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Szanowni Państwo 

Zakres i typ 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 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz – w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych – ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Tak skonstruowany system pomocy społecznej w powiecie wskazuje  

na cztery grupy zadań określające rolę i miejsce samorządu powiatowego w rozwiązywaniu 

problemów społecznych społeczności lokalnej. Tak, więc powiat poprzez działające  

w ramach administracji zespolonej, powiatowe centrum pomocy rodzinie : 

1) odpowiada za prowadzenie szeregu specjalistycznych usług dla różnych kategorii 

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

środowiskowe ośrodki wsparcia, interwencja kryzysowa, specjalistyczna informacja 

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

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, pomoc ofiarom przemocy, 

prowadzenie programów korekcyjnych pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, 

2) odpowiada za opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej poprzez 

rekrutację, prowadzenie i wspieranie rodzin zastępczych, organizuje i prowadzi 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, wspiera w usamodzielnieniu wychowanków 

rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych, 

3) wspiera kadry instytucji pomocy społecznej poprzez szkolenie oraz doradztwo 

metodyczne, 

4) realizuje programy osłonowe dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną  

w porozumieniu i partnerstwie z innymi instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

Złożenie sprawozdania z działań w obszarze pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego  

w 2010 roku, to doskonała okazja do analizy problemów społecznych oraz oceny stopnia 

realizacji zadań powiatu. Utrzymujące się wskaźniki w zakresie: 1) liczby osób 

niepełnosprawnych korzystających z usług domów pomocy społecznej, środowiskowego 

domu samopomocy, warsztatu terapii zawodowej, zakładu aktywności zawodowej oraz 

powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności, 2) interwencji kryzysowych,  

3) liczby osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego/prawnego, socjalnego, 
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psychologicznego, pedagogicznego, 4) liczby bezdomnych, 5) liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym, powodują postawienie pytania: czy instytucje polityki społecznej powiatu 

krotoszyńskiego zrobiły wszystko by nie dopuścić do eskalacji zjawiska marginalizacji 

społecznej naszych mieszkańców? Dobrym sygnałem jest zatrzymanie liczby umieszczeń 

dzieci w rodzinach zastępczych. Natomiast niepokojący jest wzrost liczby rodzin 

korzystających z Banku Chleba i Salonu odzieży używanej. Mam nadzieję, że projekty 

dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmą coraz większą 

grupę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywną integracją społeczną. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na realizacje zadań wynikających z ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był 

zmniejszony plan finansowy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2010 /na przestrzeni 2008-2010 – w każdym roku 30% mniej/. 

Tak małe środki na zadania powiatu nie zaspokoiły potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców 

naszego powiatu, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w środki ortopedyczne i materiały 

pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny. 

Rok 2010 to pierwszy rok funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie  

w pełnej obsadzie mieszkańców oraz z problemem utrzymania standardu usług w zakresie 

wskaźnika zatrudnienia kadry opiekuńczo – terapeutycznej. Wsparcie ze środków 

Powiatowego Urzędu Pracy w formie stażu pozwoliło na utrzymanie standardu w 2010 roku. 

Wielkim wyzwaniem dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie było 

zwiększenie liczby odbiorców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 25 osób w latach 

poprzednich do 80 osób w roku 2010.   

Z wielkim optymizmem należy spojrzeć na działania podejmowane w partnerstwie  

z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz z gminami powiatu 

krotoszyńskiego  w zakresie aktywizacji seniorów. 

Tworzenie koalicji, zawiązywanie partnerstw i utrzymywanie porozumień  

w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to kolejny przykład dobrej, a przede wszystkim 

skutecznej praktyki. Przyjęcie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie wzmacnia lokalny system oraz pozwala na dokonanie analizy potrzeb i ewaluacji 

podjętych działań. Otrzymane wyróżnienia w tej dziedzinie wskazują na dobre rozwiązania 

stosowane w powiecie krotoszyńskim. 

Doskonalenie kadr pomocy społecznej to kolejny istotny element systemu wsparcia 

osób zagrożonych marginalizacją społeczną. W tym zakresie zrealizowano 3 Konferencje 

naukowe oraz kilka szkoleń i warsztatów w ramach Rady Konsultacyjnej oraz seminariów  
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w domach pomocy społecznej i środowiskowym domu samopomocy. Spotkania te wskazały 

konieczność rozszerzenia oferty szkoleń i doradztwa. 

Wzmocnieniem systemu polityki społecznej powiatu są realizowane dodatkowo 

projekty integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy 

rodzinie oraz organizacje pozarządowe. 

Analizując przedsięwzięcia realizowane w 2010 roku można wyszczególnić te 

najistotniejsze w następujących obszarach : 

➢ Powołanie zawodowych rodzin zastępczych. 

➢ Organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego /pozyskanie środków z Fundacji 

Ernst Young/ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych  

„ FAMUŁA”. 

➢ Rozszerzenie oferty aktywizującej seniorów powiatu krotoszyńskiego  

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

z inicjatywą”/. 

➢ Utrzymanie standardu w świetlicach środowiskowych i klubie. 

➢ Rozszerzenie oferty poradnictwa specjalistycznego /prawne - prawo pracy  

i ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne, socjalne, pedagogiczne, 

psychologiczne/. 

➢ Rozszerzenie usług świadczonych rodzinom zastępczym. 

➢ Zwiększenie zakresu Projektu PO KL RAZEM Z TOBĄ BĘDĘ SOBĄ. 

➢ Utrzymanie standardu usług w DPS Baszków i Zduny. 

➢ Systematyczne podnoszenie jakości usług w ŚDS /nowy projekt AKADEMIA 

SUKCESU z konkursu MPiPS/. 

➢ Wzmocnienie działań ngo /nowe organizacje, partnerstwa/. 

➢ Udział w tworzeniu wielkopolskiego modelu pracy ze sprawcą przemocy. 

➢ Wyróżnienie dla Zespołu Interwencji Kryzysowej za zespoły interdyscyplinarne  

/PARPA/. 

➢ Modernizacja mieszkania usamodzielniającego. 

➢ Certyfikat Niebieskiego Pokoju – Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja 

Dzieci Niczyje. 

➢ Wyróżnienie dla pracownika PCPR – Złoty Telefon dla T. Ciesiółki przyznany 

przez Kapitułę Niebieskiej Linii. 

➢ Opracowanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
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➢ Podniesienie kompetencji kadry – uzyskanie Certyfikatów Specjalisty w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyznanych przez Instytut Psychologii 

Zdrowia /2 osoby/ ukończenie Podyplomowych Studiów Zarządzania 

Projektami, Zarządzania Administracją z EFS /4 osoby/, ukończenie Studium 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie /4 osoby/. 

➢ Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

➢ Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych /toalety, 

sekretariat/. 

➢ Udział w konkursie projektów MPiPS – Wsparcie rodziny. 

➢ Realizacja projektu Wyrównywanie różnic między regionami z PFRON. 

➢ Utrzymanie standardu obsługi administracyjno-finansowej. 

➢ Organizacja Dnia Pracownika Socjalnego,  Konferencji, warsztatów i szkoleń. 

➢ Udział w realizacji projektu „Strategia polityki społecznej dla województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku”. 

➢ Wzrost jakości świadczonych usług w zakresie działań PCPR. 

➢ Utrzymanie dodatkowych działań pomocowych /Bank Chleba, zbiórka żywności, 

salon odzieży, kampanie/. 

➢ Rozszerzenie partnerstw w działaniach. 

Ocena realizacji zadań w 2010 roku jest podstawą do wytyczenia priorytetów 2011 roku. 

Najistotniejszymi działaniami w nowym roku będą: opracowanie Strategii Polityki 

Społecznej do 2020 roku, 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 za możliwość realizacji aktywnej polityki społecznej 

na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2010 roku. Jestem przekonany, że zawiązane 

partnerstwa, porozumienia oraz wzajemne przekonanie do idei interdyscyplinarności  

w polityce społecznej przyniosą dobre rozwiązania w 2011 roku. 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

                         w Krotoszynie 

                      Andrzej Piotrowski 
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Dział Wsparcia Rodziny 
 

 

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

z dnia 12 marca 2004 r. 

 

Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej 

 
 

Sekcja Rodzinnej Opieki Zastępczej zajmuje się: 

− organizowaniem opieki w rodzinnych formach opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych 

opieki rodziców poprzez: 

▪ wszechstronną opiekę nad dzieckiem pozbawionym elementarnego oparcia  

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

▪ zapewnieniem dziecku możliwości realizacji więzi uczuciowych w prawidłowym 

środowisku rodzinnym; 

▪ ukierunkowaniem na możliwie szybki powrót dziecka do rodziny naturalnej,  

a jeżeli nie jest to możliwe, to zapewnienie mu stałej opieki w rodzinie zastępczej 

lub adopcyjnej; 

▪ ochrona dzieci pozbawionych opieki w rodzinie naturalnej przed 

instytucjonalnymi formami opieki, 

− udzielaniem pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych; 

− udzielaniem pomocy finansowej na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny 

zastępcze oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych; 

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

− ustalaniem odpłatności rodziców naturalnych za pobyt w rodzinach zastępczych; 

− udzielaniem pomocy w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne 

oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, 

zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze; 

− poradnictwem: rodzinnym, prawnym, socjalnym; 

− kierowaniem do specjalistów, instytucji; 

− pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych; 
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− współpracą z rodzinami naturalnymi:  

▪ pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, 

▪ pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie, 

▪ wspieranie integracji rodziny, wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie, 

▪ neutralizowanie patogennego oddziaływania rodziny na dzieci, 

▪ odbudowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny wobec dzieci, 

▪ pomoc w integracji rodziny z jej otoczeniem społecznym. 

 

 

 

 
Tabela 1 Analiza danych za lata 2005-2010 

 

Poradnictwo 

specjalistyczne 
2005 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 

poradnictwo rodzinne (sekcja 

rodzinnej opieki zastępczej 

oraz sekcja instytucji pomocy 

społecznej) 

 

2330 

 

2420 

 

2341 

 

 

2352 

 

2596 

 

 

2645 

 

 

 

 

 
Tabela  2 Liczba rodzin zastępczych w latach 2005 – 2010 

 

Typ rodzin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rodziny 

spokrewnione 
58 65 65 65 65 60 

Rodziny 

niespokrewnione 11 
 

14 
14 17 21 18 

Pogotowie 1 1 1 1 0 0 

Rodziny zawodowe 

wielodzietne 
- 1 1 2 2 5 

SUMA 70 81 81 85 88 83 
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Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego  

w  latach 2005 – 2010 

 

Typ rodzin 

Stan na 

dzień 

31.12.2005 

Stan na 

dzień 

31.12.2006 

Stan na 

dzień 

31.12.2007 

Stan na 

dzień 

31.12.2008 

Stan na 

dzień 

31.12.2009 

Stan na 

dzień 

31.12.2010 

Rodziny 

spokrewnione 64 76 72 67 72 73 

Rodziny 

niespokrewnione 13 20 14 17 30 21 

Pogotowie 2 3 2 0 0 0 

Rodziny 

zawodowe 
0 5 5 8 8 16 

Pełnoletni 

wychowankowie 

rodzin 

zastępczych 

27 31 31 37 36 38 

SUMA 106 130 124 129 146 148 

 

 

 

Tabela 4  Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w 2010 roku z rozbiciem na gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  5 Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w poszczególnych latach 

 

 

 

 

 

Gmina 

 

