączo-
ny z grą terenową informującą o ro-
dzinnej pieczy zastępczej. Zakończenie 
rajdu odbyło się pieczeniem kiełbasek 
i kawą z ciastem. Podczas rajdu miesz-
kańcom Krotoszyna rozdawane były 
balony i chorągiewki. Przedstawiciele 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Krotoszynie podziękowały 

obecnym na rajdzie rodzinom zastęp-
czym za pełnioną funkcję i wręczyły 
symboliczny kwiatek życząc wszelkiej 
pomyślności.
31 maja 2019 r. w ramach inicjaty-
wy „Powiat przyjazny rodzinom za-
stępczym”, rodziny zastępcze zostały 
zaproszone na spotkanie ze Starostą 
Krotoszyńskim Stanisławem Szczot-
ką. Podczas spotkania poruszana była 
tematyka trudności z jakimi borykają 
się rodziny zastępcze i umieszczone 
u nich dzieci oraz oczekiwań rodzin 
zastępczych. 
Kolejnym punktem obchodów była 
Konferencja w dniu 5 czerwca 2019 r., 
podczas której poruszane były tematy 
związane z współpracą z kuratorami 

Wyróżnienie dla Jerzego Fornalika oraz Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

W dniu 13.11.2019 r. odbyły się 
uroczystości z okazji regional-

nych obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego oraz 20-lecia Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu. Podczas gali Jerzy Forna-
lik - Kierownik Zakładu Aktywności 
Zawodowej otrzymał z rąk Marzeny 
Wodzińskiej, Członka Zarządu Woje-

wództwa Wielkopolskiego wyróżnie-
nie za wieloletnie działania na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu, wdrażanie inicjatyw mają-
cych na celu integrację osób niepełno-
sprawnych z terenu Wielkopolski.
Ponadto na ręce p. Andrzeja Piotrow-
skiego, Dyrektora Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 
zostało przekazane wyróżnienie za 
wieloletnie kompleksowe działania na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, budowanie szerokiej współpra-
cy między sektorowej na rzecz media-
cyjnych form wsparcia rodziny oraz 
wdrażanie nowych rozwiązań w zakre-
sie polityki społecznej.■

Monika Dąbrowska
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Wyróżnione instytucje 
podczas Gali 20-lecia 
ROPS w Poznaniu
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sądowymi, którzy obchodzili 100-le-
cie istnienia Kurateli Sądowej. Ponad-
to konferencja była okazją do święto-
wania jubileuszu XX- lecia istnienia 
PCPR, XV Powiatowych Dni Rodzi-
cielstwa Zastępczego oraz X-lecia ist-
nienia Stowarzyszenia Zastępczego 
Rodzicielstwa Famuła.
Podczas konferencji przedstawione zo-
stały również tematy związane z traumą 
dzieci oraz nadużyciami seksualnymi. 
Dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski 

wręczył obecnym rodzinom zastęp-
czym podziękowania za pełnioną 
funkcję i złożył życzenia z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego. Wśród ro-
dzin zastępczych została wylosowana 
nagroda ufundowana przez Stowarzy-
szenie Zastępczego Rodzicielstwa „Fa-
muła”. Rozstrzygnięty został konkurs 
na spot reklamowy i zostały wręczone 
nagrody dla zwycięzców. Konferencja 
zakończyła się bufetem kawowo – ka-
napkowym. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się tort jublileuszowy. 

Ostatnim elementem obchodów XV 
Powiatowych Dni Rodzicielstwa Za-
stępczego był wyjazd szkoleniowy 
rodzin zastępczych do Sierczynka. 
Warsztatami edukacyjnymi zostały 
objęte rodziny zastępcze oraz dzieci 
umieszczone w pieczy zastępczej. 
Organizacja obchodów Dni Rodziciel-
stwa Zastępczego możliwa była dzię-
ki dofinansowaniu Fundacji EY oraz 
wsparciu lokalnych sponsorów i part-
nerów.■

