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Szanowni Państwo 

 

Głównym zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom lub rodzinom 

wyjścia z trudnych sytuacji życiowych. Interweniujemy wtedy gdy podopieczni nie  

są w stanie sami dać sobie rady z problemami, które ich dotykają. Niestety nadal wiele osób 

uważa, że klienci pomocy społecznej to wyłącznie rodziny patologiczne, zaś „normalnych” 

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

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

do Instytucji Pomocy Społecznej. Obecnie, w powiecie krotoszyńskim na 77.994 

mieszkańców z pomocy społecznej korzysta około 9% populacji. Głównym zadaniem 

pomocy społecznej jest udzielanie wielokierunkowego wsparcia, które doprowadzi do 

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

działa i jak zmienia się ten system. 

Minęły  23 lata od zapoczątkowania zmian ustrojowych w Polsce. Samorząd lokalny 

ma za sobą ogrom doświadczeń, które są efektem działalności gmin, a później także 

powiatów jako wspólnot organizujących życie i zajmujących się sprawami lokalnych 

społeczności. Czas ten to również ogromne zmiany w podejściu i systemie organizacji 

pomocy społecznej, nazywanej kiedyś opieką społeczną. Trzeba sobie jasno powiedzieć,  

że obok dobrych doświadczeń,  mamy za sobą również porażki na tym polu.  Niestety ciągle 

jeszcze zdarza się, że pomoc społeczna traktowana jest wyłącznie jako narzędzie służące 

wypłacaniu zasiłków, bez jakiejkolwiek refleksji, z jakiej przyczyny podopieczni jej 

potrzebują i co gorsza bez planu jak doprowadzić ich do sytuacji, w której ta pomoc mogłaby 

zostać ograniczona. Krótko mówiąc, napotykamy jeszcze sytuacje, w których zamiast pomocy 

społecznej oferowana jest opieka społeczna, bez świadomości spustoszeń, które ten model 

czyni w środowisku. Na szczęście coraz powszechniejsze są również nowe rozwiązania  

i systemowe projekty, budujące nowoczesny system wspierania mieszkańców znajdujących 

się w trudnej sytuacji. Bardzo pozytywne zmiany zachodzą w środowisku pracowników 

socjalnych, którzy z „urzędników opieki społecznej” stali się wykwalifikowanymi 

„pomagaczami” – potrafiącymi udzielić w profesjonalny sposób skutecznego wsparcia. 

Kluczem do ich sukcesu jest jednak wola władz samorządowych, by stworzyć warunki do 

udzielania tej pomocy. Nie chodzi tu wyłącznie o kwestie budżetowe, choć musimy się liczyć 

z tym, że sfera społeczna będzie wymagała również zaangażowania finansowego. Przede 

wszystkim jednak ważna jest wizja – program działań społecznych, który nakreśli zarówno 

docelowy model lokalnego systemu pomocy społecznej, jak i wskaże na kamienie milowe  
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w drodze do celu oraz określi sposób weryfikacji skuteczności podejmowanych działań. 

Warunkiem skuteczności jest zmiana sposobu myślenia o pomocy społecznej. Gdy budujemy 

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

przede wszystkim pozytywnych skutków gospodarczych i społecznych, jakie ma ona 

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

samorządowe działania społeczne. Podjęcie nowych projektów w zakresie pomocowym 

winno być przede wszystkim inwestycją w przyszłość lokalnej społeczności. Osoby 

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

swoje uzależnienie od opieki instytucji publicznych przekażą dzieciom. Każdy zakończony 

sukcesem program wychodzenia z bezdomności to nie tylko ograniczenie problemu dziś, ale 

przede wszystkim zapobieganie jego narastaniu jutro. Ta sama zasada dotyczy praktycznie 

każdej dziedziny, którą zajmują się instytucje pomocowe. Podejmowanie nowych wyzwań 

sprawi, że zamiast zamkniętego w czterech ścianach rencisty, zyskujemy pracownika, który 

choć niepełnosprawny, korzysta z pełni swoich praw i możliwości. Dobrze przygotowany do 

samodzielności wychowanek rodzinnego domu dziecka, będzie potrafił zbudować swoją 

przyszłość rodzinną, zawodową, społeczną - dzięki czemu jego dzieci nie trafią do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. Aktywnie spędzający czas senior znacznie później będzie 

potrzebował usług opiekuńczych czy miejsca w domu pomocy społecznej. 

Sprawnie działający system pomocy społecznej musi obejmować każdą grupę osób 

potrzebujących. Dlatego musi cechować się dobrym rozpoznaniem potrzeb i elastycznością  

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

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

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

samorządu, organom administracji rządowej oraz skomplikowanemu systemowi 

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

w rodzinie wymaga ścisłej współpracy sądu, prokuratury, policji, placówek oświatowych, 

ochrony zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie. Zacząć można od 

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

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

musi dotyczyć otwartości sektora publicznego na partnerów prywatnych – organizacje 

pozarządowe czy lokalnych przedsiębiorców. Organizacje pozarządowe mogą zapewnić, 

między innymi, doskonałe rozpoznanie potrzeb, wiele innowacyjnych pomysłów na 

rozwiązywanie problemów społecznych, wreszcie elastyczność działania niedostępną  

(z powodu ograniczeń prawnych) administracji publicznej. Przedsiębiorcy to nie sponsorzy 
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naszych działań, lecz przede wszystkim potencjalni partnerzy, mogący zaoferować choćby 

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

Opisana powyżej filozofia przyświeca nam w budowaniu partycypacyjnego systemu pomocy 

społecznej w powiecie krotoszyńskim. Nowoczesne myślenie dotyczy praktycznie każdej 

dziedziny funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i współpracujących  

z nim instytucji. Osobom niepełnosprawnym oferujemy aktywizację społeczną i zawodową 

poprzez: Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład 

Aktywności Zawodowej, wspieranie podejmowania własnej działalności gospodarczej, 

tworzenie stanowisk pracy, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu 

ortopedycznego i rehabilitacyjnego, likwidacji barier oraz inkubowanie podmiotów ekonomii 

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

wszystkim aktywizacja zawodowa osób wykluczonych.  Krotoszyńscy seniorzy mogą liczyć 

nie tylko na usługi opiekuńcze i miejsce w Domu Pomocy Społecznej, ale przede wszystkim 

na bogatą ofertę programów profilaktyki  oraz aktywizacji, z której korzysta dziś już ponad 

1100 osób starszych. Projekty realizowane w powiecie krotoszyńskim w ramach 

motywowania seniorów do aktywności i integracji uzyskały wyróżnienia w konkursach : 

➢ III wyróżnienie Senatu RP w konkursie – Samorząd przyjazny edukacji osób 

starszych oraz integracji międzypokoleniowej 

➢ II wyróżnienie w Konkursie Marszałka Woj. Wielkopolskiego – Inicjatywy 

międzypokoleniowe 

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

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

naturalnych rodzinach. Powiat krotoszyński zapewnia im miejsca w rodzinach zastępczych 

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

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

to zintegrowane działania koordynatorów pieczy zastępczej, świetlic socjoterapeutycznych  

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

powinni być asystenci rodzinni w gminach, których na dziś brak. Modelowe rozwiązania 

przyczyniłyby się do szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych rodziny naturalnej, 

ograniczając w ten sposób konieczność umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. 

         Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

to najlepszy przykład interdyscyplinarności i szerokiej współpracy wszystkich dziedzin 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2012 r. 
 

 

 

polityki społecznej. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z MPIPS w ramach konkursu, 

udało się rozszerzyć ofertę, a przede wszystkim zrealizować założenia programu w roku 

2012. Przeszkolono pracowników ochrony zdrowia oraz oświaty w zakresie stosowania 

procedury Niebieskiej Karty. 

Najnowsze działania pomocy społecznej w Powiecie Krotoszyńskim są realizowane  

w ramach projektów,  współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny,  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Województwo Wielkopolskie oraz miasta i gminy powiatu 

krotoszyńskiego.  Dzięki temu oferta dla mieszkańców powiatu gwarantuje kompleksowe 

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

też z uwarunkowań społecznych, które doprowadziły do trudności w samodzielnym 

rozwiązywaniu problemów. Działania podejmowane w ramach projektów doskonale wpisują 

się w założenia i cele Strategicznych Powiatowych Programów /Powiatowy Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego, Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar, 

Powiatowy Program Pieczy Zastępczej/.  

Wzmocnieniem systemu polityki społecznej powiatu w roku 2012 były realizowane 

dodatkowo projekty integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe 

centrum pomocy rodzinie oraz organizacje pozarządowe, z których można wyszczególnić  

te najistotniejsze w następujących obszarach : 

➢ Zwiększenie ilości zawodowych rodzin zastępczych. 

➢ Organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego /pozyskanie środków z Fundacji 

Ernst Young/ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych  

„FAMUŁA”. 

➢ Rozszerzenie oferty aktywizującej seniorów powiatu krotoszyńskiego 

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

z inicjatywą”,  kampanie społeczne, happening /. 

➢ Utrzymanie standardu w świetlicach środowiskowych i klubie. 

➢ Rozszerzenie oferty poradnictwa specjalistycznego /prawne , rodzinne, socjalne, 

psychologiczne/. 

➢ Rozszerzenie usług świadczonych rodzinom zastępczym /szkolenia, grupy 

wsparcia, diagnoza dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych, wyjazdowe 

treningi integracji emocjonalnej, komunikacji interpersonalnej, kompetencji 

rodzicielskich/. 

➢ Zwiększenie zakresu Projektu PO KL RAZEM Z TOBĄ BĘDĘ SOBĄ. 
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➢ Utrzymanie standardu usług w DPS Baszków i Zduny. 

➢ Utrzymanie jakości usług w ŚDS.  

➢ Wzmocnienie działań ngo /nowe organizacje, partnerstwa/. 

➢ Dofinansowanie do projektu  „Bliżej siebie – dalej od przemocy” w konkursie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej za program przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

➢ Realizacja projektu „Działamy razem”- w partnerstwie na rzecz aktywnej 

integracji osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach Programu MPiPS 

„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przez ŚDS, 

przyczyniło się do zrealizowania wyznaczonych celów i działań Powiatowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2012. 

➢ Utrzymanie standardu usług Powiatowego Zespołu ds. orzekania  

o niepełnosprawności. 

➢ Podniesienie kompetencji kadry przez udział pracowników w projekcie EFS 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej. 

➢ Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

➢ Udział w konkursie projektów MPiPS – Wsparcie rodzin zastępczych  

i Koordynatorów Pieczy Zastępczej. 

➢ Realizacja projektu Wyrównywanie różnic między regionami z PFRON. 

➢ Realizacja projektu PFRON „ Aktywny samorząd” 

➢ Utrzymanie standardu obsługi administracyjno-finansowej. 

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

➢ Wzrost jakości świadczonych usług w zakresie działań PCPR. 

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

salon odzieży, kampanie społeczne/. 

➢ Koordynacja działań zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015 

➢ Rozszerzenie partnerstw w działaniach na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii 

społecznej /szkolenia, treningi, warsztaty/. 

➢ Prezentacja PCPR w Krotoszynie jako dobrej praktyki na konferencjach 

ogólnopolskich /Warszawa, Poznań, Polanica Zdrój/. 

Czy istnieje możliwość całkowitego zlikwidowania na gruncie lokalnym problemu 

wykluczenia społecznego?  Zawsze znajdą się osoby, które nie są w stanie zmienić swoich 

nawyków lub którym, z racji ograniczeń psychicznych lub fizycznych, można tylko zapewnić 
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opiekę. Bez względu na ich ilość, sprawowanie opieki powinno stanowić wyjątek od reguły 

pracy nowoczesnej pomocy społecznej. Reguły, która polega na poszukiwaniu wspólnie  

z klientem jego zasobów i wspiera go w uruchomieniu własnej aktywności i podźwignięciu 

się z trudnej sytuacji. Dopiero tak zaprogramowany i zbudowany na partnerskich relacjach 

system będzie długofalowo przyczyniał się do osiągania spójności społecznej i jakości życia 

we wspólnotach samorządowych. Nie mam wątpliwości, że krotoszyńskie samorządy lokalne 

są w stanie podjąć wyzwanie, jakim jest mądre inwestowanie w dobrostan lokalnej 

społeczności.  

          W polityce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu potrzebne jest zastosowanie 

zindywidualizowanej i sprofesjonalizowanej (najlepiej w ramach skoordynowanych działań 

wielu służb) pracy socjalnej i aktywizacyjnej. Błędem natomiast wydaje się wiara w to,  

że tego typu działania powinny mieć profil niemal wyłącznie prozatrudnieniowy. Oczywiście 

docelowo chodzi o to by osoby, które chcemy z powrotem włączyć do społeczeństwa znalazły 

pracę i aktywnie partycypowały w tworzeniu społecznego dobrobytu, ale często by mogły one 

wyjść na prostą nie wystarczy wyłącznie wsparcie zawodowe, ale także ogólno-życiowa 

reintegracja. 

Mówiąc o potrzebie położenia większego nacisku na usługi, nie chodzi wyłącznie  

o usługi adresowane tylko do wykluczonych, ale także pewien zestaw świadczeń, których 

adresatami byłyby różne grupy. Sferą taką jest zwłaszcza opieka nad osobami zależnymi,  

np. małymi dziećmi, osobami niesamodzielnymi czy starszymi. Rozwój wielosektorowego 

rynku w tym zakresie wydaje się dziś fundamentalny zarówno w świetle podnoszenia kapitału 

ludzkiego, budowania integracji społecznej czy aktywizacji zawodowej (dzięki częściowemu 

odciążeniu opiekunów możliwa byłaby ich aktywizacja, o którą obecnie trudno). Niestety 

mamy wciąż skurczony rynek tego typu usług, a w dobie transformacji nastąpiło nawet 

ograniczenie podaży niektórych z nich , np. przedszkoli i żłobków, który to trend dopiero 

niedawno wszedł na pozytywny tor. Przy tak dużych zapóźnieniach, naiwna jest wiara,  

że podaż ta w całości może być zrealizowana przez sektor publiczny (podobnie jak nie ma 

podstaw do przekonania, że to zapotrzebowanie w pełni zaspokoi rynek prywatny). W tym jak 

i wielu innych obszarach polityki społecznej należy postawić na wielosektorowość, co jest 

zresztą zgodne z najnowszymi trendami w polityce społecznej. 