Stan na 31.12.2010 

Dzieci 
Pełnoletni wychowankowie 

rodzin zastępczych 

Krotoszyn 69 24 

Koźmin Wlkp. 15 6 

Kobylin 14 1 

Zduny 8 0 

Sulmierzyce 1 1 

Rozdrażew 3 1 

Inny powiat  9 5 

RAZEM 119 38 

LATA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

LICZBA 

DZIECI 
15 27 17 6 36 19 
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Tabela 6 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w latach 2005-2010  

                    z podziałem na gminy 

 

 

  

 
Tabela 7  Przyczyny umieszczenia w rodzinie zastępczej 

 

 

Przyczyna umieszczenia  

w rodzinie zastępczej 

 

 

Liczba dzieci 

 

 

Powiat /miasto 

pochodzenia 

Zaniedbanie dzieci przez rodziców, 

uzależnienie 
10 Powiat Krotoszyński 

 

Matka małoletnia 2 Powiat Krotoszyński 

 

Zmiana rodziny 2 Powiat Krotoszyński 

 

Dzieci zabrane z Domu Dziecka 2 Powiat Krotoszyński 

 

Śmierć rodziców, opiekunów 3 Powiat Krotoszyński 

RAZEM 19  

 

 

 

POWRÓT DO RODZINY BIOLOGICZNEJ 

 

Po umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej prowadzona jest przez pracowników 

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

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

wymagający dużego zaangażowania pracowników. W 2010 r. troje dzieci powróciło                     

Gmina 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Krotoszyn  

12 
18 9 3 19 9 

Koźmin Wlkp. 0 4 2 2 7 2 

Kobylin 2 4 4 1 9 3 

Zduny 1 1 1 0 1 2 

Sulmierzyce 0 0 0 0 0 0 

Rozdrażew 0 0 0 0 0 3 

RAZEM 15 27 17 6 36 19 
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do rodziców biologicznych. Dwoje dzieci zostało adoptowanych. Koszt utrzymania                 

w/w dzieci  w rodzinach zastępczych wynosił 3.812,14 zł miesięcznie (45.745,68 zł rocznie). 

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Powiat Krotoszyński ponosi koszty 

utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu, umieszczonych na terenie innych 

powiatów. Rodzice naturalni dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych są zobowiązani 

do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci. Z obowiązku tego zwolnieni są zwolnieni rodzice 

płacący alimenty bądź nie spełniający kryterium dochodowego. Do ponoszenia odpłatności 

zobowiązanych jest 2 rodziców. 

 

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

                  na podstawie zawartych porozumień w 2010 roku 

 

 

Powiat/Miasto 

 

Liczba dzieci 

Powiat Pszczyna 1 

Powiat Ostrów Wlkp. 3 

Powiat Milicz 1 

Powiat Wieruszów 1 

Powiat Sieradz 2 

Powiat Goleniów 1 

RAZEM 9 

 

 

 
  

Tabela 9 Dzieci przebywające  w całodobowych   placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

w 2010 r. 

 

 

Powiat/Miasto 

 

Liczba dzieci 

 

Koszt miesięczny 

Powiat Świecie 1 3.761,27 zł 

Powiat Ostrzeszów 1 2.798,00 zł 

RAZEM 2 6.559,29 zł 

 

 

Dzieci przebywające w placówce to jeden wychowanek rodziny zastępczej oraz 

siedemnastolatka.  
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Tabela 10 Pomoc udzielana pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych  

 w 2010 r. 

 

 

Pomoc udzielana jest na podstawie indywidualnego, terminowego planu 

usamodzielniania dla każdego z wychowanków.  Plan zawiera: 

- informacje dotyczące kształcenia, 

- perspektywy zawodowe, 

- opis sytuacji mieszkaniowej, 

- plany osobiste, 

- założenia planu korekcyjnego dotyczącego poprawy funkcjonowania społecznego, 

rozwoju osobistego. 

            W realizacji planu istnieje ścisłe połączenie działania opiekuna usamodzielnienia  

i wychowanka (nadzór, wsparcie, badanie efektów).  

 
Tabela 11 Decyzje dotyczące rodzin zastępczych wydane w 2010 r. 

L.p. Rodzaj wydanych decyzji Liczba wydanych decyzji 

1. Decyzje przyznające pomoc pieniężną dla dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej 
105 

2. Decyzje przyznające jednorazową pomoc pieniężną 

na zagospodarowanie 19 

3. Decyzje przyznające jednorazową pomoc pieniężną 

na pokrycie skutków zdarzenia losowego  1 

4. Decyzje wygaszające 13 

5. Decyzje uchylające 10 

Razem 148 

Rodzaj placówki 
Liczba 

osób 

Rodzaj świadczenia 

kontynuowanie 

nauki 

pieniężna na 

usamodzielnienie 

rzeczowa na 

usamodzielnienie 

Placówka opiekuńczo 

– wychowawcza 
1 1 - - 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy 

 

1 1 - 1 

RAZEM 2 2 0 1 
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Tabela 12 Decyzje dotyczące rodziców biologicznych wydane w 2010 r. 

 

L.p. Rodzaj wydanych decyzji Liczba wydanych decyzji 

 

1. 

 

Decyzje zwalniające z ponoszenia odpłatności  

za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 

 

28 

 

2. 

 

Decyzje ustalające odpłatność za pobyt dziecka  

w rodzinie zastępczej 

 

4 

Razem 32 

 

 
Tabela 13 Decyzje dotyczące pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydane w 2010 r. 

 

L.p. Rodzaj wydanych decyzji Liczba wydanych decyzji 

 

1. 

 

Decyzje przyznające pomoc na kontynuowanie 

nauki 

 

8 

 

2. 

 

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na 

zagospodarowanie w formie rzeczowej 

 

7 

 

3. 

 

Decyzje przyznające pomoc pieniężną na 

zagospodarowanie w formie finansowej 

 

6 

 

4. 

 

Decyzje uchylające 
5 

 

5. 

 

Decyzje zawieszające pomoc pieniężną 
1 

6. 
 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 

 

1 

Razem 28 
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Sekcja Placówek Wsparcia Dziennego 

 
Świetlice środowiskowe funkcjonują pięć dni w tygodniu po cztery godziny.                   

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

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

dużą rotacje wśród kadry i negatywnie wpływa na ciągłość procesu oddziaływania 

wychowawczego na dzieci czy współpracę z rodzinami. 

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

profilaktyczne, zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe i zaburzenia emocjonalne. 

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

PCPR pokrywa koszty wynagrodzenia, doposażenia. Odpowiada za realizowany program 

wychowawczy. Koszty utrzymania lokalu, dożywiania pokrywa gmina. 

 

Tabela 14  Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego w 2010 r. 

 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba 

uczestników 

 

1. 

 

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdo” 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11 

25 

 

2. 

 

Świetlica środowiskowa dla dzieci niepełnosprawnych  

Krotoszyn, ul. Młyńska 2d 

18 

 

3. 

 

Klub Młodzieżowy „RIVENDELL” 

Krotoszyn, os. Sikorskiego 

50 

 

4. 

 

Młodzieżowy Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży 

Koźmin Wlkp., ul. Kopernika 
15 

 

5. 

 

Świetlica środowiskowa dla dzieci 

Koźmin Wlkp. ul. Klasztorna 
23 

 

6. 

 

Świetlica Środowiskowa 

Sulmierzyce, ul. Strzelecka 
30 

 

7. 

 

Świetlica Środowiskowa 

Rozdrażew, ul. Krotoszyńska 

25 

 

8. 

 

Mieszkanie usamodzielniające 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza  
1 
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MIESZKANIE USAMODZIELNIAJĄCE 

 

Mieszkanie usamodzielniające przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków 

placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. Umieszczenie w mieszkaniu 

usamodzielniającym następuje na wniosek osoby zainteresowanej w ramach realizowanego 

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

Zasady korzystania z mieszkania określa regulamin.  

W roku 2010 r. w mieszkaniu chronionym przebywały 4 osoby, z czego  

2 zakończyły program usamodzielnienia  i usamodzielniły się.  

 

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

 

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

Priorytet 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra  

pomocy rodzinie.  

Całkowity koszt projektu wyniósł 418.827,50 zł, wkład własny 43.976,89  zł. W 2010 

roku objęto 2 grupy odbiorców: osoby z zaburzeniami psychicznymi (25 osób) oraz pełnoletni 

wychowankowie rodzin zastępczych (6 osób usamodzielnianych i 8 opiekunów)  

i niespokrewnione rodziny zastępcze borykające się z problemami opiekuńczo– 

wychowawczymi  (16 osób opiekujących się 35 dziećmi).  

W ramach realizacji projektu w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi 

podjęto następujące działania: badanie psychiatryczne  i psychologiczne, grupa wsparcia dla 

beneficjentów, warsztaty plastyczno-ceramiczne,  warsztaty decoupage, warsztaty witrażu, 

wystawę prac powstałych podczas projektu, kurs komputerowy, turnus rehabilitacyjny, 

zajęcia poprawiające sprawność fizyczną (aqua aerobik) oraz zapoznanie z funkcjonowaniem 

podmiotów ekonomii społecznej. Ważnym wydarzeniem w realizacji projektu było 

uruchomienie warsztatu pracy twórczej – nazwanego przez beneficjentów Klubem Dobrego 

Popołudnia. 

W stosunku dla rodzin zastępczych zorganizowano grupę wsparcia oraz 

specjalistyczne szkolenia, podczas których małe dzieci były objęte opieką, starsze natomiast 

brały udział w warsztatach korekcyjnych.  
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Usamodzielniający wychowankowie rodzin  zastępczych uczestniczyli w turnusie  

aktywizacyjnym „Dzikość serca”, a ich opiekunowie brali udział w szkoleniach dotyczących 

procesu usamodzielnienia. Ponadto w ramach szkolenia wychowankowie mogli skorzystać  

z konsultacji psychologicznych oraz doradztwa zawodowego.  

Projekt podsumowała konferencja z udziałem instytucji, organizacji pozarządowych 

oraz zaproszonych gości z Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”. 

 

 

Sekcja Instytucji Pomocy Społecznej 

 
 

 

Do Sekcji Instytucji Pomocy Społecznej należy: 

➢ nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Krotoszynie; 

➢ nadzór nad organizacją i zapewnieniem usług o określonym standardzie w Domach 

Pomocy Społecznej w Zdunach i Baszkowie;  

➢ wydawanie decyzji o umieszczeniu w domach pomocy społecznej na terenie powiatu; 

➢ kierowanie osób ubiegających się o przeniesienie do innej placówki;  

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

na starych zasadach); 

➢ przyznawanie zakresu usług i ustalanie wysokości ponoszonych kosztów  

przez uczestników ŚDS; 

➢ prowadzenie poradnictwa, udzielanie informacji z zakresu korzystania  

ze świadczeń pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej  

(świadczenia pieniężne i niepieniężne) oraz możliwości uzyskania ulg i uprawnień 

wynikających z innych uwarunkowań prawnych (otrzymanie lokalu mieszkalnego, 

możliwość spłaty zadłużeń, pomoc materialna i rzeczowa). 

➢ pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.  
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Tabela 15 Decyzje wydane w 2010 r. 