W bieżącym roku podmioty eko-
nomii społecznej w powiecie 

krotoszyńskim podejmowały nowe 
wyzwanie i stawiały przed sobą kolejne 
cele. Był to przede wszystkim czas re-
alizacji projektów ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Zakład Aktywności Zawodowej 
w Koźminie Wlkp. kontynuował pro-
jekt pn. „Krok naprzód - zwiększenie 
szans osób z niepełnosprawnością 
z terenu powiatu krotoszyńskiego na 
lokalnym rynku pracy”. Projekt ten 
jest skierowany do 77 osób niepełno-
sprawnych, bezrobotnych, biernych 
zawodowych oraz zatrudnionych 
w mikroprzedsiębiorstwach oraz ma-
łych przedsiębiorstwach w pomniej-
szonym wymiarze czasu pracy. Be-
neficjenci projektu korzystają m.in. 
z treningów, kursów, szkoleń, rehabi-
litacji oraz stażów z wynagrodzeniem. 
Całkowita wartość projektu  wynosi 1 

118 940, 96 zł, w tym kwota dofinan-
sowania 951 099,81 zł. Projekt będzie 
realizowany do 31.02.2020 r. 
Projekt ze środków unijnych rozpo-
częła również realizować Spółdzielnia 
Socjalna „VIVO”, której partnerem jest 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Koźminie Wlkp. Wspól-
ne działania doprowadziły do podpi-
sania umowy na realizację projektu 
pn. „Aktywny Senior - zwiększenie 
dostępu do usług opiekuńczych na te-
renie gminy Koźmin Wlkp.” Jest on ad-
resowany do 65 seniorów. W ramach 
wsparcia odbywają się zajęcia z psycho-
logiem oraz rehabilitantem. Prowadzo-
ne są również warsztaty z decoupage’u, 
ceramiki oraz kursu tańca. Ponadto dla 
beneficjentów organizowane są wyjaz-
dy na wydarzenia kulturalne, a także na 
pływalnie. Całkowita wartość projektu 
wynosi 543 069,20 zł, w tym kwota do-
finansowania 515 915,74 zł. Projekt bę-

dzie realizowany do 31.12.2020 r. 
Dla spółdzielni socjalnej był to rów-
nież czas  zmian związanych z remon-
tem i przeprowadzką do nowej sie-
dziby. Od lutego mieści się ona przy 
ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp. 
Ponadto „VIVO” nie zaprzestało za-
trudniać nowych pracowników. Od 
01.09.2019  r. spółdzielnia utworzyła 
10 miejsc pracy, uzyskując na ten cel 
dofinansowanie z Ośrodka Wspar-
cia Ekonomii Społecznej w Subregio-
nie Kaliskim w wysokości 237 255,61 
zł netto. Wkład własny na pokrycie 
podatku VAT w wysokości 30 tys. zł 
zapewnił samorząd Gminy Koźmin 
Wielkopolski. Dotacja obejmuje rów-
nież wsparcie pomostowe w wysoko-
ści 126 000,00 zł netto.  Za otrzymane 
dofinansowanie Spółdzielnia zakupiła 
2 samochody. W planach jest jeszcze 
zakupienie rębaka oraz zamiatarki sa-
mochodowej. 
Wspólnymi siłami udało się również 
złożyć wniosek o dofinansowanie pro-
jektu na budowę Centrum opiekuń-
czo - mieszkalnego w Koźminie Wlkp. 
Wnioskodawcą projektu jest Gmina 
Koźmin Wielkopolski, a koncepcję 
opracowali - Jerzy Fornalik - Kierow-
nik ZAZ, Andrzej Piotrowski - Dyrek-
tor PCPR oraz Dominik Radwański 
- Koordynator Spółdzielni Socjalnej 
VIVO. Po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku będzie to jedno z najważniej-
szych wyzwań 2020 roku w ekonomii 
społecznej.■

Dominik Radwański
Koordynator Spółdzielni Socjalnej „Vivo” w Koźminie Wlkp.

Warsztaty ceramiczne 
uczestników projektu 
„Aktywny Senior”
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W ramach tegorocznego projektu 
„Senior z inicjatywą” organizo-

wanego przez Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Krotoszynie oraz Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krotoszynie została zorganizowana 
debata oraz XV Przegląd Twórczości 
Artystycznej.
Hasło tegorocznego projektu brzmia-
ło: „To co robimy – tym się chwalimy”.
Patronat nad projektem objęli Mar-
szałek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak, Burmistrz 
Krotoszyna Franciszek Marszałek 
oraz Starosta Krotoszyński Stani-
sław Szczotka. Działania promujące 
projekt oraz działalność organizacji 
zrzeszających seniorów w powiecie 
krotoszyńskim rozpoczęły się 8 wrze-
śnia 2019 r. podczas organizowanej 
przez powiat krotoszyński imprezy 

plenerowej pn. „Powiat od kuchni” 
dzięki stworzeniu stoiska prezentują-
cego dorobek artystyczny i kulinarny 
lokalnych seniorów.
Debata pt. „W sile wiek”– 19 wrze-
śnia 2019 r.
Debata została zorganizowana w sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kroto-

szynie.  Moderatorem debaty był An-
drzej Piotrowski – Dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krotoszynie. Udział w niej zabrali 
samorządowcy i specjaliści polityki 
społecznej: Lidia Płatek – Specjali-
sta ds. Polityki Senioralnej Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Poznaniu, Paweł Rado-