Oceniając realizację zadań w 2012 roku, należy podkreślić pełen profesjonalizm oraz 

dużą aktywność pracowników PCPR w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków,  

co w znacznym stopniu zwiększyło ofertę i jakość świadczonych usług. Wielkim problemem  

w utrzymaniu standardu usług na tak wysokim poziomie jest baza lokalowa Powiatowego 
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Centrum Pomocy Rodzinie. Mam nadzieję, że priorytetem dla wytyczania kierunków 

działania w polityce społecznej powiatu krotoszyńskiego będzie poszukiwanie nowego 

obiektu o odpowiedniej infrastrukturze dostosowanej do realizacji zadań powiatu w zakresie 

pomocy społecznej. Kolejnymi działaniami w nowym 2013 roku będą: przyjęcie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2020 roku, przyjęcie Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej, wypracowanie programów pomocowych na podstawie diagnozy 

problemów społecznych, kontynuacja projektu PO KL Razem z Tobą będę Sobą, utrzymanie 

standardu usług w placówkach pomocy społecznej, kontynuacja projektów na rzecz seniorów, 

utworzenie w partnerstwie spółdzielni socjalnych oraz poszukiwanie innowacyjnych 

rozwiązań aktywizujących klientów naszych instytucji. 

Pragnę serdecznie podziękować Państwu za wsparcie przy  realizacji zadań powiatu  

w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2012 roku. 

Podziękowania kieruję również do dyrektorów, kierowników i pracowników domów pomocy 

społecznej, ośrodków pomocy społecznej, środowiskowego domu samopomocy, warsztatu 

terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, instytucji szeroko pojętej polityki 

społecznej, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz szczególnie do 

sponsorów i przedstawicieli organizacji pozarządowych.  Mam nadzieję, że działania podjęte 

w 2012 roku w dużym stopniu przekonały naszych partnerów do realizacji zapoczątkowanych 

projektów oraz pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie narzędzi pomocy i poszukiwanie 

nowych ekonomicznych rozwiązań.                                                                                                                                                       
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Dział Wsparcia Rodziny 
 

 

W ramach działu funkcjonują następujące sekcje:  

1) Sekcja – Zespół ds. pieczy zastępczej   

2) Sekcja – Instytucje Pomocy Społecznej 

 

Sekcja – Zespół do spraw pieczy zastępczej 

 

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

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

 

 
Tabela 1 Analiza danych za lata 2006-2012 

 

Poradnictwo 

specjalistyczne 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

poradnictwo rodzinne 

(sekcja rodzinnej opieki 

zastępczej oraz sekcja 

instytucji pomocy 

społecznej) 

 

2420 

 

2341 

 

 

2352 

 

2596 

 

 

2645 

 

2690 

 

2740 

 

 

 

 
Tabela  2 Liczba rodzin zastępczych w latach 2006 – 2012 

 

Typ rodzin 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rodziny 

spokrewnione 
65 65 65 65 60 60 56 

Rodziny 

niezawodowe 
 

14 
14 17 21 18 15 34 

Pogotowie 

rodzinne 
1 1 1 0 0 0 1 

Rodziny 

zawodowe 

wielodzietne 

1 1 2 2 5 5 6 

SUMA 81 81 85 88 83 80 96 
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Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego  

   w  latach 2006 – 2012 

 

Typ rodzin 
Stan na 

dzień 

31.12.2006 

Stan na 

dzień 

31.12.2007 

Stan na 

dzień 

31.12.2008 

Stan na 

dzień 

31.12.2009 

Stan na 

dzień 

31.12.2010 

Stan na 

dzień 

31.12.2011 

Stan na 

dzień 

31.12.2012 

Rodziny 

spokrewnione 76 72 67 72 73 74 53 

Rodziny 

niezawodowe 20 14 17 30 21 21 40 

Pogotowie 

rodzinne 
3 2 0 0 0 0 3 

Rodziny 

zawodowe 
5 5 8 8 16 19 26 

Pełnoletni 

wychowanko

wie rodzin 

zastępczych 

31 31 37 36 38 34 37 

SUMA 130 124 129 146 148 148 159 

 

 

Tabela 4  Liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w 2012 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  5  Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu  

                w poszczególnych latach (dzieci pochodzące z terenu powiatu i spoza powiatu). 

 

 

Gmina 

 

Stan na 31.12.2012 

Dzieci 
Pełnoletni wychowankowie 

rodzin zastępczych 

Krotoszyn 78 20 

Koźmin Wlkp. 15 4 

Kobylin 15 3 

Zduny 10 4 

Sulmierzyce 2 0 

Rozdrażew 2 1 

Inny powiat 12 5 

RAZEM 134 37 

  

LATA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LICZBA 

DZIECI 

 

27 17 6 36 19 18 22 
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Tabela 6 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w latach 2006-2012 

                    z podziałem na gminy pochodzenia 

 

 

 

 

Tabela 7  Przyczyny umieszczenia w rodzinie zastępczej 

 
 

 

Przyczyna umieszczenia  

w rodzinie zastępczej 

 

 

Liczba dzieci 

 

 

Powiat /miasto pochodzenia 

Zaniedbanie dzieci przez 

rodziców, uzależnienie 
16 Powiat Krotoszyński 

 

Matka małoletnia 
1 Powiat Krotoszyński 

 

Zmiana rodziny 
1 Powiat Krotoszyński 

 

Śmierć rodziców, opiekunów 
2 Powiat Krotoszyński 

RAZEM 20  

 

 

 

 

 

 

Gmina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Krotoszyn 18 9 3 19 9 13 7 

Koźmin 

Wlkp. 
4 2 2 7 2 3 6 

Kobylin 4 4 1 9 3 0 2 

Zduny 1 1 0 1 2 1 3 

Sulmierzyce 0 0 0 0 0 0 0 

Rozdrażew 0 0 0 0 3 1 0 

RAZEM 27 17 6 36 19 18 18 
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Tabela 8 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu  

                  na podstawie zawartych porozumień w 2012 roku 

 

Powiat/Miasto Liczba dzieci 

Ostrów Wlkp. 2 

Milicz 1 

Wieruszów 1 

Goleniów 1 

Pszczyna 1 

Sieradz 2 

Poznań 3 

Kalisz 1 

RAZEM 12 

  

Tabela 9 Dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

                 w 2012 r. 

 

 

W roku 2012 umieszczono 6 dzieci w rodzinach zastępczych z placówek opiekuńczo –

wychowawczych; 2 dzieci wróciła do domu rodzinnego. 

 

Tabela 10 Pomoc udzielana pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych  

 w 2012 r. 

 

 

Powiat/Miasto 

 

Liczba dzieci 

Średni 

koszt miesięczny w zł 

Roczny 

koszt utrzymania w zł 

Ostrzeszów 
1 3171,75 38061,00 

Wągrowiec 1 3662,51 43950,12 

Pleszew 5 2667,00 64262,70 

Szamotuły 3 3080,53 12556,87 

RAZEM 10 12581,79 158830,69 

Rodzaj placówki 
Liczba 

osób 

Rodzaj świadczenia 

kontynuowanie 

nauki 

pieniężna na 

usamodzielnienie 

rzeczowa na 

usamodzielnienie 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy 

1 0 4941,00 zł 0 

RAZEM 1 0 4941,00 zł 0 
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Pomoc udzielana jest na podstawie indywidualnego, terminowego planu usamodzielniania 

prowadzonego z wychowankiem pieczy zastępczej.  

W roku 2012 wspólnie ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa „Famuła”  

w Krotoszynie zorganizowano VIII Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Obchody 

obejmowały promocję rodzicielstwa zastępczego, konferencję szkoleniową dla rodzin 

zastępczych i środowisk zajmujących się wsparciem rodzin, warsztaty dotyczące specyfiki 

funkcjonowania rodzin zastępczych, festyn integracyjny dla środowiska rodzin zastępczych.  

 

 

Sekcja Instytucji Pomocy Społecznej 

 

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

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

profilaktyczne, zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe i zaburzenia emocjonalne. 

 

 

Tabela 11  Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego w 2012 r. 

 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba 

uczestników 

 

1. 

 

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdo” 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11 

16 

 

2. 

 

Świetlica środowiskowa dla dzieci niepełnosprawnych  

Krotoszyn, ul. Młyńska 2d 

10 

 

3. 

 

Klub Młodzieżowy „RIVENDELL” 

Krotoszyn, os. Sikorskiego 

50 

 

7. 

 

Mieszkanie usamodzielniające 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza  

2 

 

 Razem 
78 
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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 2012 r. w mieszkaniu chronionym przebywały 2 osoby. 

 

INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
W ramach prowadzenia domów pomocy społecznej i Środowiskowego Domu 

Samopomocy dział realizuje: 

• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Krotoszynie; 

• nadzór nad organizacją i zapewnieniem usług o określonym standardzie w domach 

pomocy społecznej w Zdunach i Baszkowie;  

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

• kierowanie osób ubiegających się o przeniesienie do innej placówki;  

• ustalanie wysokości odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (dotyczy osób 

umieszczonych na starych zasadach); 

• przyznawanie zakresu usług i ustalanie wysokości ponoszonych kosztów  

przez uczestników ŚDS; 

• prowadzenie poradnictwa, udzielanie informacji z zakresu korzystania  

ze świadczeń pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej  

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

wynikających z innych uwarunkowań prawnych (otrzymanie lokalu mieszkalnego, 

możliwość spłaty zadłużeń, pomoc materialna i rzeczowa); 

• pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.  
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DECYZJE WYDANE W 2012 ROKU  

 

Lp. Rodzaj wydanych decyzji Liczba wydanych decyzji 

1. Decyzje przyznające usługi w Środowiskowym 

Domu Samopomocy i ustalające odpłatność 

 

67 

2. Decyzje o umieszczeniu w domach pomocy 

społecznej 

 

49 

3. Decyzje o ponoszeniu odpłatności za pobyt  

w DPS  

 

78 

4. Inne (kierujące do innych placówek, uchylające) 

 
54 

Razem 248 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie zgodnie z decyzją Wojewody 

Wielkopolskiego  z dnia 25 września 2012 roku znak: PS.II.9423.1.2.2012.13 jest placówką 

dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc 141 w budynku ”Wersal”  

i przewlekle psychicznie chorych z liczbą miejsc 55 w budynku ”Pałac”.  

W placówce w 2012 roku umieszczono 47 osób. Na dzień 31.12.2012 r. na przyjęcie 

do domu pomocy społecznej oczekiwały 3 osoby na oddział dla osób przewlekle psychicznie 

chorych i 3 osoby na oddział dla osób przewlekle somatycznie chorych. Miesięczna 

odpłatność za pobyt w roku 2012 wynosiła  3 060,00 zł. 

Ogólna wartość dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 

w 2012 r. to 5.631.316,66 zł (są to środki bez dotacji z WUW z tytułu dopłaty do pobytu 

mieszkańców przebywających na starych zasadach). 

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie za 2012 r. wyniosły 6.636.495,11 zł. 

Do największych pozycji wydatków Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie należy zaliczyć: 

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS – 4.839.922,11 zł, 

• media – 448.494,58 zł ( w tym koszt gazu –262.427,90 zł, energii elektrycznej 

175.412,76 zł, wody – 24.969,63 zł), 
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• zakup materiałów i wyposażenia – 216.174,44 zł (paliwo – 36.368,92 zł, materiały do 

napraw i remontów – 44.224,33 zł, materiały biurowe i prasa – 14.371,26 zł, środki 

czystości – 51.649,04 zł, pozostałe materiały i dod. wyposażenie  – 68.094,56 zł), 

• zakup leków, pieluchomajtek i środków dezynfekcyjnych – 78.694,23 zł,  

(pieluchomajtki –  25.212,06 zł, środki dezynfekcyjne  – 9.393,70 zł, leki – 41.506,55 

zł), 

• zakup usług remontowych – 60.946,64 zł (są to wydatki na konserwacje i okresowe 

przeglądy oraz naprawy sprzętu), 

• pozostałe usługi – 205.862,26 zł, (w tym koszty na utrzymanie czystości oraz wywóz 

nieczystości stałych i płynnych wraz z oczyszczaniem ścieków –122.120,16 zł, usługi 

fryzjerskie –36.000 zł, opłaty pocztowe – 4.354,15 zł, pozostałe usługi – 46.958,81 

zł), 

• żywność – 529.137,34 zł. 

We wrześniu został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę stołówki w budynku 

Wersal, na etap I w zakresie rozbudowy kuchni. Wartość umowy na wykonanie robót będzie 

wynosić 288.668,10 zł. W 2012 r.  koszt inwestycji wyniósł 206.340,00 zł przy czym koniec 

tego etapu zostanie zrealizowany do końca kwietnia  2013 r. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA MIESZKAŃCOM  OPIEKI MEDYCZNEJ 

 

Kontakt z lekarzem rodzinnym i innymi specjalistami 

 

 Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie korzystają z usług lekarskich  

w ramach NFZ. Lekarz rodzinny przyjeżdża co najmniej raz w tygodniu lub według potrzeb. 

Mieszkańcy DPS w Baszkowie mają umożliwiony kontakt z psychologami zatrudnionymi  

w Krotoszyńskiej Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Benickiej oraz w NZOZ 

„PSYCHE” w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza, do których w razie wystąpienia takiej 

potrzeby mieszkańcy są dowożeni na konsultacje w ramach kontraktu z NFZ. Ponadto od  

01 listopada 2012 r. w DPS został zatrudniony na pełen etat psycholog. Lekarz psychiatra  

z NZOZ „PSYCHE” świadczy usługi na terenie Domu raz na dwa tygodnie i w razie potrzeby 

częściej. Mieszkańcy korzystają z porad i leczenia specjalistów zgodnie z potrzebami  

i zleceniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  
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Świadczenie usług pielęgniarskich 

 

 W budynku ”Pałac” przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych usługi 

pielęgniarskie świadczone są przez 6 pielęgniarek, w tym 1 starszą pielęgniarkę, 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W budynku „Wersal”, gdzie przebywają osoby 

przewlekle somatycznie chore usługi pielęgniarskie są świadczone  przez 1 kierownika 

zespołu pielęgniarek, 2 starsze pielęgniarki i 1 starszą położną zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę. Poza tym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia usługi 

pielęgniarskie na rzecz mieszkańców świadczy 5 pielęgniarek z NZOZ „VITA”. Pielęgniarki 

z NZOZ „VITA” na podstawie kontraktu z NFZ świadczą usługi w ramach opieki 

długoterminowej, którą obejmowani są mieszkańcy, którzy wg skali Barthela uzyskali do  

40 punktów. 