 

L.p. Rodzaj wydanych decyzji Liczba wydanych decyzji 

1. Decyzje przyznające usługi w Środowiskowym 

Domu Samopomocy 
58 

2. Decyzje o umieszczeniu w domach pomocy 

społecznej 
32 

3. Decyzje o ponoszeniu odpłatności za pobyt  

w DPS  
117 

4. Inne (kierujące do innych placówek, uchylające) 31 

Razem 238 

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie zgodnie z decyzją Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2009 roku znak: PS.II-11.9013-5/09 jest placówką  

dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc 196 (w tym wygaszający oddział dla 

55 osób psychicznie chorych, na dzień 31.12.2010 roku z rozpoznaniem choroby  psychicznej 

jest 48).  

Dom zapewnia zakres usług określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 19.10.2005 r. w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. W tym 

celu dokonano dalszych prac zapewniających utrzymanie wymaganego standardu : 

- w budynku ”Pałac” zainstalowano w ogólnodostępnych toaletach system  

przyzywowo-alarmowy za kwotę 38.011,75 zł, 

- dokonano instalacji kolektorów solarnych na nowym obiekcie o wartości 

155.756,00 zł, 

-   zakupiono 23 łóżka rehabilitacyjne za kwotę 58.940,95 zł, 

- wymieniono stolarkę okienną na I piętrze pałacu za kwotę 49.876,18 zł  

              (50% dofinansowano z dotacji Wojewody Wielkopolskiego), 

-  dokonano modernizacji kotłowni w pałacu za kwotę 49.199,56 zł, 

- oddano do użytku nowy agregat prądotwórczy – 3.000,00 zł (koszt projektu             

podłączenia). 

W placówce w 2010 roku umieszczono 28 osób (oczekujących 11 – stan na dzień 31.12.2010 

roku). Miesięczna odpłatność za pobyt w roku 2010  wynosiła  2.290,00 zł. 
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. znak:  

PS.II-11.9013-18/08 Dom Pomocy Społecznej w Zdunach jest placówką dla dzieci 

niepełnosprawnych intelektualnie z liczbą miejsc rzeczywistych 70. 

W celu utrzymania standardu i poprawy warunków dokonano m.in.: 

- termomodernizację budynku gospodarczo-administracyjnego - dofinansowanie  

w wysokości 43.000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

-  częściowej wymiany instalacji elektrycznej, naprawy oświetlenia,  

- dokonano remontu i doposażenia pokoju dziennego (m.in. zakupiono laptop), 

- zakupiono łóżka i kanapy modułowe, 

- doposażono pomieszczenia kuchenne w szafy do przechowywania żywności. 

W 2010 roku w placówce umieszczono 2 dzieci; 3 osoby odeszły (2 zmarło,  

1 mieszkaniec powrócił do rodziny). Miesięczna odpłatność za pobyt wynosiła 2.294,00 zł.   

 

Tabela 16 Struktura mieszkańców DPS wg wieku (stan na 31.12.2010 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

Wiek mieszkańców DPS Baszków DPS  Zduny 

poniżej  18 lat 0 28 

19- 40 lat 3 33 

41-60 lat 56 7 

61-74 lat 71 1 

powyżej 74 lat 66 0 

Razem 196 69 
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Tabela 17  Struktura mieszkańców DPS ze względu na sposób ponoszenia odpłatności 

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

 

 

 

 

Tabela 18 Struktura mieszkańców DPS ze względu na sposób ponoszenia odpłatności – z dopłatą 

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

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj dochodu, z którego ponoszona jest odpłatność 

 

DPS Baszków 

 

DPS  Zduny 

 

Z emerytury, renty, renty socjalnej 

 

52 

 

42 

Z zasiłku stałego 
 

6 

 

0 

Przez członków rodziny 
 

0 

 

0 

 

Z innych źródeł 

 

 

0 

 

0 

Zwolnienie z odpłatności 
 

0 

 

5 

Z innych źródeł 
 

0 

 

 0 

Razem 
 

58 

 

47 

 

Sposób ponoszenia odpłatności za pobyt 

z dopłatą gminy 

 

DPS Baszków 

 

DPS  Zduny 

 

Przez mieszkańca 
 

134 

 

11 

 

Przez członków rodziny 0 0 

 

Przez mieszkańca i członków rodziny 
8 3 

 

Pełna odpłatność gminy 0 11 

Razem 142 25 
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Tabela 19 Struktura mieszkańców DPS w Zdunach ze względu na sposób ponoszenia odpłatności – 

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

 

 

 

 

 

 

Tabela 20 Ogólna liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej (stan na 31.12.2010 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób ponoszenia odpłatności za pobyt 

bez dopłaty gminy 

 

DPS Baszków 

 

DPS  Zduny 

 

Przez mieszkańca 0 0 

 

Przez członków rodziny 0 1 

 

Przez mieszkańca i członków rodziny 0 0 

Razem 0 0 

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM 
z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

 

OGÓŁEM  ZATRUDNIENI 

z tego: 

171 117 54 

 

1) na podstawie umowy o pracę, z tego: 

 

171 117 54 

 

a) w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

163 114 49 

 

b) w niepełnym wymiarze czasu pracy 

 

8 3 5 

 

2) wg innych form 

 

- - - 
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Środowiskowy Dom Samopomocy 
 

I. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 

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

rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia, realizuje zadania statutowe jako wyodrębniona 

jednostka organizacyjna Powiatu Krotoszyńskiego, zorganizowana w celu wykonywania 

zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ochronie zdrowia 

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

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

psychicznego. 

Celem działalności Domu jest rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zmierzająca do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej  

i funkcjonowania społecznego. 

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone zajęcia terapeutyczne odbywały 

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

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

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

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

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

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

Krotoszyńska Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz NZOZ Lekarze Psychiatrzy  

„Psyche” s.c.). 

 

II. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 

 

 
Na dzień 31.12.2010 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 40 osób. 

Średnio dziennie w roku 2010 w Środowiskowym Domu Samopomocy przebywało  

19 uczestników. W porównaniu z poprzednimi latami rok 2010 wypada wyjątkowo słabo 

jeżeli chodzi o frekwencję uczestników na zajęciach, ale po wnikliwym przeanalizowaniu, 

przyczyną takiego stanu rzeczy są: z początkiem roku złe warunki pogodowe 

uniemożliwiające dowóz uczestników na zajęcia, długa hospitalizacja i okres 

rekonwalescencji w domu (dotyczyło to 8 osób),  przewlekła choroba (dotyczyło to 2 osób). 
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W roku 2010 

 

Przybyło   - 3osoby 

Ubyło    - 4 osoby 

Oczekujących na przyjęcie - 1 osoba 

 

Przyczyny odejścia uczestników – w 3 przypadkach pogorszenie stanu zdrowia  

i związana z tym potrzeba częstych hospitalizacji, w 1 przypadku brak podania konkretnego 

powodu. W 2010 roku 8 osób poddało się hospitalizacji, z czego 4 osoby trafiły do szpitala 

dwukrotnie w ciągu roku (choroba somatyczna), 2 osoby były leczone w szpitalu 

psychiatrycznym. 

 
Tabela  21 Uczestnicy ŚDS wg rodzaju schorzenia i stopnia niepełnosprawności w 2010 r. 

 

Rodzaj schorzenia 

  

Stopień niepełnosprawności 

A  

osoba  

z chorobą 

psychiczną 

B  

osoba 

niepełnosprawna 

intelektualnie  

 

 

 

 

AB C  

inne zaburzenia 

niepsychotyczne 

 

 

znaczny 

 

 

umiarkowany  

 

 

 

 

 

lekki 

 

4 

 

 

16 

 

 

 

20 

 

0 

 

19 

 

20 

 

 

 

1 

 

 

Status prawny uczestników: 

pełnia praw    - 32 osoby 

ubezwłasnowolnienie całkowite - 7 osób 

ubezwłasnowolnienie częściowe - 1 osoba  

 

Aktywizacja zawodowa uczestników w 2010 roku 

 

-  1 osoba, do października 2010 roku, odbywała roczny staż pracy w Zakładzie Aktywności   

Zawodowej w Koźminie Wlkp. (obecnie szuka stałej pracy, korzysta ze spotkań Klubu),    

- 1 osoba,  po okresie wolontariatu w 2010 roku., została pracownikiem w Zakładzie    

Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.  (korzysta ze spotkań Klubu), 

-  1 osoba podjęła kolejną już próbę pracy na otwartym rynku, jednak z uwagi na pogorszenie 

stanu zdrowia i niepodołanie stawianym obowiązkom musiała z tej pracy zrezygnować 

(powróciła do ŚDS), 
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-  2 osoby, na bieżąco, podejmują się dorywczych prac gospodarskich (na co dzień korzystają   

z usług ŚDS). 

 

IV. Realizacja projektu  

 

Od 30.07.2010 roku do 31.12.2010 roku, Środowiskowy Dom Samopomocy 

realizował projekt: „Akademia Sukcesu-aktywizacja i integracja środowiska osób  

z problemem choroby psychicznej”.  

Jest to projekt z zakresu „funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej 

sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.  

Na realizację projektu Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał środki finansowe 

w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00zł (Umowa nr DPS/OS/ZG/15/1/2010). 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 65.318,34 zł. Przy realizacji projektu pracowało 

16 osób, w tym 7 pracowników ŚDS. W projekcie aktywnie wzięły udział łącznie 83 osoby. 

W ramach projektu m.in.  

1. Udzielono 116 bezpłatnych porad i konsultacji (pracował zespół: psycholog, doradca 

zawodowy, pracownik socjalny). 

2. Zorganizowano spotkania Grupy Edukacyjno–Wspierającej dla Rodzin, z pedagogiem, 

lekarzem psychiatrą, lekarzem rodzinnym, mgr pielęgniarstwa, psychologiem,  

mgr rehabilitacji, specjalistą pracy socjalnej. 

3. Przeszkolono 30 rodziców/opiekunów z I Pomocy Przedmedycznej. 

4. Zorganizowano naukę pływania dla 10 osób z chorobą psychiczną/niepełnosprawnych 

intelektualnie. 

5. Kontynuowano spotkania Klubu „Ciekawi Świata”. 

6. Zorganizowano zajęcia z  witrażu i sztuki użytkowej dla beneficjentów projektu. 

7. Zorganizowano 3 dniową wycieczkę w Karkonosze. 

8. Zorganizowano 2 wystawy prac uczestników projektu. 

 

 

V. Remonty 

 
W miesiącu październiku wykonano malowanie i remont okien w Środowiskowym Domu 

Samopomocy. 
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VI. Efekty prowadzonej działalności 

 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy jako jeden z czterech  Domów w Wielkopolsce,  

w wyniku postępowania konkursowego otrzymał środki finansowe z Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej, w formie dotacji celowej,  na realizację projektu z zakresu 

funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi – „Akademia Sukcesu – Aktywizacja i Integracja 

Środowiska Osób z Problemem Choroby Psychicznej”. Przyznana dotacja to 50 tys. zł. 

Dzięki realizacji projektu zaktywizowano i zintegrowano środowisko osób z problemem 

choroby psychicznej i niepełnosprawności intelektualnej (Spotkania Klubu, spotkania dla 

rodziców, warsztaty,  itp.). 

2. Od 2004 r.  Środowiskowy Dom Samopomocy organizuje spotkania Klubu „Ciekawi 

Świata”, jest to popołudniowa forma spędzania wolnego czasu dla aktualnych, byłych  

i oczekujących na przyjęcie do Domu, wykorzystując potencjał i możliwości ośrodka.  

W 2010 roku Dom otrzymał wsparcie finansowe dla działań Klubu (dotacja celowa  

na realizację projektu). Liczba klubowiczów ciągle się powiększa. Obecnie na spotkania 

przychodzi ok.  18-20 osób. 