Podsumowanie realizacji 
projektu „Senior z inicjatywą” 
w 2019 roku

RELACJA

Marta Kowalczyk
Koordynator projektu

Zespół Koła nr 9 PZERiI

Uczestnicy debaty „W sile wiek”
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jewski - Wicestarosta Krotoszyński, 
Franciszek Marszałek – Burmistrz 
Krotoszyna, Dariusz Dębicki – Bur-
mistrz Sulmierzyc, Dionizy Waszczuk 
– Dyrektor Domu Pomocy Społecz-
nej w Baszkowie, Dorota Woźniak – 
Kierownik MOPS w Sulmierzycach, 
Donata Krzyżosiak – Kierownik 
GOPS w Rozdrażewie, Janusz Grzym-
ski – Przewodniczący Gminnej Rady 
Seniorów w Krotoszynie, Krystyna 
Sobczyk – Wiceprezes Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Ire-
na Marszałek – Przewodnicząca Od-
działu Rejonowego Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Krotoszynie, Anna Kubiak – Prze-
wodnicząca Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Krotoszynie, lekarz Maciej Hoff-
mann - NZOZ Przychodnia „Familia” 
w Krotoszynie.
W trakcie debaty zostały  poruszone 
kwestie działań  niezbędnych w prze-
obrażaniu struktury społecznej i de-
mograficznej społeczności lokalnej. 
Uczestnicy debaty zapoznali się ze 
strukturą demograficzną społeczeń-
stwa w powiecie krotoszyńskim. Dy-
rektor PCPR w Krotoszynie poruszył 
kwestię stworzenia katalogu zadań 
związanych z polityką społeczną 
w Wielkopolsce, jak również wspie-
rania osób zajmujących się osobami 
niesamodzielnymi. Pani Lidia Płatek 
– Specjalista ds. Polityki Senioralnej 

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miejskiego w Poznaniu, 
przedstawiła szereg rozwiązań uła-
twiających życie seniorom mieszkają-
cym w Poznaniu m. in.:
•	 projekt „Złota Rączka”, który ofe-

ruje bezpłatną pomoc w drobnych 
naprawach domowych,

•	 projekt „Taksówka dla Seniora”, któ-
ry ma celu pomoc osobom starszym 
w dotarciu do lekarza, na cmentarz 
oraz do urzędu,

•	 projekt „Koperta Życia”, który zo-
stał stworzony w celu uzyskania in-
formacji o tym jakie leki dana osoba 
przyjmuje, na co choruje, co zrobić 
np. ze zwierzęciem w przypadku 
pobytu właściciela w szpitalu, czy 
też komu należy przekazać klucze 
do mieszkania.

Podczas debaty zwrócono uwagę, że 

na terenie powiatu brakuje lekarzy 
geriatrów, (w chwili obecnej jest tyl-
ko jedna osoba z taką specjalizacją),  
pielęgniarek, że coraz więcej osób 
starszych umieszcza się w domach 
pomocy społecznej co stanowi duże 
obciążenie finansowe dla gmin jak 
również, że istnieje potrzeba utworze-
nia Karty Seniora, która uprawniała-
by seniorów do zniżek. 
Po debacie nastąpiło symboliczne 
przekazanie przez Burmistrza Kroto-
szyna kluczy do bram miasta przed-
stawicielom krotoszyńskich seniorów.
XV Przegląd Twórczości Artystycz-
nej – 20 września 2019 r.
20 września w Krotoszyńskim Ki-
nie 3D „Przedwiośnie” odbył się XV 
Przegląd Twórczości Artystycznej 
„Senior z inicjatywą”, w którym udział 
wzięły 22 organizacje zrzeszające se-