 

Zabezpieczenie w leki 

 

 Zaopatrzenie w leki dokonywane jest w aptece „Burhacińscy” z Kępna, której oferta  

w wyniku przetargu została wybrana jako najkorzystniejsza. W roku 2012 DPS dokonał 

wydatków na leki na kwotę 41.506,55 zł. 

 

Świadczenie usług rehabilitacyjnych 

 

 W Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie zatrudnionych jest 2 rehabilitantów-

fizjoterapeutów i 2 masażystów z wykształceniem średnim zawodowym z tytułem technik 

masażysta. Rodzaje prowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych: 

• zabiegi fizjoterapeutyczne, 

• zabiegi kinezyterapeutyczne, 

• gimnastyka ogólno usprawniająca, 

• ćwiczenia indywidualne, 

• masaż leczniczy, 

• rehabilitacja przyłóżkowa. 

 Z zabiegów rehabilitacyjnych korzysta ok. 100 mieszkańców, pozostałe osoby nie wymagają 

zabiegów rehabilitacyjnych lub odmawiają korzystania z usług rehabilitacyjnych. Ponadto 
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mieszkańcy, na podstawie skierowania lekarza, korzystają z pobytu na oddziale 

rehabilitacyjnym SPZOZ Krotoszyn, który mieści się w Koźminie Wielkopolskim. 

 

Świadczenie usług terapeutycznych 

 

W Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie zatrudnionych jest 5 terapeutów, 

instruktorów kulturalno – oświatowych.  

W budynku „Wersal” 3 terapeutów prowadzi terapię zajęciową dla mieszkańców  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Po godzinie 15.00 i w dni wolne 

zajęcia w kawiarni i na pokojach dziennego pobytu prowadzi dyżurujący personel. 

 W budynku ”Pałac” zatrudnionych jest 2 terapeutów; jeden terapeuta prowadzący 

zajęcia w pracowni stolarskiej dla wszystkich mieszkańców tj. zarówno Pałacu jak i Wersalu 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Drugi terapeuta prowadzi terapię 

zajęciową przy współpracy z dyżurującym personelem we wszystkie dni tygodnia od godz. 

7.00 do 17.00. 

Terapia zajęciowa uwzględnia możliwości psychiczne i fizyczne mieszkańców 

zgodnie z opracowanymi przez Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy indywidualnymi planami 

wsparcia. Podstawowymi formami pracy są m.in.: 

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

wierszy, pogadanki, 

• muzykoterapia – ćwiczenia rytmiczne, słuchanie muzyki poważnej i rozrywkowej  

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

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

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

• ludoterapia – udział w grach i zajęciach świetlicowych, konkursach; 

• silwoterapia - poprzez kontakt z przyrodą, otoczeniem, spacery; 

• ergoterapia i zajęcia kulinarne – wspólne z pracownikami wykonywanie prac 

porządkowych na terenie parku, dekoratorstwo, majsterkowanie (prace w drewnie). 

Ponadto codziennie mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia we wspólnej modlitwie  

i śpiewaniu okolicznościowych pieśni religijnych.  

Do najważniejszych wydarzeń kulturalno – oświatowych należy doroczny Zjazd 

Rodzin. Jest to dzień najbardziej oczekiwany przez mieszkańców Domu.  
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Kolejnym ważnym wydarzeniem jest organizowanie zabawy z okazji Nocy 

Świętojańskiej, na której kultywowane są dawne tradycje i zwyczaje  Do wspólnej zabawy 

zapraszani są mieszkańcy z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej.  

Na stałe do kalendarza imprez wpisana jest powiatowa biesiada „Rozśpiewany 

Senior”, która odbywa się na terenie parku.  

Tradycyjnie, wspólnie ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury, w galerii „Na stryszku” 

zorganizowana została wystawa prac mieszkańców DPS w Baszkowie. Poza tym mieszkańcy 

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

m.in. wystawa podczas imprezy „Pogranicze kultur – Zduny 2012” oraz wspólnie z klubem 

rękodzielnictwa prac wielkanocnych w Izbie Muzealnej w Zdunach. Prowadzona jest ścisła 

współpraca z działającą w Baszkowie filią Biblioteki Publicznej w Zdunach m.in. poprzez 

coroczny udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dzień Misia”, itp. 

Każdego roku organizowane są dwie jednodniowe wycieczki autokarowe; w 2012 

roku mieszkańcy zwiedzali Palmiarnię, Muzeum Ziemi Lubuskiej, uczestniczyli w imprezie 

plenerowej WINOBRANIE – ZIELONA GÓRA 2012 . Od kilku lat mieszkańcy biorą udział  

w corocznej pieszej pielgrzymce osób niepełnosprawnych do sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia w Lutogniewie oraz turnieju kręglarskim organizowanym przez DPS  

w Pleszewie.  

W minionym roku odbywały się występy licznych zespołów dzieci i młodzieży  

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

teatralnych. 

 

NAJISTOTNIEJSZE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA DPS W BASZKOWIE 

 

 Istotnym problemem jest brak wygodnej stołówki, pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz 

pomieszczeń socjalnych dla pracowników.  

 W roku 2012 rozpoczęła się budowa kuchni przy obiekcie Wersal, która jest 

początkiem modernizacji budynku; ponadto istnieje potrzeba wymiany 14-letniego busa 

poprzez zakup nowego samochodu.  
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

  Miesięczna odpłatność za pobyt w 2012 r. wynosiła 2 765,00 zł. W 2012 roku 

przyjęto 2 dzieci; nie ma osób oczekujących. 

Dom świadczy następujące usługi: 

 

Usługi lecznicze 

 

Dom umożliwia korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych, korzystają z wielu 

poradni specjalistycznych: 

• Poradni neurologicznej - 1 osoba, 

• Poradni chirurgii-naczyniowej - 1 osoba, 

• Poradni chirurgicznej - 8 osób, 

• Poradni neurologicznej dla dzieci - 6 osób, 

• Poradni neurologicznej dla dorosłych - 16 osób, 

• Poradni psychiatrycznej - 70 osób, 

• Poradni laryngologicznej - 5 osób, 

• Poradni stomatologicznej - 5 osób, 

• Poradni kardiologicznej dla dzieci - 1 osoba, 

• Poradni urologicznej - 1 osoba, 

• Poradni endokrynologicznej - 1 osoba, 

• Poradni onkologicznej - 1 osoba, 

• Poradni dermatologicznej - 3 osoby, 

• Poradni ortopedycznej -1 osoba. 

 

Usługi pielęgniarskie w ramach Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  świadczą trzy 

pielęgniarki oraz zatrudniona na ½ etatu w DPS Zduny. 

Koszt leczenia- leki 7.034,21 zł, materiały opatrunkowe 1.421,75 zł, pampersy 10.878,00 zł. 
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Usługi rehabilitacyjne 

 

Dział rehabilitacyjny posiada dwa dobrze wyposażone pomieszczenia. Zatrudnionych jest  

w nim dwóch wykwalifikowanych pracowników: 

• starszy technik fizjoterapii, 

• fizjoterapeuta. 

Rehabilitacja  świadczy usługi z zakresu: 

• fizykoterapii, 

• kinezyterapii, 

• hydroterapii. 

Rehabilitacją objęci są wszyscy mieszkańcy Domu . 

 

Terapia zajęciowa 

 

Z proponowanych zajęć w salach terapeutycznych na terenie DPS-u korzysta 60 

mieszkańców. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.30 do 17.00. Zajęcia w terapii 

zajęciowej prowadzone są według indywidualnego programu terapeutycznego, który 

opracowany jest na podstawie diagnozy funkcjonalnej i realizowany w ciągu roku. 

Podstawowymi formami pracy w terapii zajęciowej są: 

• ERGOTERAPIA (prace na boisku, prace porządkowe na terenie Domu, w salach zajęć 

i w pokojach), 

• BIBLIOTERAPIA (oprócz regularnych wyjść do zdunowskiej biblioteki, codziennie 

czytane są bajki, książki), 

• DRAMA I PANTOMIMA (przedstawienie, jasełka, występy do których angażujemy 

coraz młodszych mieszkańców), 

• ZAJĘCIA MUZYCZNE (śpiewanie piosenek indywidualnie i grupowo, zabawy 

taneczne, gry na prostych instrumentach muzycznych), 

• ZAJĘCIA KOREKCYJNE (ćwiczenia na świeżym powietrzu i w sali z przyrządami 

gimnastycznymi), 

• ELEMENTY METODY WERONIKI SHERBORNE, które rozwijają kontakt 

emocjonalny dziecka, świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego oraz 

nawiązują kontakt z innymi osobami, 

• ELEMENTY METODY PEDAGOGIKI ZABAWY „KLANZA”, 
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• ELEMENTY METODY KNILLA, 

• TRENINGI USPRAWNIAJĄCE z zakresu samoobsługi, zaradności życiowej, 

ekonomicznej (wyjścia do sklepu na zakupy), społecznej (kształtowanie norm 

społecznych), trening umiejętności komunikacji w tym zajęcia logopedyczne, 

• WYJŚCIA W PLENER, NA SPACERY, WYJAZDY, 

• SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA. 

Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami  

i deficytami: z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, 

autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle 

nerwicowym. Sala Doświadczania Świata stwarza możliwości autentycznego 

przeżywania świata i otoczenia tym, którzy są "inni". 

• SALA ĆWICZEŃ 

Jest wyodrębnionym pomieszczeniem, w którym usytuowano szereg maszyn  

i urządzeń do ćwiczeń, jak na przykład: specjalistyczny atlas do ćwiczeń 

poszczególnych partii ciała, pas biodrowy, wioślarz, step per, materac, drabinkę, basen 

fiński oraz piłki do ćwiczeń, które są formą treningu ogólnorozwojowego, angażując 

wszystkie partie mięśni.  

• SALA MAŁEJ MOTORYKI 

Motoryką małą nazywamy sprawność dłoni i palców. Do usprawniania tych części 

ciała wykorzystujemy salę małej motoryki. Sala ta jest wyposażona w różnego rodzaju 

gry, klocki drewniane, puzzle.  

• SALA AROMATERAPII 

Podczas zajęć prowadzący stwarza odpowiedni nastrój np.: przygaszone światło oraz 

tło dźwiękowe oraz wybiera zapach olejków eterycznych. Aromaterapię można 

doskonale łączyć z biblioterapią, muzykoterapią. Jest doskonałą formą dla osób 

chorych na Alzheimera, ponieważ pobudza zmysły i procesy myślowe (pamięć, 

uwagę, koncentrację). 

• SALA ARTETERAPII  

W arteterapii stosowanej w Domu Pomocy Społecznej dominują techniki plastyczne, 

które dają możliwość wyrażenia przeżyć trudnych do przekazania słowami, a także 

pozwalają na odreagowanie tłumionych emocji i napięć.  
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Usługi edukacyjne 

 

Wszyscy uprawnieni mieszkańcy są objęci obowiązkiem szkolnym i pobierają naukę  

w następujących szkołach: 

• 2 osoby w klasie II Gimnazjum w  Zespole Szkół w Zdunach. 

• 3 osoby w Zespole  Szkół  Specjalnych – Krotoszyn. 

w tym: 

a)  w   Gimnazjum- kl. I-  2 osoby, 

b) w Szkole Zawodowej- kl. I -1 osoba. 

• 33 osoby pobierają naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

Konarzew  

w tym: 

a) w szkole podstawowej – 14 osób: 

      klasa I do III- 5 osób, 

      klasa IV- 4 osoby, 

      klasa VI- 5 osób, 

b) w gimnazjum- 5 osób: 

                  klasa I - 4 osoby, 

                  klasa II-1 osoba, 

c) w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy - 5 osób: 

                  klasa I- 3 osoby, 

                  klasa II-2 osoby, 

d) w zespole rewalidacyjno-wychowawczym 9 osób: 

w tym: 

                 - 2 zespoły po 3 osoby w Szkole w Konarzewie – 6 osób, 

                 - zajęcia indywidualne na terenie DPS - codziennie 2 godziny - 3 osoby. 

Mieszkańcy uczestniczący w WTZ w Łagiewnikach - 4 osoby. W DPS zatrudniona jest jedna 

osoba  na 1/2 etatu . 

 

Edukacja w Domu 

 

SALA PEDAGOGA 

Ta sala umożliwia odrabianie zajęć domowych oraz  wzbogacanie wiedzy szkolnej; korzysta 

z niej 15 osób. 
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SALA KOMPUTEROWA 

Terapia obejmuje naukę obsługi komputera m.in.: posługiwania się klawiaturą, myszką, 

korzystania z różnego typu programów komputerowych, rysowania itp. Pracownia 

komputerowa ma stały dostęp do internetu, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość 

zarówno swobodnego przeglądania stron www, jak również korespondowania za pomocą 

poczty e-mailowej ze swoimi bliskim, rodzinami, znajomymi, przyjaciółmi czy kolegami  

z innych dps-ów. Możliwość porozumiewania się stwarza dogodne warunki do czynnego 

życia społecznego.  

Pracownia komputerowa jest nie tylko miejscem wytężonej pracy terapeutycznej, ale i okazją 

do dobrej zabawy. Służy uczestnikom jako rozrywka i zabawa.  