3. Dom utrzymuje stałe, dobre kontakty i wspiera  uczestników, którzy opuścili ośrodek  

(wsparcie socjalne, pomoc psychologiczna, pomoc rzeczowa). 

4. Dobra współpraca ośrodka z instytucjami kulturalno-oświatowymi (wystawy, kiermasze, 

imprezy okolicznościowe, plenery). 

5. Dzięki realizowanym projektom (2003 rok, 2004 rok, 2010 rok) Dom jest dobrze 

wyposażony w sprzęt, odpowiedni do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących  

(tj. komputerowy, nagłośnienie, audio-video, namiot, ksero, wyrzynarka, sprzęt do witrażu 

itp.). 

6. Dobra baza lokalowa oraz przygotowanie merytoryczne pracowników ŚDS pozwoliło 

nawiązać współpracę z Policealną Szkołą Pracowników Służb Społecznych i Powiatowym 

Urzędem Pracy; w Domu odbywają się praktyki zawodowe, lustracje, pracownicy 

prowadzą zajęcia ze słuchaczami. 

7. Systematyczny udział pracowników w licznych szkoleniach i warsztatach m.in. 

- „Partnerstwo drogą rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, 

Działanie7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Pod działanie 7.2.2wsparcie ekonomii społecznej”, 
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- Inicjatywa wspólnotowa – wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób  

po chorobie psychicznej”, 

- „Komunikacja interpersonalna. Umiejętność prowadzenia rozmowy z podopiecznymi”, 

- „Warsztaty arteterapeutyczne- praktyczne wykorzystanie muzyki, ruchu, dramy i plastyki 

w pracy terapeutycznej”, 

- „Seksualność osób niepełnosprawnych”. 

8. Dobre relacje i współpraca z rodzinami przekłada się na lepsze, konstruktywne radzenie  

sobie w sytuacjach trudnych w tym dotyczących uczestników. 

9. Środowiskowy  Dom Samopomocy przyczynił się do dobrego  przygotowania uczestników 

do pracy;  4 osoby zostały zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie 

Wlkp.  i otrzymały ze strony kierownika zakładu  dobrą opinię o swojej pracy. 

10. Uczestnicy z większym zaufaniem i bardziej świadomie korzystają z pomocy 

specjalistów: psychiatry, psychologa itp. 

11. Dzięki wsparciu informacyjnemu, prowadzonym treningom, zajęciom terapeutycznym 

wzrosła aktywność zawodowa i społeczna uczestników (wzrosła motywacja do 

poszukiwania pracy). W 2010 roku 1 uczestnik podejmował próby pracy zaś  

2 uczestników pracuje dorywczo przy pracach gospodarskich, 1 osoba pełni w Domu rolę 

gońca. 

12. Wykształcono praktyczne umiejętności (większa łatwość radzenia sobie w kuchni, 

obsługa sprzętu , komputera). 

13. Bieżące efekty to: lepsze umiejętności komunikacyjne uczestników, podniesienie 

poczucia własnej wartości i samooceny, odwaga i większa samodzielność uczestników 

Domu. 

 

 

VII. Środki finansowe 

 

Wykonanie planu finansowego za rok 2010 kształtuje się następująco: 

Razem    536.035,00 zł 

Dotacja Wojewody  452.137,17 zł 

Środki Powiatu    83.897,83 zł 

 

Poza tym wydatkowano środki na realizację projektu „Akademia Sukcesu – Aktywizacja  

i Integracja Środowiska Osób z Problemem Choroby Psychicznej” (Umowa 

nr DPS/OS/ZG/15/1/2010). 
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Dotacja celowa MPIPS na realizację projektu 50.000,00 zł  

Udział Powiatu w realizacji projektu        146,88 zł 

 

VIII. Plany 

 

1. Prace nad dostosowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy do wymaganych 

standardów. 

2. Dążenie do  poprawy frekwencji uczestników na zajęciach. 

3. Opracowanie Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. 

4. Kontynuowanie spotkań Grupy Edukacyjno-Wspierającej dla Rodzin (zapoczątkowane  

w projekcie). 

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

i możliwości Domu. 

6. Doposażenie Domu w sprzęt m.in. dokupienie  krzeseł  do jadalni. 

7. Ciągłe dokształcanie się pracowników; korzystanie z ofert szkoleń, warsztatów. 

8. Wykorzystanie i doskonalenie nowych technik pracy poznanych podczas realizacji 

projektu  (witraż, filcowanie, decoupage) w zajęciach z uczestnikami na pracowniach 

będących w dyspozycji Domu. 

9. Aktywizacja zawodowa uczestników i poszukiwanie miejsc pracy. 

 

 

 

WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 

W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu 

otrzymaliśmy żywność o wartości 21.831,62 zł; roczna składka członkowska wyniosła 

4.200,00 zł.  

Artykuły spożywcze otrzymali: świetlice środowiskowe, klienci Banku Chleba, 

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

indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

W dniach 03-05 grudnia 2010 roku w ramach akcji organizowanej przez Wielkopolski 

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

Wolontariatu i PCK przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów spożywczych w placówkach 

handlowych na terenie miasta. Zebrana żywność w ilości 289,57 kg  o wartości 1.609,80 zł 
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została przekazana do siedziby PCK w Krotoszynie i została wydana w formie paczek 

osobom potrzebującym. 

     

Tabela 22 Żywność otrzymana z Wielkopolskiego Banku Żywności w latach 2006-2010 

 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 

Wartość 

żywności 

 

31 289,00 zł 

 

34 959,39 zł 

 

23 881,87 zł 

 

26 039,47 zł 

 

21 831,62 zł 

   

  BANK CHLEBA 

W roku 2010 r. kontynuowano prowadzenie Banku Chleba. Chleb i artykuły 

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

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

 

Tabela 23 Ilość wydanego chleba i liczba rodzin korzystających z pomocy w latach 2006-2010 

 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 

Ilość bochenków 

chleba 

 

2247 

 

1650 

 

2030 

 

2102 

 

2371 

Ilość rodzin 

korzystających  

z pomocy 

 

31 

 

39 

 

30 

 

50 

 

44 

 

MAGAZYN ODZIEŻY, MEBLI ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 

Działalność ta cieszy się dużym zainteresowaniem; nieodpłatnie pozyskujemy  

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

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

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

 

Tabela 24 Liczba wizyt osób potrzebujących w Salonie odzieży używanej w latach 2006-2010 

 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 

Ilość wizyt 640 680 789 1330 2462 
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Dział Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał  

na realizacje zadań na rok 2010 kwotę 1 561 252,00 zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy 

zadania rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP oraz zadania rehabilitacji społecznej 

realizowane przez PCPR. 

Powiatowy Urząd Pracy zawarł umowy na utworzenie 4 stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych na kwotę 147 000,00 zł.  Chętne osoby niepełnosprawne składały wnioski 

na bezzwrotną dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wnioski 3 osób zostały 

rozpatrzone pozytywnie – otrzymały dotacje na kwotę 75 000,00 zł. Pozostałe środki zostały 

wydatkowane na staże osób niepełnosprawnych – 27 507,00 zł. 

 

Wykres 1 
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Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono w 2010 roku kwotę  

1 311 252,00 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie swoją rehabilitacją obejmuje  

60 osób. Na działalność przekazano kwotę 906 300,00 zł ze środków PFRON i 100 700,00 zł 

jako 10 % dotację ze środków powiatu. 

 W roku bieżącym 564 osoby złożyły wnioski na dofinansowanie pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym. Ze względu na zmniejszony budżet przekazany przez PFRON jedynie 100 

osób otrzymało dofinansowanie. Były to głównie osoby niepełnosprawne z orzeczonym 

stopniem znacznym i umiarkowanym, które nigdy nie korzystały z podobnego 

dofinansowania. Kwota wydatkowana na to zadanie to 75 421,00 zł. 

O dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych starało się 91 osób 

niepełnosprawnych. Dofinansowanie otrzymało 16 osób. Kwota 40 340,00 zł została 

przeznaczona na adaptacje łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.   

Z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

sprzęt rehabilitacyjny skorzystało 416 osób na kwotę 272 557,00 zł. Ze względu  

na ograniczone środki musieliśmy obniżyć wysokość dofinansowania na zakup aparatów 

słuchowych, a ponad 20 % ubiegających się o dofinansowanie otrzymało decyzje negatywną. 

 Jak co roku stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych organizują 

różnego rodzaju imprezy integracyjne i wycieczki dla swoich członków. W roku 2010 

podpisano 10 umów na kwotę  17 125,00 zł. 

 

Wykres 2 
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W roku bieżącym ponownie rozliczyliśmy środki przyznane dla powiatu 

krotoszyńskiego w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” gdzie 

otrzymaliśmy dofinansowanie na likwidacje barier architektonicznych, które zostały 

wydatkowane na budowę windy w budynku przychodni przy ul. Bolewskiego - SP ZOZ 

Krotoszyn, przystosowanie wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych nr 2  

w Krotoszynie oraz przystosowanie łazienek w przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi 

„KUBUŚ” oraz budowę podjazdu i przystosowanie łazienek w budynku Przedszkola  

z Oddziałami Integracyjnymi „MACIUŚ” – budynek II (oddziały zerówkowe). W każdym 

realizowanym przedsięwzięciu otrzymaliśmy 100% wnioskowanej kwoty. 

 

 

Wykres 3 
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Rok 2010 był trudnym rokiem ze względu na obniżony plan PFRON przekazany przez 

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

działalności prowadziliśmy akcje informacyjne jakie prawa przysługują osobom 

niepełnosprawnym. Niestety ograniczone środki finansowe zmusiły nas do obniżenia 

wysokości dofinansowania oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny składanych 

wniosków. Należy również zaznaczyć, że przedstawiona na wykresach realizacja zadań  

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

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

Kryzysowej 

 

Tabela 25  Ogólna liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu                    

krotoszyńskiego z rozbiciem na miasta i wsie 

 

Gmina Miasto Wieś Razem 

Krotoszyn 89 46 135 

Kobylin 1 8 9 

Koźmin Wlkp. 7 10 17 

Zduny 10 8 18 

Rozdrażew 0 10 10 

Sulmierzyce 7 0 7 

spoza powiatu 6 5 11 

Razem 113 94 207 

 

 

 

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

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

mianem kryzysowych wynosi 207, przy czym osoby zgłaszające się (również zgłaszane) 

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

w 2010 roku 15  spraw. Sytuacje kryzysowe, którymi zajmował się OIK w roku ubiegłym, 

miały miejsce przede wszystkim na terenie miasta i gminy Krotoszyn, ponadto przeważająca 

ich ilość dotyczy samego miasta Krotoszyna (patrz: Wykres 3).  

 

 

 

Tabela 26 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi dotyczących przemocy  

  z uwzględnieniem podziału na gminy oraz liczby osób 

 

Gmina Przemoc 

Sprawcy Pozostałe osoby Przyczyna 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety dzieci alkohol inne 

Krotoszyn 42 41 7 14 46 69 22 20 

Kobylin 2 2 0 0 2 1 1 1 

Koźmin Wlkp. 15 14 1 12 19 14 12 3 

Zduny 12 12 1 4 15 18 10 2 

Sulmierzyce 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozdrażew 5 5 0 1 6 2 3 2 

spoza powiatu 4 4 0 2 5 8 1 3 

Razem 80 78 9 33 93 112 49 31 
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Wykres 5 Ilość spraw dotyczących przemocy – wg gmin 
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Ze zgłoszonych sytuacji kryzysowych zostały wyodrębnione sprawy, w których 

zdiagnozowano przemoc. Ponad połowa sytuacji związanych z przemocą wystąpiła  

na terenie miasta i gminy Krotoszyn. Sprawcami przemocy byli głównie mężczyźni, ofiarami 

– przede wszystkim dzieci oraz kobiety. W większości sytuacji kryzysowych zdiagnozowanej 

przemocy sprawcy nadużywali alkoholu (61%), w kilku pozostałych przypadkach istotny 

wpływ na wystąpienie sytuacji kryzysowej miały zaburzenia psychiczne i niezaradność 

życiowa (patrz: Wykres 4). W realizacji programu pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie 

brało udział 14 osób – sprawców przemocy. 