Zbigniew Cyunczyk i Zbigniew Obara 
- osobowości Przeglądu

Zespół taneczny „Takie babki i...”
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niorów (ok. 300 osób) z powiatów: 
jarocińskiego, pleszewskiego, gostyń-
skiego, rawickiego, krotoszyńskiego. 
Z okazji 15-lecia Przeglądu został za-
proszony też jeden zespół z powiatu 
kościańskiego.
Organizacje biorące udział w XV 
Przeglądzie:
1. Stowarzyszenie „Wielkopolska 

z wyobraźnią” w Koźminie Wlkp.
2. Stowarzyszenie „Aktywny Koź-

min Wielkopolski”.
3. Towarzystwo Miłośników Koźmi-

na Wielkopolskiego.
4. PZERiI Koło nr 10 w Koźminie 

Wlkp.
5. Klub Seniora przy MGOPS w Koź-

minie Wlkp. – Zespół wokalny 
„Przyjaciele”.

6. PZERiI Koło nr 14 w Rozdrażewie 
– Zespół śpiewaczy „Aktywni”, 
Zespół taneczny „Efekt”.

7. Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
im. dr Stanisława Dzieciuchowi-
cza w Rawiczu.

8. PZERiI Koło nr 11 w Kuklino-
wie – Zespół śpiewaczy „Familia” 
w Kuklinowie.

9. Klub „Złotej Jesieni” w Turwi – 
Zespół „Turewianki”.

10. PZERiI Koło nr 2 „Pogodni” 
w Krotoszynie- Zespół Śpiewaczy 
„Pogodni”.

11. Gminny Ośrodku Kultury w Pia-
skach - Zespół Śpiewaczy „Tęcza” 
w Piaskach.

12. Gminny Ośrodku Kultury w Pia-
skach - Kapela Ludowa „Malin-
czoki” w Piaskach.

13. Gminnym Ośrodku Kultury w Ja-
raczewie - Grupa Wokalna „Złota 
Jesień” w Jaraczewie.

14. Gostyńskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku w Gostyniu - Zespół 
wokalno-instrumentalny „Melo-
dia” w Gostyniu.

15. Gminny Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Gołuchowie.

16. Stowarzyszenie „Senior XXI” 
w Gołuchowie.

17. PZERiI Oddział Rejonowy w Kro-
toszynie - Zespół taneczny „Takie 
babki i..”.

18. Klub Seniora przy Ośrodku Kultu-
ry, Sportu i Aktywności Lokalnej 

Pokaz mocy  podczas Przeglądu 
Twórczości Artystycznej

Zespół śpiewaczy „Aktywni” 
oraz Zespół taneczny „Efekt

Wystawa rękodzieła podczas Przeglądu 
Twórczości Artystycznej
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w Miejskiej Górce - Zespół Śpie-
waczy „Pod Klonem” w Miejskiej 
Górce.

19. Stowarzyszenie „Zawsze Młodzi” 
w Jarocinie.

20. Zespół i Kapela „Senior” w Zdu-
nach.

21. PZERiI Koło nr 9 w Kobylinie.
22. PZERiI Koło nr 8 w Kobiernie 

– Zespół śpiewaczy „Seniorki” 
w Kobiernie.

Uczestnicy Przeglądu zaprezentowali 
swoje talenty i umiejętności z nastę-
pujących dziedzin:
1. Występy sceniczne, w tym prze-

gląd chórów i zespołów oraz inne 
artystyczne formy sceniczne (m. 
in. śpiew indywidualny, duet, ka-
baret, scenka teatralna, recytacja, 
monolog, instrumentaliści).

2. Wystawa prac z zakresu rękodzie-
ła i wyrobów tradycyjnych (w tym 
m. in.: haftowanie-wyszywanie, 
szydełkowanie, malarstwo, biżu-
teria ręcznie robiona, inne formy 
artystyczne, nalewki zdrowotne, 
herbatki, żywność wyrabiana tra-
dycyjnie itp.).

Występy zakończyły się wręczeniem 
dyplomów, statuetek i upominków 
przedstawicielom organizacji biorą-
cych udział w Przeglądzie oraz na-
gród dla osobowości 15-lecia Prze-

glądu Twórczości Artystycznej. Jury 
w składzie: Juliusz Poczta, Beata 
Ulbrych, Elżbieta Przybylska, Maria 
Ryba – Kryś, Andrzej Piotrowski wy-
brało następujące osobowości 15- le-
cia Przeglądu Twórczości Artystycz-
nej „Senior z inicjatywą’’:
1. Zbigniew Cyunczyk za najlepszy 

występ.
2. Zbigniew Obara za najlepszy wy-

stęp.
3. Irena Marszałek za najlepszy wy-

stęp.
4. Zygmunt Ziętkiewicz za najlepszy 

występ.
5. Zespół i Kapela „Senior” w Zdu-

nach za najlepszy występ.
6. Zespół Śpiewaczy „Zawsze mło-

dzi” w Jarocinie za najlepszy wy-

stęp.
7. Kapela Ludowa „Malinczoki” 

przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Piaskach za najlepszy występ.