 

Wsparcie psychologiczne 

38 podopiecznych podlega badaniom psychologiczno-pedagogicznym w Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie. Na podstawie wydanego orzeczenia 

podejmują odpowiednie kształcenie. Formy pomocy jakie są oferowane pozostałym 

mieszkańcom to konsultacje, które mają na celu  zdefiniowanie problemu i ustalenie 

najbardziej odpowiedniej w danym wypadku formy pomocy psychologicznej oraz diagnoza 

psychologiczna. 

Aktywność Domu w środowisku 

Aby umożliwić naszym mieszkańcom poznanie świata, nabywanie doświadczeń społecznych, 

staramy się organizować jak najwięcej zajęć poza Domem: 

• wizyty w innych zaprzyjaźnionych domach, 

• wyjścia, wycieczki autokarowe w plener, 

• wspólne przedstawienia artystyczne dzieci z przedszkoli, szkół oraz naszych 

mieszkańców, 

• kontakt z rodziną, możliwość wyjazdu na ferie, wakacje, 

• turnusy rehabilitacyjne, 

• uczestniczenie w zawodach sportowych, 

• współpraca z biblioteką zdunowską, 

• korzystanie z sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Zdunach i kręgielni. 
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W roku 2012  zrealizowane zostały następujące zadania:  

• zakupiono urządzenie do laseroterapii ASTAR POLARIS, 

• zakupiono zmywarkę na wyposażenie Grupy, 

• zakupiono nową wersalkę dla mieszkańca, 

• dokonano zakupu szafy z półkami do pralni (zalecenie Sanepidu), 

• położono nową wykładzinę na bawialniach Grupy B i Grupy D, 

• zakupiono szafę z półkami na obuwie mieszkańców Grupa C, 

• zakupiono szafy bhp dla personelu I piętro, 

• zakupiono Segufix- system do całkowitego unieruchomienia ramion, rąk i stóp, 

• na potrzeby sali komputerowej zakupiono drukarkę i dysk twardy, 

• zakupiono laptop do sali terapii zajęciowej, 

• przeprowadzono remont dachu i stropu nad salami: komputerową, ćwiczeń, pedagoga, 

• przeprowadzono roboty budowlane, elektryczno-odgromowe budynku gospodarczo-

garażowego. 

 

Pozyskane środki 

Dary pieniężne - 20.590,00 zł. 

Potrzeby na 2013 rok: 

• dokończenie budowy budynku gospodarczo-garażowego, 

• wyrównanie terenu przy nowo powstałym budynku i położenie kostki, 

• reorganizacja otrzymanej części ogrodu (własność Zgromadzenia) z przystosowaniem 

dla osób niepełnosprawnych. 
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STRUKTURA MIESZKAŃCÓW ( STAN NA 31.12.2012 R.) 

 

 

- ze względu na wiek 

 

Wiek mieszkańców DPS Baszków DPS  Zduny 

poniżej  18 lat 0 28 

19- 40 lat 4 33 

41-60 lat 57  8 

61-74 lat 80  1 

powyżej 74 lat 58 0 

Razem 199 70 

 

 

 

- ze względu na sposób podnoszenia odpłatności (na podstawie 

decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004r.) 

 

 

 

Rodzaj dochodu, z którego ponoszona jest 

odpłatność 

 

DPS Baszków 

 

DPS  Zduny 

 

Z emerytury, renty socjalnej 

 

34 

 

37 

 

Z zasiłku stałego 

 

5 

 

0 

 

Przez członków rodziny 

 

0 

 

0 

 

Zwolnienie z odpłatności 

 

0 

 

0 
 

Z innych źródeł 
 

0 

 

2 

Razem 
 

39 
 

39 
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- ze względu na sposób podnoszenia odpłatności (na podstawie 

decyzji wydanej po 1 stycznia 2004r.) 

 

 

 

Sposób ponoszenia odpłatności za pobyt 

z dopłatą gminy 

 

DPS Baszków 

 

DPS  Zduny 

 

Przez mieszkańca 

 

154 

 

22 

 

Przez członków rodziny 

 

0 

 

1 

 

Przez mieszkańca i członków rodziny 

 

1 

 

3 

 

Pełna odpłatność gminy 

 

2 

 

5 

Razem 157 31 

 

 

 

 

 

Sposób ponoszenia odpłatności za pobyt  

bez dopłaty gminy 

 

DPS Baszków 

 

DPS  Zduny 

 

Przez mieszkańca 

 

3 

 

0 

 

Przez członków rodziny 

 

0 

 

0 

 

Przez mieszkańca i członków rodziny 

 

0 

 

 

0 

Razem 3 0 
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OGÓŁEM LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ  

WG STANU NA DZIEŃ 31.XII.2012 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM 

z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

OGÓŁEM  ZATRUDNIENI  

 z tego: 

 

180 123 57 

1) na podstawie umowy o pracę 

    z tego: 
180 123 57 

a) w pełnym wymiarze czasu pracy 

 
173 121 52 

b) w niepełnym wymiarze czasu   

pracy 

 

7 2 5 

2) wg innych form 

 
- - - 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
 

 

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

rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia, realizuje zadania statutowe jako wyodrębniona 

jednostka organizacyjna Powiatu Krotoszyńskiego, zorganizowana w celu wykonywania 

zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, przeznaczonym dla 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 31.12.2012 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 40 osób.  

 

 
Tabela  12 Uczestnicy ŚDS wg rodzaju niepełnosprawności w 2012 r. 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób 

Choroba psychiczna 6 

Upośledzenie umysłowe w tym: 34 

 - głęboki stopień upośledzenia umysłowego 4 

- znaczny stopień upośledzenia umysłowego 13 
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- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 11 

- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza  

neurologiczne 

6 

Inne  zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków 

psychoaktywnych 

0 

 

III. Formy prowadzenia działalności  

  

 

Lp. 

 

Formy zajęć 

 

Efekty prowadzonej działalności 

 

1. Terapie  

- muzykoterapia (bierna i czynna) 

- biblioterapia (poradnictwo 

biblioteczne, słuchanie tekstów, 

czytanie tekstu) 

- zabawoterapia (zabawy tematyczne) 

- choreoterapia (taniec, improwizacje 

ruchowe) 

- filmoterapia (projekcje filmów, 

dyskusje) 

- poprawa koncentracji i umiejętności   

słuchania, 

- obniżenie napięcia emocjonalnego, 

- poprawa koordynacji wzrokowo-  

ruchowej, 

- odwrócenie uwagi od niepełnosprawności, 

- złagodzenie napięcia i niepokoju, 

- umiejętność improwizowania np. do  

muzyki, 

- większa wyobraźnia, 

- wrażliwość artystyczna, 

- utrwalenie umiejętności czytania, pisania,  

liczenia. 

 

2. Treningi  

- funkcjonowania w codziennym życiu 

- umiejętności interpersonalnych  

i rozwiązywania problemów 

- umiejętności spędzania czasu wolnego 

- większa dbałość o wygląd zewnętrzny, 

- lepsza sprawność w wybranych 

czynnościach, 

- większa wiara w swoje możliwości, 

- znaczna dbałość o porządek otoczenia, 

- większa obowiązkowość, 

- umiejętność podejmowania decyzji, 

- większa łatwość w  planowaniu 

wydatków, 

- większa wiedza na temat  konsekwencji 

brania kredytów (praca na konkretnych 

przykładach), 

- umiejętność posługiwania się kartą 

bankomatową. 

 

3.  Rehabilitacja 

- ruchowa 

- ćwiczenia ogólnousprawniające 

- gry i zabawy ruchowe połączone  

z elementami rytmiki 

- zajęcia sportowe 

- turystyka 

- usprawniono funkcje ruchowe, 

- uzyskano znaczny spadek wagi ciała 

uczestników, 

- poprawa kondycji fizycznej, 

- większa pilność i wytrwałość w dbaniu  

o sprawność fizyczną, 

- potrafią przestrzegać ustalonych zasad, 
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- umiejętne rywalizowanie, 

- wzrost zainteresowania nowa formą zajęć 

-  nornic walking,  

 

4. Psychoterapia 

- poradnictwo psychologiczne 

- warsztaty grupowe 

- konsultacje indywidualne 

  

- potrafią rozmawiać o swoich problemach  

  i szukać rozwiązań, 

- równowaga psychiczna uczestników, 

- większa umiejętność  rozładowania  

 i przezwyciężania frustracji, wewnętrznych 

  konfliktów i kompleksów, 

- lepsze umiejętności komunikacyjne, 

- poprawa relacji rodzinnych, 

- zmniejszenie sytuacji konfliktowych 

wśród uczestników, 

- umiejętność wyciągania wniosków, 

  

5. Aktywizacja zawodowa 

- terapia pracą-  ergoterapia  

w pracowniach: rękodzielniczej, 

plastycznej, artystycznej, stolarskiej, 

kulinarnej  

- dobrowolne prace na rzecz Domu  

w tym prace w ogrodzie 

- zajęcia komputerowe 

- wizyty studyjne w spółdzielniach 

socjalnych 

- udział w „Kursie dekorowania sal, 

stołów i potraw z elementami carvingu” 

- uczestnicy nabyli umiejętność 

dekorowania sal, stołów i potraw z 

elementami carvingu; (umiejętności te 

nadal są rozwijane), 

- nabyli nowe umiejętności posługiwania 

się sprzętem i narzędziami(np. noże do 

carvingu, ksero, laminator, dremel), 

- wyposażono w wiedzę na temat istoty  

i podstaw prawnych funkcjonowania 

spółdzielni socjalnych (uczestnicy byli na  

2 wizytach studyjnych), 

- większa umiejętność przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych, 

- odwrócono uwagę od bezczynności, 

- wypracowano automatyzmy związane 

 z pracą, 

- skierowano nadmierną aktywność  

z czynności bezcelowych na celowe  

i uspakajające uczestnika, 

1 osoba podjęła pracę; pracownik 

gospodarczy poczty 

2 osoby zaangażowano do pełnienia funkcji 

gońca na potrzeby Domu 

1 osoba podejmuje prace dorywcze np. 

szatniarz 

 

6.  Inne formy 

- „grupa wzajemnej pomocy” 

- zajęcia rekreacyjno-sportowe (rajdy 

piesze i rowerowe, biwaki) 

- zajęcia kulturalne (imprezy 

okolicznościowe, kino, teatr) 

- spotkania  klubowe (popołudniowa 

forma spędzania czasu wolnego ) 

- wykorzystano elementy kultury, rekreacji 

i sportu do realizacji celów 

terapeutycznych, opiekuńczych i 

wychowawczych, 

- pogłębiono treść życia emocjonalnego 

  uczestników, 

- uzyskano swobodną możliwość wyrażania 

  ekspresji, 
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 - lepsza współpraca w grupie, 

- większa odpowiedzialność za powierzone 

zadanie, 

- wzbogacono życie emocjonalne  

i towarzyskie, 

- większa gotowość i zdolność do 

pomagania sobie w obowiązkach 

domowych. 

 

 
IV. Środki finansowe 

 

Środki finansowe 

a) środki przekazane z budżetu Wojewody – 456.591,58 zł 

b) inne środki – środki przekazane z budżetu Powiatu – 116.650,00 zł  

Razem: 573.241,58 zł 

 

 

V.  Plany 

 
1. Stałe działania zmierzające do podnoszenia standardu usług Domu. 

2. Dbanie o wysoką  jakość świadczonych usług. 

3. Przeszkolenie pracowników zgodnie  § 11 Rozporządzenia. 

4. Ciągłe podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 

poprzez działania wspierające uczestników.  

5. Wdrażanie nowych form  aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Domu.  

6. Kontynuowanie  popołudniowych spotkań klubowych. 

7. Kontynuowanie  warsztatów dla rodziców. 

 

W 2012 r. Dom realizował projekt „Działamy razem”- w partnerstwie na rzecz aktywnej 

integracji osób z zaburzeniami psychicznymi,  w ramach Programu MPiPS „Oparcie 

społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W projekcie wzięło udział 19 uczestników 

Domu oraz 9 rodziców na ogólną liczbę 60 osób.  Udział w projekcie wyposażył  uczestników 

w wiedzę i umiejętności przydatne w codziennym życiu, przyczynił się do zmiany wizerunku 

społecznego osoby chorującej psychicznie, pozwolił na zawiązanie partnerstw, a zakupione  

w ramach projektu sprzęt i materiały poszerzyły ofertę Domu o nowe formy pracy.  
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WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 

 

W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu 

otrzymaliśmy żywność o wartości 30.030,15 zł; roczna składka członkowska wyniosła 

4.400,00 zł.  

Artykuły spożywcze otrzymali: świetlice środowiskowe, klienci Banku Chleba, 

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

indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

W dniach 7-9 grudnia 2012 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 493,50 kg została przekazana do 

siedziby PCK w Krotoszynie i została wydana w formie paczek osobom potrzebującym. 

     

 

Tabela 13 Wartość żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w latach 2006-2012 

 

 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 

 

2011 

 

2012 

Wartość 

żywności 

 

31 289,00 zł 

 

34 959,39 zł 

 

23 881,87 zł 

 

26 039,47 zł 

 

21 831,62 zł 

 

30 796,46 zł 

 

33 030,15 zł 

  

 

  BANK CHLEBA 

 

W roku 2012 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.  
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Tabela 14 Ilość wydanego chleba i liczba rodzin korzystających z pomocy w latach 2006-2012 

 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 

 

2011 

 

2012 

Ilość bochenków 

chleba 

 

2247 

 

1650 

 

2030 

 

2102 

 

2371 

 

2356 

 

2360 

Ilość rodzin 

korzystających  

z pomocy 

 

31 

 

39 

 

30 

 

50 

 

44 

 

      48 
 

52 

 

 

 

MAGAZYN ODZIEŻY, MEBLI ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 

 

 

Działalność ta cieszy się dużym zainteresowaniem; nieodpłatnie pozyskujemy  

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

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

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

 

Tabela 15 Liczba wizyt osób potrzebujących w salonie odzieży używanej w latach 2006-2012 

 

 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 

 

2011 

 

2012 

Ilość 

wizyt 
640 680 789 1330 2462       2462 

 

1359 
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PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

 

 

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

przez powiatowe centra  pomocy rodzinie realizowano projekt „Razem z Tobą będę Sobą”. 