 

Tabela 27  Liczba pozostałych spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi z uwzględnieniem    

podziału na gminy oraz liczby osób 

 

Gmina Ilość spraw 
Ilość osób uwikłanych Przyczyna 

dorośli dzieci alkohol inne 

Krotoszyn 135 385 157 60 75 

Koźmin Wlkp. 17 45 25 8 9 

Kobylin 9 24 9 4 5 

Zduny 18 46 27 2 16 

Sulmierzyce 7 17 12 3 4 

Rozdrażew 10 28 14 7 3 

spoza powiatu 11 30 11 4 7 

Razem 207 575 255 88 119 
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Wykres 6  Ilość spraw związanych z pozostałymi sytuacjami kryzysowymi – wg gmin 
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Tabela  28  Osoby lub instytucje zgłaszające istnienie przemocy w rodzinie oraz pozostałe sytuacje   

kryzysowe 

Osoba / instytucja 

zgłaszająca 

Ilość zgłoszeń 

Przemoc Pozostałe 

Osobiście 26 87 

Policja 41 36 

Szkoła/pedagog 3 22 

Rodzina 2 31 

Kurator sądowy 1 3 

Lekarz 0 2 

Sąsiedzi/znajomi 2 9 

OPS 2 9 

Inne instytucje 3 8 

Razem 80 207 
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Wykres 7  Osoby/instytucje zgłaszające przemoc w rodzinie oraz pozostałe sytuacje kryzysowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

godzinami otwarcia, po wcześniejszym poinformowaniu pracownika placówki. Odbyło się   

8 posiedzeń sądu związanych z przesłuchiwaniem małoletnich, a także 59 spotkań dzieci 

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

 

 

Tabela  29 Dane związane z korzystaniem z Niebieskiego Pokoju 

Przesłuchania  

dzieci – ofiar przemocy 

Spotkania dzieci z rodzin zastępczych  

z rodzicami naturalnymi 

Ilość  

posiedzeń 

sądu 

Liczba  

przesłuchiwanych 

małoletnich 

Ilość spotkań 
Liczba osób uczestniczących 

dzieci dorośli 

8 11 59 133  90 
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Tabela 30  Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

Wykres 8 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi w latach 2006 – 2010 wg gmin 

powiatu krotoszyńskiego 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2006

2007

2008

2009

2010

spoza powiatu Sulmierzyce Rozdrażew Zduny Koźmin Wlkp. Kobylin Krotoszyn

 
 

Gmina 
Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi 

2006 2007 2008 2009 2010 

Krotoszyn 133 122 134 170 135 

Kobylin 11 10 8 15 9 

Koźmin Wlkp. 16 24 28 19 17 

Zduny 15 19 20 17 18 

Rozdrażew 10 1 6 13 10 

Sulmierzyce 5 5 2 7 7 

spoza powiatu 6 9 9 10 11 

Razem 196 190 207 251 207 
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  Tabela 31 Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w latach 2006 – 2010 

 

 

 

  

 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba porad 3155 2649 2416 2345 2255 

 
 

Tabela 32  Wykaz osób przyjętych do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Zdunach w roku 2009 i 2010  

 

 

Liczba osób 
Liczba rodzin 

Liczba osób 

ogółem Dorosłe Dzieci 

2009 18 23 17 41 

2010 22 45 21 70 

 

 

 

W 2010 roku w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Zdunach udzielono 54 porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.  
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 
Liczba przyjętych wniosków w sprawie wydania orzeczenia: 2114 (w tym 1772 wniosków  

o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia oraz 342 

wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osób do 16 roku życia). 

Wnioskodawcy ubiegają się o wydanie orzeczenia do celów: odpowiedniego zatrudnienia, 

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

świadczenia pielęgnacyjnego, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, 

szkolenia, uczestnictwa w WTZ, karty parkingowej, konieczności zamieszkiwania                     

w oddzielnym pokoju, ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów itp.  

 

Wydano orzeczeń o zaliczeniu do niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia: 290 

                             o niezaliczeniu do niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia : 61 

                             o odmowie ustalenia niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia: 1 

Wydano orzeczeń o zaliczeniu do jednego z 3 stopni niepełnosprawności: 1655 

                            o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności: 88 

                            o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności: 34 

Razem wydano orzeczeń: 2129 

  

Wydano 1160 legitymacji dokumentującej niepełnosprawność. 

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 101 odwołania. 
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Tabela  33  Liczba i cel przyjętych wniosków w 2010 r. 

 

Osoby powyżej 16 roku życia  

Lp. Cel złożenia wniosku 2010 r. 

1. Odpowiednie zatrudnienie 376 

2. Szkolenie 6 

3. Uczestnictwo w terapii zajęciowej 14 

4. 
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze 
220 

5. 

Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia  

w samodzielnej egzystencji/ korzystanie z usług socjalnych, 

opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 

382 

6. Zasiłek stały 0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny 473 

8. Korzystanie z karty parkingowej 178 

9. Inne 123 

         Razem 1772 

 

 

 

Tabela 34  Liczba i cel przyjętych wniosków w 2010 r. 

 

Osoby przed 16 rokiem życia 

  

Lp. Cel złożenia wniosku 2010 r. 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 292 

2. Zasiłek stały 47 

3. Inne (karta parkingowa) 3 

         Razem 342 
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Tabela 35  Liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej w 2010 r. 

 

Lp.  Wyszczególnienie 2010 r. 

1. 
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o niepełnosprawności 
288 

2. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności  
866 

3. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień 
6 

         Ogółem 1160 

 

 

 

 

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

niepełnosprawnych w 2010 r. 

 

Osoby do 16 roku życia 

 

Lp.  Wyszczególnienie Liczba 

1. Wydanie orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 1 

2. Wydanie orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 61 

3. Wydanie orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 290 

         Ogółem 352 
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Tabela 37  Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych w 2010 r. 

 

 

              Osoby po 16 roku życia

Lp. 
Wyszczególnienie 2010 r. 

1. Wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności 1655 

2. Wydane orzeczenia  o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 88 

3. Wydane orzeczenia  o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 34 

4. Ogółem wydane orzeczenia 1777 

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

znaczny 260 

umiarkowany 179 

lekki 301 

Razem 740 

6. Wydane orzeczenia na podstawie art. 5a 

znaczny 8 

umiarkowany 1 

lekki 1 

Razem  10 
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Szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr pomocy 

społecznej z powiatu krotoszyńskiego 

 

01.01. - 30.12.2010 r. Spotkania zespołów interdyscyplinarnych w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie – cyklicznie. 

19.03. - 28.04.2010 r. Konferencja, warsztaty z zakresu tworzenia Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – wzmacnianie koalicji 

– podpisanie listu intencyjnego. 

14.06.2010 r. Warsztaty dotyczące specyfiki rodzinnej opieki zastępczej 

przeznaczonej dla pedagogów, nauczycieli, kuratorów. 

15.06.2010 r. Konferencja „Rodzina zastępcza – czy to łatwa rola?” 

organizowana przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 

Oddział w Krotoszynie „FAMUŁA”, pod patronatem Rzecznika 

Praw Dziecka Marka Michalaka, Sekretarza Stanu  

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy, 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, 

Posła na Sejm RP Macieja Orzechowskiego Starosty 

Krotoszyńskiego Leszka Kulki, Burmistrza Krotoszyna Juliana 

Joksia, Gazety Krotoszyńskiej. 

03.09.2010 r. Prezentacja dla służb systemu wsparcia projektu ŚDS 

„Akademia Sukcesu”. 

30.09.2010 r. Konferencja inauguracyjna projektu „Senior z inicjatywą” –  

„Bo srebro i złoto to nic, chodzi o to, by zdrowym być”.  

Problem starości wyzwaniem dla polityki społecznej. 

Profilaktyka i promocja zdrowia. 

Wielkie problemy geriatryczne. 

13.10.2010 r. Szkolenie dla kierowników OPS z gmin powiatu 

krotoszyńskiego w zakresie zmian ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy oraz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. 

18.11.2010 r. Dzień Pracownika Socjalnego - konferencja podsumowująca 

projekt „Razem z Tobą będę Sobą”. 

Prezentacja podmiotów ekonomii społecznej – Fundacja 

Pomocy Wzajemnej „Barka”. 
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Tabela 38 Zestawienie dodatkowych środków pozyskanych przez PCPR  i innej jednostki pomoc  

społecznej 

 

Lp. Jednostka Cel / Program 
Instytucja, organizacja 

przekazująca środki 

Kwota 

w (zł) 

1.  
 

PCPR - OIK 

 

„Interwencja kryzysowa  

  w środowisku” 

Wojewoda 

Wielkopolski 
8.000,00 

2. PCPR 
Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
Wojewoda Wielkopolski 14.800,00 

3. PCPR żywność 
Wielkopolski 

Bank Żywności 
21.831,62 

4. 
PCPR 

PZERiI 

 

„Uniwersytet III Wieku” 

ROPS 12.000,00 

PFRON 2.350,00 

Starostwo Powiatowe 

 w Krotoszynie 
800,00 

Urząd Miejski w Krotoszynie 700,00 

5. 

PCPR 

PZERiI 

 

 

„Senior z inicjatywą 2009” 

 

Wojewoda Wielkopolski 12.500,00 

PFRON 3.000,00 

Starostwo Powiatowe 

w Krotoszynie 
600,00 

Urząd Miejski w Krotoszynie 700,00 

6. PCPR 

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki Priorytet VII – Promocja 

integracji społecznej, Działanie 

7.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji, Pod 

działanie 7.1.2 – Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie 

PO KL WUP 394.328,00 

7. ŚDS Projekt „Akademia Sukcesu” MPiPS 

 

 

50.000,00 

 

 

 

8. 
 

PCPR 

 

Pomoc dla dzieci cudzoziemców 

w rodzinach zastępczych 

 

Wojewoda Wielkopolski 

 

15.752,00 

9. 
DPS 

Baszków 

Wymiana okien 

Usuwanie skutków zimy 
Wojewoda Wielkopolski 

 

24.938,00 

8.250,00 

10. DPS Zduny 

Termomodernizacja – ocieplanie 

budynku 

Sprzedaż złomu 

WFOŚ Poznań 
43.000,00 

990,00 

 

 RAZEM 

 
614.539,60 
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Działalność ośrodka doradztwa prawnego w Krotoszynie 

 w 2010 rok 

 
                                    Tabela 39 Rodzaje porad udzielonych przez ośrodek doradztwa prawnego w 2010 r. 