8. Krystyna Nowacka za najlepsze 
rękodzieło.

9. Joanna Kędzierska za najlepsze rę-
kodzieło.

10. Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
w Rawiczu za najlepsze rękodzie-
ło.

11. Teresa Krawczyk za najlepszy 
przysmak.

12. Klub Seniora w Miejskiej Górce za 
najlepszy przysmak.

Przegląd zakończył się skosztowa-
niem jubileuszowego torta przez 
wszystkich uczestników. ■

Projekt “Senior z inicjatywą”współfinansowany jest przez:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego PFRON Miasto i Gminę 
Krotoszyn

Powiat 
Krotoszyński

Partnerzy:

Patron medialny:

Krotoszyński Ośrodek Kultury, Miasto i Gmina Krotoszyn, Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., Miasto Sulmierzyce, Gmina Kobylin, Gmina Zduny, Gmina 
Rozdrażew

Publiczność podczas Przeglądu Kotyliony Przeglądu

Okolicznościwy tort z okazji 
15-lecia projektu
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01.04.1999 - powołanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 
uchwała Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr VII/33/99 z dnia 29 
marca 1999 r.
Na zdjęciu: pierwsza siedziba ŚDS

01.02.1999 - utworzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
– uchwała Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr V/12/99 z dnia 22 
stycznia 1999 r. 
Na zdjęciu: pierwsza siedziba PCPR

27.04.2001 - przystąpienie Powiatu Krotoszyńskiego 
do Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności 
Na zdjęciu: rozładunek żywności przy siedzibie PCPR

2001 - powstanie Klubu Młodzieżowego RIVENDELL oraz świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych
Na zdjęciach: wychowankowie Klubu z kadrą

2001 - podpisanie porozumienia z gminami 
Powiatu Krotoszyńskiego w celu utworzenia 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej

2001 - rozpoczęcie szkoleń dla kandydatów 
na rodziny zastępcze i adopcyjne
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27.04.2001 - przystąpienie Powiatu Krotoszyńskiego 
do Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności 
Na zdjęciu: rozładunek żywności przy siedzibie PCPR

2002 – utworzenie świetlic środowiskowych w Krotoszynie 
i Koźminie Wlkp. 
Na zdjęciach: pomieszczenia świetlicy w Krotoszynie

2001 - powstanie Klubu Młodzieżowego RIVENDELL oraz świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych
Na zdjęciach: wychowankowie Klubu z kadrą

2001 - podpisanie porozumienia z gminami 
Powiatu Krotoszyńskiego w celu utworzenia 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej

2001 - rozpoczęcie szkoleń dla kandydatów 
na rodziny zastępcze i adopcyjne

25.01.2002 - uchwalenie Programu celowego Pomocy 
Społecznej pod nazwą „Razem -Więcej-Łatwiej” 

28.06.2004 - uchwała 
w sprawie przyjęcia do  
realizacji przez Powiat 
Krotoszyński zadań 
z zakresu resortowego 
programu osłonowego 
dotyczącego wpierania 
rodziny
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2005 - oddanie do użytku  nowego obiektu „Wersal” przy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie
Na zdjęciach: po lewej nowy obiekt z lotu ptaka, po prawej widok na tarasy

23.06.2005 - otwarcie Niebieskiego Pokoju w partnerstwie 
z Lions Club i Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu
Na zdjęciu: uroczystość otwarcia z udziałem Starosty 
Krotoszyńskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, Prezyden-
ta LC Stevens (Dania) oraz LC Krotoszyn

2005 - otwarcie nowej siedziby Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ul. Langiewicza w Krotoszynie
Na zdjęciu: uroczystość oddania do użytku ŚDS

2005 - inauguracja corocznych 
obchodów Dni Rodzicielstwa 
Zastępczego
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2008 - wizyta Rzecznika Praw Dziecka
Na zdjęciu: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 
u Starosty Krotoszyńskiego