Całkowity koszt projektu wyniósł 989.921,39 zł, wkład własny                           

100.253,67 zł (wkład własny z PFRON 33.834 zł, wkład własny PCPR 66.419,67zł – zwrot 

kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych). W 2012 projekt objął trzy grupy 

beneficjentów: 

1. osoby niepełnosprawne – 40 osób; 

2. kobiety bezrobotne – 15 osób; 

3. rodziny zastępcze – 20 osób oraz 43 dzieci. 

W trakcie realizacji projektu podjęto następujące działania: 

• skierowane do osób niepełnosprawnych: trening kompetencji i umiejętności 

społecznych, warsztat terapii antystresowej i przeciwlękowej - terapia dźwiękiem, 

trening kompetencji osobistych z elementami kompetencji życiowych, turnus 

rehabilitacyjny, zajęcia poprawiające sprawność fizyczną - aqua areobic, warsztaty 

artystyczne (filcowanie, malowanie na materiale, scrapbooking, window art.), kursy 

zawodowe: prawo jazdy kat.B., kucharz, kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej,  

• skierowane do kobiet bezrobotnych:  trening kompetencji i umiejętności społecznych  

z elementami kompetencji życiowych i  treningu pracy, kurs kucharza  

z elementami kuchni polskiej, kurs organizacji przyjęć, poradnictwo prawne, 

warsztaty malowania na materiale. 

• skierowane do rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej:  

trening integracji emocjonalnej, trening komunikacji, trening kompetencji 

rodzicielskich, warsztaty dotyczące FAS, warsztaty dotyczące zaburzeń więzi, 

konsultacje dla dzieci z podejrzeniem FAS, konferencja szkoleniowa dla rodzin 

zastępczych, nauczycieli, pedagogów, psychiatrów. Dzieci objęte były integracją 

sensoryczną, treningiem zastępowania agresji. W ramach projektu zatrudniono 

koordynatora pieczy zastępczej.  
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Dział  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał  

na realizacje zadań na rok 2012 kwotę 1 984 172,00 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 6 stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych na kwotę 216 000,00 zł. Osoby niepełnosprawne składały wnioski na 

bezzwrotną dotacje na działalność gospodarczą. Wnioski 3 osób zostały rozpatrzone 

pozytywnie – otrzymały dotacje na kwotę 87 000,00 zł. Pozostałe środki zostały 

wydatkowane na staże osób niepełnosprawnych – 46 656,00 zł. 

 

Wykres 1 Zadania realizowanie przez PUP – rehabilitacja zawodowa 

 

 

 

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano w 2012 r. kwotę 

1 634 477,00 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie swoją rehabilitacją obejmuje  

60 osób. Na działalność przekazano kwotę 887 760,00 zł ze środków PFRON i 98 640,00 zł 

jako 10 % dotację ze środków powiatu. 
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W roku bieżącym 463 osoby złożyły wnioski na dofinansowanie pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota wydatkowana 

na to zadanie to 298 642,00 zł. 

O dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych starały się 122 osoby 

niepełnosprawne. Dofinansowanie otrzymało 28 osób. Kwota 162 288,00 zł została 

przeznaczona na adaptacje łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na likwidację 

barier w komunikowaniu się.   

Z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

sprzęt rehabilitacyjny skorzystało 676 osób na kwotę  265 786,00 zł. Ze względu na 

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

zastosowania obniżonego dofinansowania 145 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie. 

Jak co roku stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych organizują 

różnego rodzaju imprezy integracyjne i wycieczki dla swoich członków. W roku 2012 

podpisano 9 umów na kwotę  20 000,00 zł. 

 

Wykres 2 Zadania realizowanie przez PCPR – rehabilitacja społeczna 

 

 

 

W roku bieżącym ponownie przystąpiliśmy do programu „Wyrównywanie Różnic 

Między Regionami” w ramach, którego otrzymaliśmy dofinansowanie  na likwidacje barier 

transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu uczestników WTZ w Krotoszynie. 

Otrzymaliśmy 100% wnioskowanej kwoty czyli 48 000,00 zł. W ramach obszaru G 
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otrzymaliśmy dodatkowe środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. Dodatkowa 

kwota 105 000,00 zł została wydatkowana na utworzenie 3 stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych. 

Dodatkowo rozliczyliśmy ubiegłoroczne projekty złożone w ramach programu 

„Wyrównywanie Różnic Między Regionami”. Zakupiono samochód do przewozu osób 

niepełnosprawnych z DPS w Zdunach (kwota z PFRON 79 000,00 zł), dobudowano windę do 

Zakładu Opieki Paliatywnej w Krotoszynie (kwota z PFRON 145 461,00 zł) oraz 

zlikwidowano różnicę poziomów na wszystkich piętrach Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi „KUBUŚ” w Krotoszynie (kwota z PFRON 56 411,00 zł). 

 

Wykres 3  Środki PFRON rozliczone w ramach programu „Wyrównywanie Różnic Między 

Regionami II” w 2012 roku 

 

 

W roku 2012 prowadziliśmy również pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 

skierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Program podzielono na 9 obszarów: A- dofinansowanie zakupu 

oprzyrządowania do samochodu, B1 - dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem, B3 - dofinansowanie zakupu urządzeń 

brajlowakich, B2 - dofinansowanie urządzeń lektorskich, B4 - dofinansowanie szkoleń,  

C-dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, D- dofinansowanie 

naprawy wózków, E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, F - pomoc w utrzymaniu sprawności 

zawodowej osób niepełnosprawnych. Łącznie wydatkowaliśmy kwotę 110 454,00 zł. 
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Wykres 4 Wykorzystanie środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”  

 w 2012 roku 

 

 

 

Rok 2012 był  kolejnym rokiem, w którym w wyniku zmian funkcjonowania 

PFRON, dołożono dodatkowe zadania do realizowania przez PCPR.  W związku  

z powyższym ponownie prowadzimy akcje informacyjne jakie prawa przysługują osobom 

niepełnosprawnym.  
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Dział Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

 

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

krotoszyńskiego z rozbiciem na miasta i wsie 

 

Gmina Miasto Wieś Razem 

Krotoszyn 100 44 144 

Kobylin 6 5 11 

Koźmin Wlkp. 10 8 18 

Zduny 9 10 19 

Rozdrażew 0 11 11 

Sulmierzyce 3 0 3 

spoza powiatu 2 7 9 

Razem 130 85 215 

 

 

 

Wykres 5 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu krotoszyńskiego  

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

kryzysowych wynosi 215, przy czym osoby zgłaszające się (również zgłaszane) pochodzą 

przede wszystkim z powiatu krotoszyńskiego; spoza powiatu do Ośrodka zgłoszono w 2012 

roku 9  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 5).  

Tabela 17 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi dotyczących przemocy  

  z uwzględnieniem podziału na gminy oraz liczby osób 

Gmina Przemoc 

Sprawcy Pozostałe osoby Przyczyna 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety dzieci alkohol inne 

Krotoszyn 25 26 2 9 30 32 22 3 

Kobylin 1 1 0 0 1 2 1 0 

Koźmin Wlkp. 2 2 0 1 3 5 2 0 

Zduny 5 5 0 3 6 4 4 1 

Sulmierzyce 1 1 0 0 1 2 1 0 

Rozdrażew 1 1 0 0 1 3 1 0 

spoza powiatu 2 2 0 0 2 2 1 1 

Razem 37 38 2 13 44 50 32 5 

 

Wykres 6 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 (86%), w kilku pozostałych przypadkach istotny 

wpływ na wystąpienie sytuacji kryzysowej miały zaburzenia psychiczne i niezaradność 

życiowa (patrz: Wykres 6).  

 

Tabela 18  Liczba pozostałych spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi z uwzględnieniem    

podziału na gminy oraz liczby osób 

 

Gmina Ilość spraw 
Ilość osób uwikłanych Przyczyna 

dorośli dzieci alkohol inne 

Krotoszyn 144 382 192 53 91 

Koźmin Wlkp. 18 47 21 6 12 

Kobylin 11 30 14 8 3 

Zduny 19 53 24 8 11 

Sulmierzyce 3 6 3 1 2 

Rozdrażew 11 29 13 5 6 

spoza powiatu 9 19 11 3 6 

Razem 215 566 278 84 131 

 

Wykres 7  Ilość spraw związanych z pozostałymi sytuacjami kryzysowymi – wg gmin 
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Niebieski Pokój wykorzystywany był zarówno w godzinach pracy OIK-u, jak  

i poza godzinami otwarcia, po wcześniejszym poinformowaniu pracownika placówki. 

Odbyło się  13 posiedzeń sądu związanych z przesłuchiwaniem małoletnich, a także 57 

spotkań dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z rodzicami naturalnymi  

(Tab. 19).  

 

 

Tabela  19  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 

13 18 57 11 12 

 

 

Tabela 20 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

 

 

Gmina 
Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi 

2008 2009 2010 2011 2012 

Krotoszyn 134 170 135 129 144 

Kobylin 8 15 9 6 11 

Koźmin Wlkp. 28 19 17 22 18 

Zduny 20 17 18 10 19 

Rozdrażew 6 13 10 10 11 

Sulmierzyce 2 7 7 8 3 

spoza powiatu 9 10 11 6 9 

Razem 207 251 207 191 215 
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Wykres 8 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi w latach 2008 – 2012 wg gmin 

powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21  Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – z rozbiciem na sprawy dotyczące 

przemocy oraz pozostałe  

 
 

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Przemoc 66 82 80 75 37 

Pozostałe 204 251 207 191 215 

Razem 270 333 287 266 252 
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Wykres 9  Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi i sytuacjami w których dochodzi do 

przemocy w latach 2008 – 2012  

 

 

 
  
Tabela 22   Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi dot. przemocy – z rozbiciem na  

przyczyny 

 

Rok 
Przyczyny sytuacji kryzysowych 

Alkohol Inne 

2008 47 (71%) 19 (29%) 

2009 53 (65%) 29 (35%) 

2010 49 (61%) 31 (39%) 

2011 56 (75%) 19 (25%) 

2012 32 (86%) 5 (14%) 
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Wykres 10 Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w latach 2008– 2012 

 

 

 

 

Tabela 23  Wykaz osób przyjętych do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Zdunach w latach 

                  2009-2011  

 

 

Liczba osób 
Liczba rodzin 

Liczba osób 

ogółem Dorosłe Dzieci 

2009 18 23 17 41 

2010 26 53 24 79 

2011 26 32 26 58 

2012 31 60 31 91 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba porad 2416 2345 2255 2220 2594 
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 
Liczba przyjętych wniosków w sprawie wydania orzeczenia:  2010 (w tym 1689 

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

oraz 321 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: 268 

                              o niezaliczeniu do niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia: 52 

                              o odmowie ustalenia niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia: 1  

Wydano orzeczeń o zaliczeniu do jednego z 3 stopni niepełnosprawności: 1568 

                              o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności: 71 

                              o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności: 42 

Razem wydano orzeczeń: 2002 

  

Wydano 828 legitymacji dokumentującej niepełnosprawność. 

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 100 odwołania. 
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Tabela  24  Liczba i cel przyjętych wniosków w 2012 r. 

 

Osoby powyżej 16 roku życia 

  

Lp. Cel złożenia wniosku 2012 r. 

1. Odpowiednie zatrudnienie 379 

2. Szkolenie 2 

3. Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 9 

4. 
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze 
117 

5. 

Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia  

w samodzielnej egzystencji/ korzystanie z usług socjalnych, 

opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 

336 

6. Zasiłek stały 0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny 451 

8. Korzystanie z karty parkingowej 210 

9. Inne 185 

         Razem 1689 

 

 

 

Tabela 25  Liczba i cel przyjętych wniosków w 2012 r. 

 

Osoby przed 16 rokiem życia 

  

Lp. Cel złożenia wniosku 2012 r. 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 241 

2. Zasiłek stały 75 

3. Inne (karta parkingowa) 5 

         Razem 321 
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Tabela 26  Liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej w 2012 r. 

 

Lp.  Wyszczególnienie 2012 r. 

1. 
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o niepełnosprawności 
273 

2. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności  
544 

3. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień 
11 

         Ogółem 828 

 

 

 

 

Tabela 27   Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób  

niepełnosprawnych w 2012 r. 

 

Osoby do 16 roku życia 

 

Lp.  Wyszczególnienie Liczba 

1. Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 1 

2. Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 52 

3. Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 268 

         Ogółem 321 
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Tabela 28  Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych w 2012 r. 

 

 

              Osoby po 16 roku życia

Lp. 
Wyszczególnienie 2012 r. 

1. Wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności 1568 

2. Wydane orzeczenia  o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 71 

3. Wydane orzeczenia  o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 42 

4. Ogółem wydane orzeczenia 1681 

 

 

5. 

W tym:  

Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych po raz pierwszy 

znaczny 242 

umiarkowany 189 

lekki 211 

Razem 642 

6. Wydane orzeczenia na podstawie art. 5a 21 
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Spotkania, konferencje, szkolenia, doskonalenie 

zawodowe kadr pomocy społecznej  

z powiatu krotoszyńskiego 

 

09.02.2012 r. Spotkanie z przedstawicielem ROPS w Poznaniu na temat 

projektu „Centrum Ekonomii Osób Niepełnosprawnych” 

23.05.2012 r. Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Centrum 

Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem 

„Ekonomia społeczna – nowe wyzwania dla samorządów” 

18.06.2012 r. Warsztaty „Specyfika funkcjonowania i problemy w rodzinach 

zastępczych” skierowane dla pedagogów, nauczycieli, 

kuratorów oraz rodzin zastępczych 

19.06.2012 r. Konferencja „Rodzina zastępcza – szansa na drugi dom” 

03.09.2012 r. Kurs dla przedstawicieli Ochrony Zdrowia dotyczący 

procedury Niebieskiej Karty 

13.09.-17.09.2012 r. Trening Zastępowania Agresji dla osób utrzymujących 

długotrwałą abstynencję od alkoholu 

20.09.2012 r. Konferencja naukowa pod hasłem: "Ekonomia potrzebuje 

doświadczenia Seniorów" 

03.10.-05.10.2012 r. Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

19 i 26.10.2012 r. Szkolenie dla pracowników systemu oświaty w zakresie 

procedury Niebieskiej Karty 

07.11.2012 r. Konferencja realizowana w ramach projektu systemowego 

„Razem z Tobą będę Sobą” pn. „Szkody zdrowotne, trudności 

szkolne i wychowawcze u dzieci matek pijących alkohol  

w ciąży” 

05.12.2012 r. Konferencja pn. „Choroby i zaburzenia psychiczne, a szanse 

rehabilitacji społecznej” 
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Tabela 29 Zestawienie dodatkowych środków pozyskanych przez PCPR  i innej jednostki pomoc    

społecznej 

 

Lp. Jednostka Cel / Program 
Instytucja, organizacja 

przekazująca środki 

Kwota 

w (zł) 

1.  
 