 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 

Porady z zakresu prawa pracy  

i ubezpieczeń społecznych oraz pomocy 

społecznej 
211 256 207 182 856 

Wypowiedzenie umowy o  pracę 0 1 1 0 2 
Pozwy 2 5 13 3 23 
Zażalenia w postępowaniu sądowym 0 1 1 0 2 
Zażalenia w postępowaniu administracyjnym 1 0 0 0 0 
Procesy 1 4 0 1 6 
Rozszerzenie powództwa 2 0 0 0 0 
Uzupełnienie powództwa 1 0 0 0 0 
Sprzeciwy 0 0 2 0 2 
Apelacje 0 0 0 1 1 
Uzupełnienie apelacji 0 0 0 0 0 
Odwołania 4 1 3 3 11 
Skargi  4 0 0 0 4 
Powództwo przeciwegzekucyjne 1 1 0 0 0 
Wniosek w postępowaniu sądowym 2 2 0 0 4 
Pisma w postępowaniach przesądowych 0 0 1 0 0 
Pisma w postępowaniach administracyjnych 1 1 1 1 4 
Porady i opinie prawne 5 6 7 3 21 

Razem 230 276 234 194 934 
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Wnioski : 
 

Działania zmierzające do podniesienia standardu usług w pomocy społecznej w 2011 roku: 

 

• Podjąć działania zmierzające do poprawy bazy lokalowej PCPR. 

• Opracować Strategię Integracji Społecznej dla powiatu krotoszyńskiego. 

• Opracować programy pomocy w poszczególnych kategoriach problemów społecznych. 

• Utrzymać standard w placówkach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat. 

• Zwiększyć liczbę pracujących bezpośrednio w środowisku rodzin marginalizowanych – 

specjaliści do pracy z rodziną – asystent rodzinny. 

• Wspierać rozwój środowiskowych  i  rodzinnych form pomocy dziecku i rodzinie  

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

wsparcia). 

• Ukierunkować transfery socjalne uruchamiające aktywność marginalizowanych rodzin  

i środowisk, w których żyją. 

• Kontynuować projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2  

• Monitorowanie wdrażania gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

• Pozyskanie środków na szkolenia członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych. 

• Pracę socjalną organizować w zespołach interdyscyplinarnych. 

• Podnosić kwalifikacje zwiększające kompetencje kadry. 

• Monitorować efekty pracy w pomocy społecznej. 

• Zwiększyć zatrudnienie w dziale Wsparcia Rodziny. 

• Pozyskać środki na szkolenie kandydatów na mediatorów. 

• Dokonać modernizacji systemu informatycznego placówek. 

• Opracować projekt Ośrodka Terapii Rodzin. 

• Przygotować partnerskie programy reintegracji społecznej /utworzenie Centrum Integracji 

Społecznej/. 

• Prowadzić kampanię na rzecz utworzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia dla seniorów. 

• Remont mieszkania usamodzielniającego. 

 

Najważniejsze potrzeby dla podnoszenia jakości i zwiększenia dostępności usług : 

1. Zwiększenie zatrudnienia w Dziale Wsparcia Rodziny. 

2. Konieczne uruchomienie systematycznej terapii rodzin. 
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3. Utworzenie pogotowia rodzinnego. 

4. Rozbudowanie sieci  informatycznej w PCPR. 

5. Poprawa warunków lokalowych Powiatowego Zespołu Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

6. Zwiększenie środków na szkolenia kadry pomocy społecznej. 

7. Rozszerzenie oferty poradnictwa prawnego. 

8. Systematyczne prowadzenie superwizji dla pracowników placówek pomocy 

społecznej. 

9. Podniesienie wynagrodzeń pracowników. 

10. Zwiększenie środków finansowych na działania ngo w obszarze polityki społecznej. 

11. Organizowanie mieszkań chronionych dla osób zagrożonych marginalizacją 

społeczną.  
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Część opisowa wydatków 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie                             

31 - 12 - 2010 r.  

852 85205 4010  wynagrodzenia brutto  pracownicy                  196 690,33 zł  

       wynagrodzenie brutto - wg stanu na 31-12-10 r.  -  5 etatów                  183 881,12 zł  

       jubilatki                                 -   zł  

       fundusz nagród                    12 809,21 zł  

    4040  dodatkowe wynagrodzenie                    13 957,13 zł  

    4110  składki na ubezpieczenie społeczne                    34 277,41 zł  

       w tym: od wynagrodzeń                    32 081,95 zł  

       od nagrody rocznej                      2 195,46 zł  

    4120  składki na F.P.                       5 338,75 zł  

       w tym od wynagrodzeń                      4 996,82 zł  

       od nagrody rocznej                         341,93 zł  

    4170  wynagrodzenia bezosobowe                      8 000,00 zł  

       realizacja "Programu pracy ze sprawcą przemocy "                      8 000,00 zł  

    4210  zakup materiałów i wyposażenia                    26 776,00 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki                         487,56 zł  

       2.meble i inne wyposażenie                      7 466,00 zł  

       3. sprzęt komputerowy i części komputerowe                                 -   zł  

       4. paliwo                                 -   zł  

       5. artykuły spożywcze                    11 002,80 zł  

       6. materiały do terapii zajęciowej                                 -   zł  

       7. środki chemiczne  i materiały do remontu                      7 819,64 zł  

    4230  leki i materiały medyczne                                 -   zł  

    4260  ogrzewanie                    24 531,18 zł  

       1. energia elektryczna                      7 656,18 zł  

       2. woda                                  -   zł  

       3. energia cieplna                    16 875,00 zł  

    4270  zakup usług remontowych                      4 501,00 zł  

      
 drobny remont placówki - do potrzeb ochrony 

przeciwpożarowej    

    4280  zakup usług zdrowotnych                           46,00 zł  

    4300  Zakup usług pozostałych                    34 243,00 zł  

       1. opłaty pocztowe                      1 500,00 zł  

       2. utrzymanie czystości na zewnątrz - wywóz szamba                         401,25 zł  

       3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                                 -   zł  

       4. koszty bankowe                                 -   zł  

       5. zakwaterowania, konwenty, spotkania    

       6. usługi informatyczne                                 -   zł  

       6. usługi transportowe                                 -   zł  

      
 7. pozostałe ( odbiory; abonament rtv;  przegląd w zakresie 

BHP, pozostałe drobne )                      4 979,75 zł  

       8. usługi kateringowe - obiady dla mieszkańców;                    22 329,50 zł  

      2. usługi prawnicze                      5 032,50 zł  
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    4350  opłaty internetowe                         640,00 zł  

    4360  opłaty za telefonię komórkową                         595,00 zł  

    4370  opłaty za telefonię stacjonarną                      1 010,10 zł  

    4410  podróże służbowe krajowe                      4 282,69 zł  

       delegacje                      3 188,65 zł  

       ryczałt                      1 094,04 zł  

    4430  różne opłaty i składki                         936,00 zł  

       ubezpieczenie samochodu                         936,00 zł  

    4440  odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych                      6 287,04 zł  

    4700  szkolenia pracowników                      1 770,00 zł  

    4740  materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego                                 -   zł  

    4750  akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje                      1 157,00 zł  

       licencje i programy                          -   zł  

       akcesoria komputerowe                      1 157,00 zł  

       razem:                  365 038,63 zł  

       FINANSOWANIE:                  365 038,63 zł  

       DOTACJA OD WOJEWODY                  365 038,63 zł  

       ŚRODKI Z POWIATU                                 -   zł  
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Wykonanie   31 - 12 - 2010 r.  

852 85204   RODZINY ZASTĘPCZE   

    3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                       1 277 925,89 zł  

      

miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin 

zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka – dla dzieci                           996 476,88 zł  

    - 

usamodzielnienie osób opuszczających rodzinę 

zastępczą - 16   świadczeń                           63 057,00 zł  

    - świadczenie losowe - 1                                 810,00 zł  

    - 

zagospodarowanie dla nowych rodzin -   19   

świadczeń,                           28 670,50 zł  

    - 

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich  wychowanków rodzin zastępczych - 

dla    36    osób                          188 911,51 zł  

    4110 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNE                             3 492,12 zł  

      w tym za zleceniobiorców                             3 492,12 zł  

    4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                543,96 zł  

      w tym za zleceniobiorców                                543,96 zł  

    4170 UMOWY ZLECENIE                           70 800,00 zł  

      

zawodowa niespokrewniona z dzieckiem 

wielodzietna rodzina zastępcza dla 8 dzieci od 

01-01-2010 - 31-12-2010 (dwie rodziny)                           70 800,00 zł  

    4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE                                597,78 zł  

      

art. spożywcze przeznaczone do spożycia w 

czasie spotkania wigilijnego dla rodzin 

zastępczych                                597,78 zł  

      RAZEM                       1 353 359,75 zł  

      FINANSOWANIE:   

      ŚRODKI WŁASNE POWIATU                      1 353 359,75 zł  

* wg stanu na 31-12-2010 r.  
suma dzieci i pełnoletnich osób kontynuujących naukę w rodzinach zastępczych  wynosi 164 

     
     

finansowanie:   
     

dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej                              15 752,74 zł       

środki własne powiatu                         1 337 607,01 zł       
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie   31 - 12 - 2010 r.  

852 85201   

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - 

WYCHOWAWCZE   

    2310 

Dotacje celowe przekazane dla gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego                              7 350,00 zł  

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego                             42 566,17 zł  

      wg załącznika                             42 566,17 zł  

      FINANSOWANIE:                             49 916,17 zł  

      ŚRODKI WŁASNE POWIATU                             49 916,17 zł  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Wykonanie   31 - 12- 2010 r.  

852 85201       

    3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                             7 970,39 zł  

      w tym kontynuowanie nauki -   2 wychowanków                              7 970,39 zł  

    4010 

WYNAGRODZENIA OSOBOWE 

PRACOWNIKÓW -1 etat                           25 928,00 zł  

      fundusz nagród                                        -   zł  

      

wynagrodzenia osobowe pracowników  w tym  

1 etat w świetlicy Rivendel                           25 928,00 zł  

    4040 

DODATKOWE WYNAGRODZENIE 

ROCZNE                             1 449,25 zł  

    4110 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNE                             4 872,73 zł  

      w tym od wynagrodzeń                             4 644,76 zł  

      w tym od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                227,97 zł  

    4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                758,95 zł  

      w tym od wynagrodzeń                                723,44 zł  

      w tym od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                  35,51 zł  

    4170 UMOWY ZLECENIE                         135 200,00 zł  

    1 

Z CZEGO:  ŚWIETLICA WTZ - DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH; DWÓCH 

WYCHOWAWCÓW; JEDEN REHABILITANT, liczba 

dzieci  20                           30 160,00 zł  

    2 
ŚWIETLICA RIVENDELL - DLA MŁODZIEŻY; 

DWÓCH WYCHOWAWCÓW,                            12 600,00 zł  

    3 

ŚWIETLICA W KROTOSZYNIE - 

UL. MICKIEWICZA - DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY; TRZECH WYCHOWAWCÓW, 

 liczba dzieci 30                           25 240,00 zł  
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    4 

ŚWIETLICA KOŹMIN, UL. KLASZTORNA - DLA 

DZIECI MAŁYCH; DWÓCH WYCHOWAWCÓW, 

liczba dzieci 15                           24 600,00 zł  

    5 

ŚWIETLICA ROZDRAŻEW -  DLA DZIECI 

MAŁYCH - DWÓCH WYCHOWAWCÓW, liczba 

dzieci 20                           23 400,00 zł  

    6 
ŚWIETLICA SULMIERZYCE DLA DZIECI 

MAŁYCH  -JEDEN WYCHOWAWCA , 20 DZIECI                           19 200,00 zł  

    4210 

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I DROBNE 

MATERIAŁY  DO ZAJĘĆ  Z DZIEĆMI                           24 706,00 zł  

      

wyposażenie świetlic:  ( wyposażenie, gry  

i materiały i dzienniki lekcyjne do zajęć   

z dziećmi: bibułki, farby, kredki, kleje, papier)  

w tym:   