2005 - otwarcie nowej siedziby Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ul. Langiewicza w Krotoszynie
Na zdjęciu: uroczystość oddania do użytku ŚDS

2008 - realizacja pierwszego projektu 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  - Aktywna Integracja 
Na zdjęciu: uczestnicy projektu

2007 – utworzenie świetlic środowisko-
wych w Rozdrażewie i Sulmierzycach 

12.2007 roku - otwarcie  Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Koźminie Wlkp.
Na zdjęciu: siedziba ZAZ
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04.09.2009 organizacja wojewódzkiej kampanii społecznej „Więcej mocy bez przemocy” Biała Wstążka 
Na zdjęciach: po lewej konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Wlkp., Wojewody Wlkp. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
i Dyrektora PCPR, po prawej Mistrzostwa Strongman w Krotoszynie

08.12.2009 – Prezentacja Powiatowego Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jako 
dobrej praktyki w Sali Kolumnowej Sejmu RP 
Na zdjęciu: Kierownik ZIK PCPR z uczestnikami 
konferencji

2009 - powstanie Stowarzyszenia Zastępczego 
Rodzicielstwa „Famuła”

2009 - otwarcie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach

22.06.2009 - podpisanie partnerstwa 
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
w powiecie krotoszyńskim 
Na zdjęciu: uczestnicy debaty o ekonomii społecznej
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04.09.2009 organizacja wojewódzkiej kampanii społecznej „Więcej mocy bez przemocy” Biała Wstążka 
Na zdjęciach: po lewej konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Wlkp., Wojewody Wlkp. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
i Dyrektora PCPR, po prawej Mistrzostwa Strongman w Krotoszynie

2013 - utworzenie Spółdzielni Socjalnej VIVO 
w ramach projektu partnerskiego pomiędzy 
Powiatem Krotoszyńskim a gminą Koźmin 
Wielkopolski
Na zdjęciu: pracownik Spółdzielni 

2010- nadanie Certyfikatu dla Niebieskie-
go Pokoju – Ministerstwo Sprawiedliwości 
i Fundacja Dzieci Niczyje 
Na zdjęciu: fragment Certyfikatu

2009 - powstanie Stowarzyszenia Zastępczego 
Rodzicielstwa „Famuła”

02.2014 - utworzenie UTW z inicjatywy PCPR
Na zdjęciu: sluchacze UTW na kręgielni
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2016 - podpisanie partnerstwa z Lions Club oraz Fundacją Trzej Muszkieterowie na rzecz wypoczynku dzieci  z pieczy zastępczej 
oraz zagrożonych ubóstwem
Na zdjęciu: po lewej dzieci z rodzin zastępczych na koloniach finansowanych z Lions Club, po prawej logo akcji

2016 - przystąpienie do projektu partnerskiego  „Usługi Społecz-
ne i Zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” ze środków Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Na zdjęciu: podpisanie projektu przez Partnerów

2018 - otwarcie nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Floriańskiej 10 
Na zdjęciach: po lewej uroczyste przecięcie wstęgi, w środku wnętrza PCPR, po prawej jedna z tablic informacyjnych w nowej siedzibie
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2016 - podpisanie partnerstwa z Lions Club oraz Fundacją Trzej Muszkieterowie na rzecz wypoczynku dzieci  z pieczy zastępczej 
oraz zagrożonych ubóstwem
Na zdjęciu: po lewej dzieci z rodzin zastępczych na koloniach finansowanych z Lions Club, po prawej logo akcji

25.04.2017 - wizyta Rzecznika Praw 
Obywatelskich w PCPR – jako dobrej 
praktyki w zakresie systemu przeciw-
działania przemocy w rodzinie
Na zdjęciu: RPO Adam Bodnar

2019 - Opracowanie projektów 
konkursowych – Środowiskowe 
Centrum Zdrowia Psychicznego 
w Krotoszynie, Wsparcie rodzin 
powiatu krotoszyńskiego w ra-
mach projektu – Usługi społeczne 
i zdrowotne ze środków WRPO

2018 - otwarcie nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Floriańskiej 10 
Na zdjęciach: po lewej uroczyste przecięcie wstęgi, w środku wnętrza PCPR, po prawej jedna z tablic informacyjnych w nowej siedzibie



R E K L A M A

Akcja społeczna 
„Wakacje z Muszkieterami”