PCPR  

 

Resortowy program wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej 

na rok 2012 „Wsparcie rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka” 

MPiPS 23.681,00 

2. PCPR 

Resortowy program wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej 

na rok 2012 „Koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej” 

MPiPS 10.068,00 

3. PCPR 
„Bliżej siebie, dalej od  przemocy - 

cdn…” 
MPiPS 47.800,00 

4. PCPR 
Program korekcyjno-edukacyjny  

dla sprawców przemocy 
Wojewoda Wielkopolski 12.000,00 

5. PCPR żywność 
Wielkopolski 

Bank Żywności 
33.015,00 

6. ŚDS 

Projekt „Działamy Razem” 

realizowany w ramach konkursu – 

Oparcie społeczne dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

MPiPS 70.099,00 

7. 

 

PCPR 

PZERiI 

 

„Uniwersytet III Wieku” 

Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
10.000,00 

Wojewoda Wielkopolski 2.400,00 

PFRON 3.000,00 
Starostwo Powiatowe 

 w Krotoszynie 
2.500,00 

Urząd Miejski w Krotoszynie 8.100,00 

8. 

 PCPR 

PZERiI 

 

 

„Senior z inicjatywą” 

 

Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
12.000,00 

PFRON 3.000,00 

Urząd Miejski w Krotoszynie 2.500,00 

Starostwo Powiatowe 

w Krotoszynie 
2.000,00 

9. 

PCPR 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet VII – Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej integracji, 

Pod działanie 7.1.2 – Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie 

WUP 980.507,26 

10. 
PCPR Aktywny Samorząd PFRON 105.000,00 

11. 
PCPR 

Wyrównywanie Różnic Między 

Regionami 
PFRON 441.872,74 

 

 RAZEM 

 

1.769.543,00 
 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2012 r. 
 

 

 

 

Działalność ośrodka doradztwa prawnego w Krotoszynie 

 w 2012 rok 

  
                                    Tabela 30 Rodzaje porad udzielonych przez ośrodek doradztwa prawnego w 2012 r. 

 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 

Porady z zakresu prawa pracy  

i ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

rodzinnych 
209 246 226 232 913 

Apelacja w sprawie z ubezpieczenia 

społecznego 
- 1 1 - 2 

Pozew w sprawie prawno-pracowniczej 5 3 - 1 9 

Wniosek w postępowaniu sądowym - 2 - - 2 

Zażalenie na postanowienie sądu 1 - - - 1 
Sprzeciw od nakazu zapłaty 1 - - - 1 
Sprzeciw od ukarania w postępowaniu 

pracowniczym 
- 1 - - 1 

Odwołanie od decyzji ZUS 2 1 - - 3 
Odwołanie od decyzji administracyjnej - 1 1 - 2 
Odwołanie w sprawie z ubezpieczenia 

społecznego 
- - - 3 3 

Pisma procesowe 1 1 - - 2 
Skarga na czynność komornika 1 1 - - 2 
Porady i opinie prawne 6 8 5 8 27 

 

Razem 226 

 

265 

 

233 

 

244 

 

968 
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Wnioski: 
 

Analiza działalności w 2012 roku jest doskonałą możliwością skonstruowania wniosków 

do pracy na następne lata: 

➢ Przyjęcie nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Krotoszyńskiego na lata 2013 – 2020, 

➢  Natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do poprawy bazy lokalowej PCPR, 

➢ Pozyskanie środków na realizację rozszerzenia oferty  DPS Baszków / rozbudowa 

pawilonów stołówkowych w nowym obiekcie, budowa nowej kuchni, 

zagospodarowanie pomieszczeń po kuchni /, 

➢ Przyjęcie Powiatowego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, 

➢ Utrzymanie standardu świadczonych usług w instytucjach pomocy społecznej, 

➢ Utworzenie rodzinnych domów dziecka w powiecie oraz zawodowych rodzin 

zastępczych ze szczególnym nastawieniem na specjalistyczne dla dzieci 

niepełnosprawnych, 

➢ Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, 

➢ Analizowanie efektów wdrażania ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej na poziomie gmin i powiatu w zakresie funkcjonowania asystentów rodziny 

w gminach i koordynatorów pieczy zastępczej w powiecie, 

➢ Kontynuowanie projektu systemowego w ramach PO KL, 

➢ Monitorowanie realizacji powiatowego oraz gminnych programów przeciwdziałania 

przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

➢ Monitorowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

➢ Superwizja dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu, 

➢ Systematyczne wprowadzanie koordynatorów pieczy zastępczej, 

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

z zaburzeniami psychicznymi oraz osłonowego programu przeciwdziałania przemocy  

i innych z zakresu modernizacji infrastruktury pomocy społecznej, 

➢ Dokonanie oceny zasobów powiatu w zakresie pomocy społecznej, 

➢ wprowadzanie koncepcji ekonomii społecznej na terenie powiatu poprzez konsultacje 

z Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych w zakresie tworzenia 

spółdzielni socjalnych podmiotów prawnych oraz uruchomienia punktu 

konsultacyjnego w PCPR w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi 

➢ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej, 

➢ Zawiązywanie partnerstw z samorządami lokalnymi, instytucjami polityki społecznej, 

biznesem i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów 

pomocowych, 

➢ Opracowanie koncepcji Ośrodka Mediacji i Terapii Rodzin, 

➢ Wdrażanie zaleceń audytu oraz kontroli zarządczej. 
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Część opisowa wydatków 
 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

Wykonanie 

31-12-2012 r. 

852 85205 4010  wynagrodzenia brutto pracownicy                           174 685,89 zł  

      

1. wynagrodzenie brutto - wg stanu na 

31-12-2012 r.   -  5 etatów                           166 507,89 zł  

     2. jubilatki  

                                                    

-   zł  

      3. fundusz nagród                               8 178,00 zł  

    4040  dodatkowe wynagrodzenie                             13 089,14 zł  

    4110  składki na ubezpieczenie społeczne                             33 509,42 zł  

       w tym: od wynagrodzeń                             31 450,48 zł  

       od nagrody rocznej                               2 058,94 zł  

    4120  składki na F.P.                                4 767,46 zł  

       w tym od wynagrodzeń                               4 446,76 zł  

      od nagrody rocznej  

                                           

320,70 zł  

    4170 umowy zlecenie                              9 360,00 zł  

       program pracy ze sprawcą przemocy                               9 360,00 zł  

    4210  zakup materiałów i wyposażenia                             40 731,00 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki  

                                           

149,41 zł  

       2.meble i inne wyposażenie                               3 979,99 zł  

      

 3. sprzęt komputerowy i części 

komputerowe                               3 781,61 zł  

       4. opał - węgiel                              15 999,88 zł  

       5. artykuły spożywcze                             10 470,94 zł  

      

 6. środki chemiczne  i materiały do 

remontu                               6 349,17 zł  

    4230  leki i materiały medyczne  

                                                    

-   zł  

    4260 ogrzewanie                               5 340,37 zł  

       1. energia elektryczna                              5 280,36 zł  

       2. woda   

                                                    

-   zł  

       3. energia cieplna  

                                                    

-   zł  

       4. gaz   

                                             

60,01 zł  

    4270  zakup usług remontowych                              2 000,00 zł  

       drobne remonty i konserwacja urządzeń  

                                                    

-   zł  

      

 remont i konserwacja budynków  - 

malowanie                               2 000,00 zł  

    4280  zakup usług zdrowotnych  

                                           

207,00 zł  

    4300  zakup usług pozostałych                             29 738,22 zł  
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       1. opłaty pocztowe  

                                                    

-   zł  

      

 2. utrzymanie czystości na zewnątrz - 

wywóz szamba  

                                                    

-   zł  

       3. sprzątanie pomieszczeń, dozór  

                                                    

-   zł  

       4. koszty bankowe  

                                                    

-   zł  

       5. zakwaterowania, konwenty, spotkania  

                                                    

-   zł  

       6. usługi informatyczne  

                                                    

-   zł  

       6. usługi transportowe  

                                                    

-   zł  

      

 7. pozostałe (odbiory; abonament rtv;  

przegląd w zakresie BHP, pozostałe 

drobne)                               3 186,78 zł  

      

 8. usługi kateringowe - obiady dla 

mieszkańców;                             23 045,94 zł  

       9. usługi prawnicze                               3 505,50 zł  

    4350  opłaty internetowe  

                                           

618,70 zł  

    4360  opłaty za telefonię komórkową  

                                           

718,67 zł  

           4370  opłaty za telefonię stacjonarną  

                                           

889,85 zł  

    4410  podróże służbowe krajowe                               2 504,78 zł  

       delegacje  

                                           

580,88 zł  

       ryczałt                               1 923,90 zł  

    4430  różne opłaty i składki  

                                           

437,00 zł  

       ubezpieczenie samochodu  

                                           

437,00 zł  

    4440 

 odpis na Fundusz Świadczeń 

Socjalnych                               5 611,86 zł  

    4700  szkolenia pracowników  

                                           

145,00 zł  

       razem:                           324 354,36 zł  

       FINANSOWANIE:                           324 354,36 zł  

       DOTACJA OD WOJEWODY                           324 354,36 zł  

       ŚRODKI Z POWIATU  

                                                    

-   zł  
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Wykonanie 

31 - 12 - 2012 r. 

852 85220 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników -  

4 etaty          153 924,86 zł  

    wynagrodzenia brutto  pracowników          149 924,86 zł  

    fundusz nagród              4 000,00 zł  

    jubilatka                       -   zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne            12 006,73 zł  

    

4110 

Składki na ubezpieczenie społeczne            28 758,55 zł  

    

składki na ubezpieczenie społeczne pracownicze 

od wynagrodzeń            26 869,90 zł  

    od dodatkowego wynagrodzenia rocznego              1 888,65 zł  

    4120 Składki na fundusz pracy             3 711,07 zł  

      w tym od wynagrodzeń              3 483,89 zł  

      od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                227,18 zł  

    4170 Umowy zlecenie - sprzątanie pomieszczeń OIK             4 800,00 zł  

    

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia             1 002,00 zł  

     1. materiały biurowe, prasa, książki                        -   zł  

     2.meble i inne wyposażenie                 290,50 zł  

     3.paliwo                   35,61 zł  

    4. pozostałe - art. spożywcze, pitna woda                675,89 zł  

    

4260 

Zakup energii             5 899,94 zł  

    woda                562,27 zł  

    energia elektryczna              1 510,82 zł  

    energia cieplna dostarczana przez ZEC              3 826,85 zł  

    
4280 

Zakup usług zdrowotnych                  81,00 zł  

    badania okresowe pracownicze                  81,00 zł  

    

4300 

Zakup usług pozostałych             1 309,84 zł  

     1. opłaty pocztowe                        -   zł  

     2. utrzymanie czystości na zewnątrz                 866,90 zł  

     3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                        -   zł  

    

 4. pozostałe (drukarskie, czynsze za wodę pitną, 

opłata sądowa, usługi radcy prawnego )                 442,94 zł  

    4350 Opłaty internetowe           1 153,74 zł  

    4360 Opłaty za telefonię komórkową              937,97 zł  

    4370  Opłaty za telefonię stacjonarną            1 677,36 zł  

    

4410 

Podróże służbowe krajowe             2 040,01 zł  

    podróże służbowe              1 146,31 zł  

    ryczałt dla kierownika OIK                893,70 zł  

    

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych             4 375,72 zł  

    
  

RAZEM          221 678,79 zł  
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  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 

  

Z budżetu powiatu          126 857,79 zł  

Z dochodów pochodzących z gmin wg 

zawartych porozumień o pomocy finansowej  

w ramach par. 2710            88 821,00 zł  

Par. 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących powiatu              6 000,00 zł  

SUMA         221 678,79 zł  

DOCHODY Z POSZCZEGÓLNYCH  

GMIN W ROKU 2012 

 PLAN - wg projektu 

zatwierdzonego przez 

poszczególne gminy  

realizacja  

31-12-2012 r. 

 KROTOSZYN POWIAT           133 052,00 zł                126 857,79 zł  

 KROTOSZYN GMINA                 55 173,00 zł                  55 173,00 zł  

 KOŹMIN                 17 697,00 zł                  17 697,00 zł  

 KOBYLIN                   2 000,00 zł                    2 000,00 zł  

 ZDUNY                   2 500,00 zł                    2 500,00 zł  

 ROZDRAŹEW                   7 287,00 zł                    7 287,00 zł  

 SULMIERZYCE                   4 164,00 zł                    4 164,00 zł  

               221 873,00 zł                  88 821,00 zł  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2012 r.  