    1 
ŚWIETLICA WTZ - DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH;                             4 013,17 zł  

    2 ŚWIETLICA - KLUB RIEVENDEL;                             3 040,56 zł  

    3 

ŚWIETLICA W KROTOSZYNIE -  

UL. MICKIEWICZA - DLA DZIECI  

I MŁODZIEŻY;                              5 072,70 zł  

    4 

ŚWIETLICA KOŹMIN, UL. KLASZTORNA -  

DLA DZIECI MAŁYCH; w tym za materiały  

do remontu świetlicy 4.999,94                             8 544,30 zł  

    5 ŚWIETLICA ROZDRAŻEW                              1 546,53 zł  

    6 ŚWIETLICA SULMIERZYCE                              1 502,38 zł  

    7 
MIESZKANIE USAMODZIELNIAJĄCE  

W KROTOSZYNIE                                986,36 zł  

    4270 

USŁUGI REMONTOWE - naprawa instalacji 

elektrycznej ul. Mickiewicza, remont stolarki 

okiennej w mieszkaniu usamodzielniającym                             7 944,00 zł  

    4280 
USŁUGI ZDROWOTNE - BADANIA 

WYCHOWAWCÓW ŚWIETLIC                                        -   zł  

    4300 

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - wymiana 

podgrzewacza wody w świetlicy                                440,00 zł  

    4440 ODPISY NA ZFŚS                                911,60 zł  

      RAZEM                         210 180,92 zł  

      FINANSOWANIE:   

      ŚRODKI WŁASNE POWIATU                         210 180,92 zł  

      SUMA                         210 180,92 zł  
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Dział Rozdział Wyszczególnienie zadań Wykonanie 2,5% należne PLAN 

853 85324         

    

1. dofinansowanie do turnusów 

rehabilitacyjnych     75 421,44 zł   1 886,00 zł       75 421,44 zł  

    

2.dofinansowanie do imprez 

integracyjnych     17 125,00 zł        428,00 zł       17 125,00 zł  

    3.zakup sprzętu ortopedycznego   272 556,56 zł      6 814,00 zł    272 556,56 zł  

    

4. likwidacja barier architektonicznych 

i funkcjonalnych     40 339,70 zł      1 008,00 zł       40 340,00 zł  

    5.finansowanie działalności WTZ   906 300,00 zł   22 658,00 zł    906 300,00 zł  

    

6. finansowanie wydatków na 

instrumenty lub usługi rynku pracy 

określone w ustawie o promocji  

w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych 

jako poszukujące pracy niepozostające 

w zatrudnieniu- art. 11 ustawy        27 507,38 zł         688,00 zł       27 509,00 zł  

    

7. przyznawanie osobom 

niepełnosprawnym środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

rolnej, albo wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej (art.12)       75 000,00 zł    1 875,00  zł       75 000,00 zł  

    

8. zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26e)     147 000,00 zł     3 675,00  zł     147 000,00 zł  

    9. 2,5 % NA REALIZACJĘ ZADĄŃ       39 031,00 zł      

    SUMA  1 600 281,08 zł    39 031,00 zł   1 561252,00 zł  

  Razem środki otrzymane z PFRON  1 600 283,00 zł    

  Razem środki wydatkowane  1 600 281,08 zł    

  

% na rachunku PFRON, oraz inne 

środki do zwroty PFRON             93,54 zł    

  s.k. na  31-12-2010 r.             95,46 zł    
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Wykonanie   31 - 12 - 2010 r.  

852 85204   RODZINY ZASTĘPCZE   

    2310 

Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego                                        -   zł  

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego                           73 590,14 zł  

          

      FINANSOWANIE:                           73 590,14 zł  

      ŚRODKI WŁASNE POWIATU                           73 590,14 zł  

 

 

Paragraf Wyszczególnienie  Wykonanie   31 - 12 - 2010 r.  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 etaty                  114 209,00 zł  

  wynagrodzenia brutto  pracownicy                  107 733,94 zł  

  fundusz nagród                     6 475,06 zł  

  jubilatka                               -   zł  

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     6 958,65 zł  

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                   19 156,53 zł  

  składki na ubezpieczenie społeczne pracownicze od wynagrodzeń                    18 061,93 zł  

  od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                     1 094,60 zł  

4120 Składki na fundusz pracy                     2 159,12 zł  

  w tym od wynagrodzeń                     1 988,64 zł  

  od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                        170,48 zł  

4170 Umowy zlecenie                     2 400,00 zł  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     1 025,00 zł  

   1. materiały biurowe, prasa, książki                         985,96 zł  

   2.meble i inne wyposażenie                                -   zł  

   3.paliwo                                -   zł  

  4. pozostałe - art..spożywcze, pitna woda                          39,04 zł  

4260 Zakup energii                     5 735,80 zł  

  woda                        688,17 zł  

  energia elektryczna                     1 211,29 zł  

  energia cieplna dostarczana przez ZEC                     3 836,34 zł  

4280 Zakup usług zdrowotnych                          66,00 zł  

  badania okresowe pracownicze                          66,00 zł  

4300 Zakup usług pozostałych                     1 377,70 zł  

   1. opłaty pocztowe                                -   zł  

   2. utrzymanie czystości na zewnątrz                         533,32 zł  

   3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                                -   zł  
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 4. pozostałe (drukarskie, czynsze za wodę pitną, opłata sądowa,   

usługi radcy prawnego )                         844,38 zł  

4350 Opłaty internetowe                   1 434,27 zł  

4360 Opłaty za telefonię komórkową                      843,88 zł  

4370  Opłaty za telefonię stacjonarną                      1 396,49 zł  

4410 Podróże służbowe krajowe                     2 220,36 zł  

  podróże służbowe                     1 023,72 zł  

  ryczałt dla kierownika OIK                     1 196,64 zł  

4430 Pozostałe opłaty                               -   zł  

  ubezpieczenie sprzętu komputerowego                               -   zł  

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     3 143,52 zł  

4740  Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego                                -   zł  

4750  Akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje                         480,00 zł  

   1. licencje i programy                         100,00 zł  

   2. akcesoria komputerowe                         380,00 zł  

  RAZEM                  162 606,32 zł  

 

 

 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA:  

     plan  

1 Z budżetu powiatu                   81 331,32 zł  

2 
Z dochodów pochodzących z gmin wg zawartych 

porozumień o pomocy finansowej                   69 275,00 zł  

3. 
Par. 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących powiatu                   12 000,00 zł  

  SUMA                 162 606,32 zł  

 

DOCHODY Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN  

W ROKU 2010 

 PLAN - wg projektu 

zatwierdzonego przez 

poszczególne gminy  wykonanie 31-12-2010 

 KROTOSZYN POWIAT                    86 540,00 zł           81 331,32 zł  

 KROTOSZYN GMINA                     41 075,00 zł           41 075,00 zł  

 KOŹMIN                     13 175,00 zł           13 175,00 zł  

 KOBYLIN                      1 500,00 zł             4 000,00 zł  

 ZDUNY                      5 000,00 zł             2 500,00 zł  

 ROZDRAŹEW                      5 425,00 zł             5 425,00 zł  

 SULMIERZYCE                      3 100,00 zł             3 100,00 zł  

                   155 815,00 zł         150 606,32 zł  
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Wykonanie   31 - 12 - 2010 r.  

853 85395 3110 

Świadczenia społeczne - zapłata dodatku  

za kontynuowanie nauki dla uczestników 

programu - udział własny       21 988,45 zł  

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników       89 501,67 zł  

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników         4 738,33 zł  

      

w tym: dodatkowe  dla dziewięciu pracowników 

nagrody za:  grupy wsparcia -  czterech  

pracowników socjalnych , zawieranie umów  

i nadzór nad ich realizacją - trzech pracowników 

socjalnych, zarząd  projektu i  jego koordynacja 

oraz obsługa administracyjna - pięciu pracowników 

, doradca do osób niepełnosprawnych - jeden, 

doradca  pracownika socjalnego - jeden; 

weekendowe zajęcia korekcyjne - opiekun jeden,   

czas realizacji  01-03-2010 - 31-12-2010 r.   

    4117 Składki na ubezpieczenie społeczne       14 078,46 zł  

    4119 Składki na ubezpieczenie społeczne            745,32 zł  

    4127 Składki na Fundusz Pracy         1 993,17 zł  

    4129 Składki na Fundusz Pracy            105,53 zł  

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe       59 594,96 zł  

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe         3 155,04 zł  

      

umowy zlecenie dla dwudziestu dwóch  

zleceniobiorców : psycholog (4),  ceramik - plastyk 

(2), opiekunka dla dzieci (8),  jedna asystentka 

grupowa; jedna specjalistka do spraw witrażu; 

jeden informatyk, jeden specjalista do zajęć 

decoupage, warsztat pracy twórczej - jeden, 

warsztaty szkoleniowe dla rodzin zastępczych - 

jeden trener, doradca zawodowy jeden, 

specjalistyczne szkolenie dla rodzin zastępczych  - 

jeden trener    

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia       51 666,07 zł  

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia         2 735,24 zł  

      

 w tym: 1. zadanie 1:  " Aktywna integracja 

społeczna" : materiały do zajęć w pracowni 

witrażu, do warsztatów plastyczno - ceramicznych,  

do warsztatów decoupage, drobne  wyposażenie   

i materiały do warsztatu pracy twórczej           39 327,14 zł  

      

 2. zadanie 3 : "Zarządzenie projektem"  zakup 

materiałów do promocji projektu            15 074,17 zł  

    4307 Zakup usług pozostałych        128 409,97 zł  

    4309 Zakup usług pozostałych         6 777,00 zł  
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 w tym : zadanie 1. "Aktywna integracja 

społeczna": usługi cateringowe - wydane do 

spożycia na zajęciach , warsztatach, konferencjach 

i wystawach, usługi lekarza psychiatry oraz 

psychologa  - badania celem zakwalifikowania do 

projektu, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, koszt 

y transportu na zajęcia i turnus; wynajem sal do 

warsztatu,  zajęcia aqua aerobic, wizyta w 

spółdzielni socjalnej Barka w Poznaniu, turnus   

dla usamodzielnianych wychowanków i dla 

opiekunów zastępczych,  weekendowe zajęcia 

korekcyjne - nocleg, transport, wyżywienie        132 277,23 zł  

      

 2. zadanie 3 - "Zarządzanie projektem" . wynajęcie 

sal na zajęcia, prowadzenie rachunku bankowego              2 909,74 zł  

    4407  Opłaty czynszowe           3 798,89 zł  

    4409  Opłaty czynszowe              201,11 zł  

      koszty czynszu pomieszczeń PCPR   

    4437 Różne opłaty i składki              942,12 zł  

    4439 Różne opłaty i składki                49,88 zł  

      ubezpieczenie uczestników zajęć   

    4747  Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego          1 417,73 zł  

    4749  Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego               75,06 zł  

      papier zakupiony do realizacji programu   

    4757 

 Akcesoria komputerowe, w tym programy  

i licencje          2 235,64 zł  

    4759 

 Akcesoria komputerowe, w tym programy 

 i licencje             118,36 zł  

      

akcesoria komputerowe w postaci tonerów  do 

drukarki oraz pendrive dla uczestników w formie 

promocji projektu    

      razem:        394 328,00 zł  
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PROGRAM PRZEZNACZONY DLA 25 OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, 