853 85218 3020 

Wydatki osobowe niezaliczone  

do wynagrodzeń 

                                            

200,00 zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

                                    

547 644,77 zł  

      Wynagrodzenia osobowe pracowników 

                                    

527 644,77 zł  

      fundusz nagród 

                                       

20 000,00 zł  

      jubilatka 

                                                      

-   zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

                                       

40 788,53 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 

                                       

98 665,83 zł  

      społeczne pracodawcy - od wynagrodzeń 

                                       

92 249,79 zł  

      

w tym składki na ubezpieczenie społeczne od 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

                                         

6 416,04 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy 

                                       

13 856,83 zł  

      Fundusz Pracy - od wynagrodzeń  

                                       

12 931,55 zł  

      F. P. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

                                            

925,28 zł  

    4170 Umowy zlecenie 

                                         

6 960,00 zł  

      

umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń 

PCPR 

                                         

6 960,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

                                       

41 947,00 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki  

                                         

4 526,12 zł  

       2.meble i inne wyposażenie  

                                         

6 043,76 zł  

       3. sprzęt komputerowy i części komputerowe  

                                       

16 845,95 zł  

       4. paliwo, oleje  

                                         

4 969,82 zł  

      

 5. artykuły spożywcze,  chemiczne  do 

sprzątania i  pozostałe drobne materiały, zakup 

chleba do banku chleba  

                                         

9 057,79 zł  

       6. pozostałe - druki  

                                            

503,56 zł  

    4260 Zakup energii 

                                       

20 552,76 zł  

      energia cieplna  

                                       

11 267,54 zł  

      energia elektryczna 

                                         

9 074,08 zł  

      woda 211,14 zł                                      
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    4270 Zakup usług remontowych 1 772,20 zł                                           

    4280 Zakup usług zdrowotnych 

                                            

728,00 zł  

      badania pracownicze okresowe i wstępne 

                                            

728,00 zł  

    4300 Zakup usług pozostałych 

                                       

25 163,43 zł  

       1. opłaty pocztowe  

                                         

7 567,34 zł  

       2. utrzymanie czystości na zewnątrz  

                                            

513,22 zł  

       3. koszty bankowe  

                                            

654,90 zł  

       4. usługi informatyczne  

                                         

1 685,91 zł  

       5. usługi transportowe  

                                               

20,01 zł  

      

 6. pozostałe (czynsze za wodę pitną, radca 

prawny, wydruki)  

                                       

14 722,05 zł  

    4350  Opłaty internetowe 

                                            

428,04 zł  

    4360  Opłaty za telefonię komórkową 

                                         

2 051,41 zł  

    4370  Opłaty za telefonię stacjonarną  

                                         

8 382,19 zł  

    4390 

 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii  

                                            

200,00 zł  

    4400  Opłaty czynszowe   

                                       

17 479,20 zł  

    4410 Delegacje krajowe 

                                         

3 153,34 zł  

      ryczałty  

                                                      

-   zł  

      delegacje  

                                         

3 153,34 zł  

    4430 Różne opłaty i składki 

                                         

2 595,32 zł  

      

opieka autorska Radix FKB +, program środki 

trwałe 

                                         

2 595,32 zł  

    4440 Odpisy na ZFŚS 

                                       

16 952,27 zł  

    4480 

Podatek od nieruchomości - od lokali 

przeznaczonych na bank rzeczy używanych 

                                            

174,00 zł  

    4700  Szkolenia pracowników  

                                         

4 481,00 zł  

      razem: 

                                    

854 176,12 zł  

  

FINANSOWANIE:   

DOTACJA ZE ŚRODKÓW WOJEWODY 

NA FINANSOWANIE ZADAŃ 

WŁASNYCH 

                                         

5 819,00 zł  

ZE ŚRODKÓW POWIATU 848 357,12 zł                                        
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2012 r.  

      RODZINY ZASTĘPCZE   

852 85204 3110 Świadczenia społeczne, w tym:           1 391 870,61 zł  

    - 

miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin 

zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka - dla 118 dzieci*                1 115 219,72 zł  

    - 

usamodzielnienie osób opuszczających rodzinę 

zastępczą -  5 świadczenia                 10 647,00 zł  

    - świadczenie losowe - 3                   2 500,00 zł  

    - 

zagospodarowanie dla nowych rodzin -  

12 świadczeń                     33 920,00 zł  

    

- 
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich  wychowanków rodzin 

zastępczych - dla 37  osób               197 179,02 zł  

    - świadczenia dla rodzin pomocowych                   3 986,68 zł  

    - 

koszty utrzymania lokalu mieszkalnego 

rodziny zawodowej                 28 418,19 zł  

    4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

1 etat koordynator pieczy zastępczej                 16 320,00 zł  

      w tym fundusz  nagród                       600,00 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                 15 493,33 zł  

      

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej                   2 849,48 zł  

      w tym za zleceniobiorców                 12 643,85 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy                   2 178,88 zł  

      

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej                       399,85 zł  

      w tym za zleceniobiorców                   1 779,03 zł  

    4170 Umowy zlecenie               176 044,00 zł  

      

6 rodzin zawodowych niespokrewnionych   

z dzieckiem wielodzietnych, od  22 czerwca 

2012 r. 1 pogotowie rodzinne dla 3 dzieci, 

rodzina pomocowa 1 - na czas urlopu 

rodziny zastępczej               167 764,00 zł  

      szkolenie PRIDE                   8 280,00 zł  

    4280 Zakup usług zdrowotnych                         30,00 zł  

    4440 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                       820,45 zł  

      RAZEM           1 601 906,82 zł  

* wg średniej liczby dzieci w 2012 r.   
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Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci z powiatu krotoszyńskiego w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych 
 

 

 

Powiat/Miasto 

 

Koszt w zł (roczny) 

OSTRZESZÓW 38061,00 

WĄGROWIEC 43950,12 

PLESZEW 64262,70 

SZAMOTUŁY 12556,87 

 

RAZEM 
158830,69 

 

Suma dzieci i pełnoletnich osób kontynuujących naukę w rodzinach zastępczych  wynosi   

158 na 31-12-2012 

Finansowanie:     

     

środki własne powiatu          1 479 471,82 zł   
     

dotacja na dzieci cudzoziemców               12 000,00 zł  85204 par. 211 
     

dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej               10 068,00 zł  85204 par. 212 
     

dotacja na wynagrodzenia dla rodzin 

zawodowych                41 456,00 zł  85204 par. 213 
     

dotacja na zagospodarowania        23 681,00 zł   85204 par. 212  
     

dotacja na kontynuowanie nauki i 

obowiązkowe zwiększenie świadczeń       35 230,00 zł   85204 par. 213  

     

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31 - 12 - 2012 r.  

852 85201   

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - 

WYCHOWAWCZE   

    2310 

Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego 0 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

                          

158 830,69 zł  

      wg załącznika   

      FINANSOWANIE: 

                          

158 830,69 zł  

      ŚRODKI WŁASNE POWIATU 

                          

158 830,69 zł  
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2012 r.  

      RODZINY ZASTĘPCZE   

852 85204 3110 Świadczenia społeczne, w tym:   

      

Świadczenia na pokrycie niezbędnych 

wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka            23 681,00 zł  

    4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 etat 

koordynator pieczy zastępczej           10 068,00 zł  

      

 

RAZEM           33 749,00 zł  

   FINANSOWANIE:    

dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej finansowana  

z  porozumienia nr 02/30/2012/K z dnia 07-08-2012 zawartego 

pomiędzy Powiatem  Krotoszyńskim a Ministerstwem Pracy 

 i Polityki Społecznej     10 068,00 zł  85204 par. 212 

dotacja na zagospodarowania   finansowana z  porozumienia  

nr 14/2012/Ś z dnia 20-12-2012 zawartego pomiędzy Powiatem 

Krotoszyńskim a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej     23 681,00 zł   85204 par. 212  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2012 r.  

852 85204   RODZINY ZASTĘPCZE   

    2310 

Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

                              

16 987,70 zł  

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

                              

96 931,70 zł  

          

      FINANSOWANIE: 

                            

113 919,40 zł  

      ŚRODKI WŁASNE POWIATU 

                            

113 919,40 zł  
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 

31-12-2012 r. 

852 85201       

    3110 Świadczenia społeczne, w tym: 

                               

9 602,29 zł  

      kontynuowanie nauki -   1 wychowanków  

                               

4 661,29 zł  

      usamodzielnienie 

                               

4 941,00 zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  

                             

32 520,00 zł  

      fundusz nagród 

                                  

600,00 zł  

      

wynagrodzenia osobowe pracowników  w tym 1 etat  

w świetlicy Rivendell 

                             

31 920,00 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

                               

2 563,60 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 

                             

10 319,04 zł  

      w tym od wynagrodzeń 

                               

9 915,79 zł  

      w tym od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

                                  

403,25 zł  

      w tym za zleceniobiorców 

                                        

-   zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy 

                                 

925,70 zł  

      w tym od wynagrodzeń 

                                  

862,89 zł  

      w tym od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

                                   

62,81 zł  

    4170 Umowy zlecenie 

                             

71 145,55 zł  

    1 

Z CZEGO:  ŚWIETLICA WTZ - DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH; DWÓCH WYCHOWAWCÓW; 

JEDEN REHABILITANT,   liczba dzieci 15 

                             

30 920,00 zł  

    2 

ŚWIETLICA RIVENDELL - DLA MŁODZIEŻY; 

DWÓCH WYCHOWAWCÓW, młodzieży ok.50 

                             

12 800,00 zł  

    3 

ŚWIETLICA W KROTOSZYNIE - UL. MICKIEWICZA - 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; TRZECH 

WYCHOWAWCÓW,  liczba umieszczonych dzieci 15 

                             

25 429,92 zł  

    4. 

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za 

zleceniobiorcę ze zlikwidowanej świetlicy w Sulmierzycach 

                               

1 995,63 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

                               

9 701,82 zł  

      

wyposażenie świetlic:  (wyposażenie, gry i materiały do zajęć  

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

    1 

ŚWIETLICA WTZ - DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 

                               

2 522,75 zł  

    2 ŚWIETLICA - KLUB RIEVENDELL; 

                               

2 553,37 zł  

    3 ŚWIETLICA W KROTOSZYNIE - UL. MICKIEWICZA -                                

 Świetlice socjoterapeutyczne oraz kontynuowanie nauki przez młodzież opuszczającą placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 
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DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;  3 326,70 zł  

    4 MIESZKANIE USAMODZIELNIAJĄCE 

                               

1 299,00 zł  

    4280 Zakup usług zdrowotnych 

                                   

30,00 zł  

    4300 Zakup usług pozostałych 

                               

1 500,00 zł  

      

SZKOLENIE ZLECENIOBIIORCY, DOFINANSOWANIE 

DO STUDIÓW PRACOWNIKA 

                               

1 500,00 zł  

    4440 Odpisy na ZFŚS 

                               

1 093,93 zł  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RAZEM 

                           

139 401,93 zł  

 

FINANSOWANIE:   

ŚRODKI WŁASNE POWIATU 

                           

139 401,93 zł  

SUMA 

                           

139 401,93 zł 
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Wydatki z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu  według kosztu miesięcznego w zł 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat/Miasto I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RAZEM 

KALISZ 

1 dziecko 
- - - 7764,50 1152,9 1152,90 1152,90 1152,90 1152,90 1152,90 1152,90 1152,90 16987,70 

OSTRÓW 

WLKP.                        

2 dzieci      

2141,10 2141,10 2141,10 2141,10 2141,10 2141,10 2141,10 2141,10 2141,10 2141,10 2141,10 2141,10 25693,20 

MILICZ                           

1 dzieci 
486,35 486,35 486,35 486,35 2192,35 827,55 827,55 827,55 827,55 827,55 827,55 827,55 9930,60 

WIERUSZÓW          

1 dziecko  
658,80 658,80 658,80 658,80 658,80 658,80 658,80 668,40 660,00 660,00 660,00 660,00 7920,00 

GOLENIÓW                  

1 dziecko 
506,18 506,18 506,18 2317,68 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 - - - 8836,22 

PSZCZYNA                 

1 dziecko 
658,80 658,80 658,80 658,80 658,80 658,80 658,80 658,80 658,80 658,80 668,40 660,00 7916,40 

SIERADZ                           

2 dzieci 
386,76 386,76 386,76 386,76 389,16 389,16 389,16 389,16 389,16 389,16 389,16 389,16 4669,92 

POZNAŃ 

3 dzieci 
- - - - - - - 19965,36 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 31965,36 

RAZEM 4837,99 4837,99 4837,99 14413,99 8193,11 6828,31 6828,31 26803,27 9829,51 8839,11 8839,11 8830,71 113919,40 
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Dział Rozdział Wyszczególnienie zadań  Wykonanie    

2,5%  
należne PLAN 

% 

WYKONANIA 

PLANU 

853 85324           

    1.dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych                    298 642,00 zł            7 466 zł     298 642,00 zł  100,00% 

    2.dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki                       20 000,00 zł                   500 zł       20 000,00 zł  100,00% 

    3.zakup sprzętu ortopedycznego                    265 785,65 zł                6 645 zł     265 785,65 zł  100,00% 

    4. likwidacja barier architektonicznych i funkcjonalnych                    162 287,76 zł                4 057 zł     162 287,76 zł  100,00% 

    5.finansowanie działalności WTZ                    887 760,00 zł              22 194 zł     887 760,00 zł  100,00% 

    

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                       46 655,77 zł                1 166 zł       46 696,59 zł  99,91% 

    

7. przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolnej albo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12)                      87 000,00 zł                2 175 zł       87 000,00 zł  100,00% 

    

8. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26e) 

                      216 000,00 

zł                5 400 zł     216 000,00 zł  100,00% 

    

9. finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) 

                                   -   

zł                      -   zł    

    10. 2,5 % NA REALIZACJĘ ZADĄŃ                      49 603,00 zł         49 605,00 zł    

    SUMA                 2 033 734,18 zł              49 603 zł  2 033 777,00 zł  97,56% 

  Razem środki otrzymane z PFRON                 2 033 777,00 zł     

  Razem środki wydatkowane                 2 033 734,18 zł     

  

% na rachunku PFRON, oraz inne środki do zwroty 

PFRON                            68,26 zł     

  s.k. na  31-12-2012 r.                           111,08 zł     
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Dział Rozdział 

 

Paragraf Wyszczególnienie 

Wykonanie 

31-12-2012 r. 