5 OSÓB "15+ " (KTÓRE UKOŃCZYŁY 15 ROK ŻYCIA I PRZEBYWAJĄ W RODZINACH 

ZASTĘPCZYCH) ORAZ 16 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NIESPOKREWNIONYCH  

 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLAN:   

  PARAGRAF DOCHODÓW % WARTOŚĆ 

2007 

DOTACJA ROZWOJOWA NA FINANSOWANIE 

PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  85,00%          356 003,37 zł  

2009 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH - ŚRODKI KRAJOWE 4,50%            18 847,24 zł  

2009 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH - ŚRODKI JST 5,25%            21 988,45 zł  

  
RAZEM WARTOŚĆ PROJEKTU SFINANSOWANA ZE 

ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH            396 839,06 zł  

  WSPÓŁFINANSOWANIE - UDZIAŁ PFRON 5,25%            21 988,44 zł  

  SUMA WARTOŚCI PROJEKTU    100,00%          418 827,50 zł  

 

 

 

 

 

    

  WYKONANIE     

  PARAGRAF DOCHODÓW % WARTOŚĆ 

2007 

DOTACJA ROZWOJOWA NA FINANSOWANIE 

PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  84,94%          353 638,68 zł  

2009 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH - ŚRODKI KRAJOWE 4,49%            18 700,87 zł  

2009 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH - ŚRODKI JST 5,28%            21 988,45 zł  

        

  
RAZEM WARTOŚĆ PROJEKTU SFINANSOWANA  

ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH            394 328,00 zł  

  WSPÓŁFINANSOWANIE - UDZIAŁ PFRON 5,28%            21 988,44 zł  

  SUMA WARTOŚCI PROJEKTU 100,00%          416 316,44 zł  
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Wykonanie   31 - 12 - 2010 r.  

853 85218 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                         476 031,00 zł  

      wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 etatów                         472 896,83 zł  

      fundusz nagród                             3 134,17 zł  

      jubilatka                                       -   zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie                           34 717,32 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                           80 102,40 zł  

      społeczne pracodawcy - od wynagrodzeń                           74 641,37 zł  

      

w tym składki na ubezpieczenie społeczne od 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego                             5 461,03 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy                           10 401,20 zł  

      Fundusz Pracy - od wynagrodzeń                              9 689,44 zł  

      F. P. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                711,76 zł  

    4170 Umowy zlecenie                           4 800,00 zł  

      umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń PCPR                             4 800,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                           28 584,93 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki                              4 412,26 zł  

       2.meble i inne wyposażenie                              7 686,00 zł  

       3. sprzęt komputerowy i części komputerowe                                        -   zł  

       4. paliwo, oleje                              5 844,13 zł  

      

 5. artykuły spożywcze,  chemiczne  do sprzątania 

 i  pozostałe drobne materiały                              9 705,34 zł  

       6. pozostałe - druki                                 937,20 zł  

    4260 Zakup energii                           19 286,84 zł  

      energia cieplna                            11 217,01 zł  

      energia elektryczna                             7 919,97 zł  

      woda                                149,86 zł  

    4270 Zakup usług remontowych                           13 227,76 zł  

      remont łazienki                           13 227,76 zł  

    4280 Zakup usług zdrowotnych                                333,00 zł  

      badania pracownicze okresowe i wstępne                                333,00 zł  

    4300 Zakup usług pozostałych                           25 984,00 zł  

       1. opłaty pocztowe                              6 333,65 zł  

       2. utrzymanie czystości na zewnątrz                                 418,94 zł  

       3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                                        -   zł  

       4. koszty bankowe                                 760,00 zł  

       5. zakwaterowanie konwenty, spotkania                                        -   zł  

       6. usługi informatyczne                              3 594,00 zł  

       7. usługi transportowe                                 118,63 zł  

      

 8. pozostałe ( czynsze za wodę pitną, radca 

prawny, wydruki, )                            14 758,78 zł  

    4350  Opłaty internetowe                              824,06 zł  

    4360  Opłaty za telefonię komórkową                           2 228,00 zł  

    4370  Opłaty za telefonię stacjonarną                            8 491,92 zł  

    4400  Opłaty czynszowe                           12 450,88 zł  
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    4410 Delegacje krajowe                             3 902,38 zł  

      ryczałty                                        -   zł  

      delegacje zadania własne i pfron                             3 902,38 zł  

    4420 Delegacje zagraniczne                             5 047,46 zł  

      delegacje zagraniczne                             5 047,46 zł  

    4430 Różne opłaty i składki                             2 082,24 zł  

      

opieka autorska Radix FKB +, program środki 

trwałe                             2 082,24 zł  

    4440 Odpisy na ZFŚS                           14 320,48 zł  

    4700  Szkolenia pracowników                              2 985,00 zł  

    4740  Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego                              1 995,64 zł  

    4750 

 Akcesoria komputerowe, w tym programy i 

licencje                              4 978,72 zł  

       1. licencje i programy                              1 198,00 zł  

       2. akcesoria komputerowe                              3 780,72 zł  

      razem:                         752 775,23 zł  

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Wykonanie   31 - 12 - 2010 r.  

853 85321 3030 Różne wydatki na rzecz osób  fizycznych                                428,77 zł  

      różne wydatki na rzecz osób  fizycznych                                428,77 zł  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                          103 554,00 zł  

      wynagrodzenia brutto  pracownicy - 3 etaty                         100 359,03 zł  

      z czego fundusz nagród                             3 194,97 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             7 564,74 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                           17 540,13 zł  

      

w tym składki od  dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego                             1 189,92 zł  

      składki na ubezpieczenie społeczne pracownicze                           16 350,21 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy                             2 694,06 zł  

      

w tym składki od  dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego                                185,34 zł  

      składki na F.P. pracowników                             2 508,72 zł  

    4170 Umowy zlecenie                             8 565,00 zł  

      

 1 - psycholog,  1 - pedagog, 1 - doradca 

zawodowy, 2 - protokolantów, 2 - pracowników 

socjalnych                            8 565,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                            4 706,00 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki                              4 706,00 zł  

       2.meble i inne wyposażenie                                         -   zł  

       3. części komputerowe                                        -   zł  

    4280  zakup usług  zdrowotnych                                   40,00 zł  

    4300 zakup usług pozostałych                           73 000,00 zł  

       1. opłaty pocztowe                            10 352,10 zł  

       2. utrzymanie czystości na zewnątrz                                         -   zł  

       3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                                         -   zł  

       4. usługi drukarskie                                 520,94 zł  
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5. umowy o usługi zdrowotne z lekarzami 

orzecznikami w tym: internista (2), reumatolog, 

chirurg, pediatra (2), 0psychiatra, alergolog, 

neurolog, specjalista medycyny pracy,  (stawka 

20,00 za jedno orzeczenie )                           62 126,96 zł  

    4410 delegacje krajowe                                169,69 zł  

      delegacje krajowe                                169,69 zł  

    4440 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                             3 143,52 zł  

    4740  Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego                                         -   zł  

    4750 

 Akcesoria komputerowe, w tym programy i 

licencje                              1 500,00 zł  

       1. licencje i programy                                         -   zł  

       2. akcesoria komputerowe                              1 500,00 zł  

      RAZEM                         222 905,91 zł  

      ZESTAWIENIE IV KWARTAŁÓW  ROKU 2010   

FINANSOWANIE:   

DOTACJA WOJEWODY                         159 787,89 zł  

ŚRODKI Z POWIATU                           63 118,02 zł  

SUMA                         222 905,91 zł  

ŁACZNA ILOŚĆ WYDANYCH ORZECZEŃ  - ROK 2010 2129 

ILOŚC WYDANYCH LEGITYMACJI 1160 

ROZPATRZONO ODWOŁAŃ 101 
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 Część opisowa dochodów 

 

Wyszczególnienie 

Plan  po 

zmianach 12/10 Poprzednio zmiana 

Wpływy z usług - USŁUGI 

SPECJALISTYCZNE - 

DOCHODY SKARBU 

PAŃSTWA          6 500,00 zł                     6 500,00 zł                             -   zł  

Pozostałe odsetki             500,00 zł                        600,00 zł  -                   100,00 zł  

Pozostałe odsetki             150,00 zł                        100,00 zł  

                             

50,00 zł  

           7 150,00 zł                     7 200,00 zł  -                     50,00 zł  
 

 

 
PLAN - ZAŁOŻENIA       

 PLAN 85220 

 Udział poszczególnych 

gmin wg wykonania PLAN 2010 PO ZMIANACH POPRZEDNIO 

REALIZACJA  

31-12-2010 

    41 075,00 zł  KROTOSZYN GMINA      41 075,00 zł      41 075,00 zł         41 075,00 zł  

    13 175,00 zł  KOŹMIN      13 175,00 zł      13 175,00 zł         13 175,00 zł  

      8 525,00 zł  KOBYLIN       1 500,00 zł        1 500,00 zł           4 000,00 zł  

      6 200,00 zł  ZDUNY       5 000,00 zł        5 000,00 zł           2 500,00 zł  

      5 425,00 zł  ROZDRAŹEW       5 425,00 zł        5 425,00 zł           5 425,00 zł  

      3 100,00 zł  SULMIERZYCE       3 100,00 zł        3 100,00 zł           3 100,00 zł  

    77 500,00 zł  

RAZEM DOCHODY  

= UDZIAŁY GMIN     69 275,00 zł     69 275,00 zł         69 275,00 zł  

 

 

 

Paragraf Wyszczególnienie Plan 2010 REALIZACJA 31-12-2010 

0970 Zwroty świadczeń za lata poprzednie               3 332,00 zł                         3 331,19 zł  

231 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego           126 415,00 zł                     124 438,46 zł  

232 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego           140 219,00 zł                    140 218,62 zł  

              269 966,00 zł                     267 988,27 zł  
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie plan   12/ 2010  REALIZACJA 31-12-2010 

852 85218 0920 Pozostałe odsetki        1 800,00 zł                      1 920,29 zł  

852 85218 0970 

Wpływy z różnych 

dochodów 

                      

67,00 zł                        422,14 zł  

852 85218 0960 

 darowizny finansowe  

na "Bank chleba"   -   zł                      1 100,00 zł  

853 85324 0970 

Wpływy z różnych 

dochodów      40 632,00 zł                    40 631,71 zł  

      

2,5 % od zrealizowanych 

wydatków z PFRON  -  

na obsługę zadań      40 632,00 zł                    40 631,71 zł  

853 85395 0920 Pozostałe odsetki 

                    

300,00 zł                        326,18 zł  

razem 

dochody            42 799,00 zł                    44 400,32 zł  
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Materiał został opracowany przez Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krotoszynie w składzie: 

1. Dyrektor Andrzej Piotrowski 

2. Główny Księgowy Anna Wachowiak – Zawikowska 

3. Kierownik Działu Wsparcia Rodziny Renata Zych – Kordus 

4. Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej Tadeusz Ciesiółka 

5. Kierownik Działu PFRON Danuta Grześkowiak 

6. Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Anna Kubiak 

oraz na podstawie informacji przekazanych przez  Dyrektorów: 

1. s. Jadwigę Kozioł – DPS Zduny 

2. Małgorzatę Nyczkę – Środowiskowy Dom Samopomocy 

3. Dionizego Waszczuka – DPS Baszków. 

 

Opracowanie graficzne:  

1. Marta Kowalczyk 

 