853 85321 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

                                                

463,88 zł  

      różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

                                                

463,88 zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 111 818,71 zł  

      

wynagrodzenia brutto  pracownicy -  

3 etaty                107 054,71 zł  

      z czego fundusz nagród                    4 764,00 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    8 372,86 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                  20 535,32 zł  

      

w tym składki od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego                   1 317,03 zł  

      

składki na ubezpieczenie społeczne 

pracownicze                  19 218,29 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy                    2 907,63 zł  

      

w tym składki od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego 

                                                

205,14 zł  

      składki na F.P. pracowników                    2 702,49 zł  

    4170 Umowy zlecenie                    7 380,00 zł  

      

 1 - psycholog,  1 - pedagog,  

1 - doradca zawodowy, 2 - protokolantów, 

2 - pracowników socjalnych                    7 380,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  12 160,31 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki                     6 969,77 zł  

       2.meble i inne wyposażenie  

                                                

510,74 zł  

       3. części komputerowe                     2 317,00 zł  

       4. paliwo                     2 362,80 zł  

    4280  zakup usług  zdrowotnych  

                                                

161,00 zł  

    4300 zakup usług pozostałych                  80 915,00 zł  

       1. opłaty pocztowe                   10 553,20 zł  

       2. utrzymanie czystości na zewnątrz  

                                                         

-   zł  

      3. sprzątanie pomieszczeń, dozór  

                                                         

-   zł  

      

 4. usługi drukarskie - dzierżawa 

kserokopiarki,  usługi informatyczne, 

usługi poligraficzne                   11 736,80 zł  

      

5. umowy o usługi zdrowotne  

z lekarzami orzecznikami w tym: internista 

(2), reumatolog, chirurg, pediatra (2), 0 

psychiatra, alergolog, neurolog, specjalista 

medycyny pracy,  (stawka 20,00 za jedno 

orzeczenie )                  58 625,00 zł  

    4410 delegacje krajowe 

                                                

171,34 zł  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
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      delegacje krajowe 171,34 zł                                                  

    4440 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                    3 281,79 zł  

      RAZEM                248 167,84 zł  

      

 

 

ZESTAWIENIE IV KWARTAŁ    

ROKU 2012    

DOTACJA WOJEWODY                189 478,84 zł  

ŚRODKI Z POWIATU                  58 689,00 zł  

SUMA                248 167,84 zł  

ŁACZNA ILOŚĆ WYDANYCH ORZECZEŃ  -   ROK 2012 2002 

ILOŚC WYDANYCH LEGITYMACJI 828 

ROZPATRZONO ODWOŁAŃ 100 
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Program PO KL „Razem z Tobą będę Sobą” 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2012 r.  

852 85205 4110 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE  

                                         

2 025,36 zł  

    4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 

                                            

284,20 zł  

    4170 UMOWY ZLECENIE  

                                      

11 600,00 zł  

      

Umowy zlecenie na przeprowadzenie 

kursów dla służby zdrowia; 

pracowników placówek systemu 

oświaty, przeprowadzenie 

warsztatów dla liderów zespołów 

interdyscyplinarnych, grupa 

wsparcia dla ofiar przemocy   

    4210 

 ZAKUP MATERIAŁÓW  

I WYPOSAŻENIA  

                                      

12 867,00 zł  

      

1. MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

I PROMOCYJNE DO PROGRAMU 

                                         

5 967,00 zł  

      

 2. ZAKUP SPRZĘTU DO 

PROGRAMU - LAPTOP  

I DRUKARKA  

                                         

4 550,00 zł  

      

 3. ZAKUP APARATU 

FOTOGRAFICZNEGO  

                                         

2 350,00 zł  

    4300  ZAKUP USŁUG  POZOSTAŁYCH  

                                      

21 022,00 zł  

       1. SUPERWIZJA ZESPOŁU  

                                         

4 500,00 zł  

      

 2. CATERING DLA 

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

GRUPOWYCH; SZKOLEŃ  

                                         

6 240,00 zł  

      

 3. ZAKWATEROWANIE  

I WYŻYWIENIE NA 

WYJAZDOWYCH WARSZTATACH 

DLA LIDERÓW ZESPOŁÓW 

INTERDYSCYPLINARNYCH  

                                         

5 610,00 zł  

       4. USŁUGI PRAWNICZE  

                                         

4 672,00 zł  

       RAZEM  

                                      

47 798,56 zł  
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2012 r.  

853 85395 3119 

Świadczenia społeczne - zapłata dodatku za 

kontynuowanie nauki dla uczestników programu 

- udział własny              66 419,67 zł  

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników              90 907,22 zł  

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 4 812,78 zł  

      

w tym: dodatkowe nagrody dla pracowników za:  

grupy wsparcia -  dwóch  pracowników socjalnych , 

zawieranie umów i nadzór nad ich realizacją - trzech 

pracowników socjalnych, zarząd  projektu i  jego 

koordynacja oraz obsługa administracyjna - sześciu 

pracowników,    

    4117 Składki na ubezpieczenie społeczne              16 796,99 zł  

    4119 Składki na ubezpieczenie społeczne                    889,28 zł  

    4127 Składki na Fundusz Pracy                 2 241,16 zł  

    4129 Składki na Fundusz Pracy                    118,66 zł  

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe              33 249,76 zł  

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe                 1 760,24 zł  

      

umowy zlecenie: pracownik socjalny (1),  asystent 

grupowy (1), terapeuta   (2)   

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia              34 200,19 zł  

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia                 1 810,60 zł  

      

w tym:  zadanie:  "Aktywna integracja społeczna": 

materiały do zajęć na warsztatach artystycznych, 

filcowania, malowania na materiale, scrapbooking, 

window art - witraż,   zakup materiałów 

promocyjnych i biurowych   

    4307 Zakup usług pozostałych            659 687,19 zł  

    4309 Zakup usług pozostałych              34 945,68 zł  
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w tym : zadanie 1. "Aktywna integracja społeczna": 

usługi cateringowe - wydane do spożycia na 

zajęciach , warsztatach, konferencjach i wystawach,  

wynajem sal do warsztatu,  kursy i zajęcia: Aqua 

Aerobic, warsztat "Uwierz w siebie" - 

psychoterapeutyczny, trening kompetencji 

osobistych, warsztaty  filcowania, malowania na 

materiale, scrapbooking i window art,  poradnictwo 

prawne, treningi kompetencji rodzicielskich, 

partnerskich i integracji emocjonalnej,  warsztaty 

dla rodzin zastępczych -zaburzenia więzi i faz, 

konsultacje dla dzieci z podejrzeniem FAS, opłaty 

za wstępy na basen   

      

 2. zadanie 3 - "Zarządzanie projektem" . wynajęcie 

sal na zajęcia, prowadzenie rachunku bankowego, 

ogłoszenia prasowe, catering na spotkania 

organizacyjne projektu dla beneficjentów    

      

 3. zadanie 4 - "Działania o charakterze 

środowiskowym" wyjazd otoczenia rodzin 

zastępczych na zajęcia - trening kompetencji 

rodzicielskich i partnerskich, zajęcia dla dzieci    

    4437 Różne opłaty i składki                 1 895,46 zł  

    4439 Różne opłaty i składki                    100,35 zł  

      ubezpieczenie uczestników zajęć   

     RAZEM            949 835,23 zł  
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 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLAN:    

  PARAGRAF DOCHODÓW % WARTOŚĆ 

2007 

DOTACJA ROZWOJOWA NA FINANSOWANIE 

PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  85,53%          862 190,05 zł  

2009 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW  

I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  

Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - ŚRODKI 

KRAJOWE 4,53%            45 645,38 zł  

2009 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW  

I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  

Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - ŚRODKI JST 6,59%            66 419,67 zł  

  

RAZEM WARTOŚĆ PROJEKTU SFINANSOWANA 

ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH            974 255,10 zł  

  WSPÓŁFINANSOWANIE - UDZIAŁ PFRON 3,36%            33 834,00 zł  

  SUMA WARTOŚCI PROJEKTU 100,00%       1 008 089,10 zł  

    
  WYKONANIE     

  PARAGRAF DOCHODÓW % WARTOŚĆ 

2007 

DOTACJA ROZWOJOWA NA FINANSOWANIE 

PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  85,29%          838 977,97 zł  

2009 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I 

PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z 

FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - ŚRODKI 

KRAJOWE 4,52%            44 437,59 zł  

2009 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I 

PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z 

FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - ŚRODKI JST 6,75%            66 419,67 zł  

  

RAZEM WARTOŚĆ PROJEKTU SFINANSOWANA 

ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH            949 835,23 zł  

  WSPÓŁFINANSOWANIE - UDZIAŁ PFRON 3,44%            33 834,00 zł  

  SUMA WARTOŚCI PROJEKTU 100,00%          983 669,23 zł  
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie plan 12/2012 

Wykonanie  

31-12-2012 

852 85218 0920 Pozostałe odsetki     3 250,00 zł  

                      

3 250,47 zł  

852 85218 0960 

Darowizny finansowe z przeznaczeniem 

na zakup chleba       1 000,00 zł  

                      

1 000,00 zł  

852 85218 0970 Zwrot nadpłaconych składek ZUS 

                        

-   zł  

                           

16,39 zł  

853 85324 0970 

Wpływy z różnych dochodów 2,5 % od 

zrealizowanych wydatków z PFRON  - 

na obsługę zadań    65 240,00 zł  

                    

65 314,20 zł  

853 85395 0920 Pozostałe odsetki      6 000,00 zł  

                      

5 886,09 zł  

     Razem dochody    75 490,00 zł  

                    

75 467,15 zł  



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2012 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85220 Paragraf dochodów 2710 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Wydatki PFRON na rok 2012    1.984.131,18,00 x 2,5% = 49.603,00  49603 

Dodatkowy program Wyrównywanie Różnic Między Regionami - ZOL 

Krotoszyn  i Zduny DPS  - 2,5% 224461,60 x 2,5% = 5611,54  5611,54 

Ddoatkowy program Wyrównywanie Różnic Między Regionami - rehabilitacja 

zawodowa 105000,000  - 2,5% 2625,00  2625 

Dodatkowy program Wyrównywanie Różnic Między Regionami - przedszkole 

Kubuś - ok. 56441,2*2,5% 1411,03  1411,03 

Dodatkowy program Wyrównywanie Różnic Między Regionami - samochód dla 

WTZ 56000,00 * 2,5% 1400,00  1400 

Dodatkowy program Aktywny Samorząd - wydatkowano 110.454,00 x 3% = 

3313,63 + 1350,00 na promocję projektu  4663,63 

  

  

           

          65 314,20 zł  

PLAN 85220 - UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GMIN - 

wersja planu do projektu 

PLAN 2012 

faktycznie 

realizowany 

realizacja   

31-12-2012 

77500 53%  55 173,00 zł  KROTOSZYN GMINA        55 173,00 zł      55 173,00 zł  

77500 17%  17 697,00 zł  KOŹMIN        17 697,00 zł      17 697,00 zł  

77500 11%  11 451,00 zł  KOBYLIN          2 000,00 zł        2 000,00 zł  

77500 8%    8 328,00 zł  ZDUNY          2 500,00 zł        2 500,00 zł  

77500 7%    7 287,00 zł  ROZDRAŻEW          7 287,00 zł        7 287,00 zł  

77500 4%    4 164,00 zł  SULMIERZYCE          4 164,00 zł        4 164,00 zł  

77500 100% 104 100,00 zł  
RAZEM DOCHODY = 

UDZIAŁY GMIN 
       88 821,00 zł      88 821,00 zł  

Dział Rozdział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan 12/ 2012 wykonanie 
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    85204 2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat   12 000,00 zł  12 000,00 zł  

      2120 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na 

podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej       33 749,00 zł      33 749,00 zł  

     2130 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących 

zadań własnych powiatu       76 686,00 zł      76 686,00 zł  

      290 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na 

rzecz innych jednostek samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 

zadań bieżących  - 10 % z gmin za 

pobyt dziecka w rodzinie zastępczej       18 027,00 zł      18 052,77 zł  

      231 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy 

na zadania realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego     120 007,00 zł    120 006,84 zł  

      232 

 

Dotacje celowe otrzymane  

z powiatu na zadania realizowane na 

podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego     207 446,00 zł  201 696,44 zł  

       

  

Razem dochody   467 915,00 zł   462 191,05 zł  
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Dochody powiatu krotoszyńskiego z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z innego powiatu wg kosztu miesięcznego w zł 

Powiat/Miasto I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RAZEM 

SZCZECIN                         

1 dziecko 
- - - - 5000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 12000,00 

RUDA ŚLĄSKA           

 2 dzieci 
1976,40 1976,40 2505,90 2152,90 2152,90 2152,90 2152,90 2152,90 2152,90 2152,90 2152,90 2152,90 25834,80 

POZNAŃ                               

6 dzieci 
5599,80 5602,08 8778,00 - - - 24000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 73979,88 

WROCŁAW                      

1 dziecko 
341,48 341,48 1365,08 682,68 682,68 682,68 682,68 682,68 682,68 682,68 682,68 682,68 8192,16 

GIŻYCKO                        

3 dzieci 
- 6400,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 38400,00 

OSTRÓW 

WLKP.                 

2 dzieci 

1053,44 972,74 652,24 660,00 1657,80 1320,00 1003,94 976,72 1011,10 1320,00 443,16 998,32 12069,46 

MILICZ                                

2 dzieci 
- - - - - - - 9223,20 1152,90 1152,90 1152,90 9662,57 22344,47 

PLESZEW                     

2 dzieci 
988,20 1009,51 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 12000,00 2000,00 23997,71 

KONIN                             

2 dzieci 
658,80 658,80 662,40 3300,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 15840,00 

SZAMOTUŁY               

2 dzieci 
1647,00 1647,00 1647,00 3059,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 10395,30 32395,30 

GOSTYŃ                    

1 dziecko 
- - - - - 5470,20 911,70 911,70 911,70 911,70 911,70 911,70 10940,40 

Kędzierzyn-

Koźle                             

2 dzieci 

1976,40 1976,40 2505,90 2152,90 2152,90 2152,90 2152,90 2152,90 2152,90 2152,90 2152,90 10148,40 33830,30 

SULĘCIN 

1 dziecko 
- 1317,60 661,20 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 7918,80 

ŚRODA WLKP. 

1 dziecko 
- - - - - 3960,00 - - - - - - 3960,00 

RAZEM 
14241,52 21902,01 22977,72 16867,48 19826,28 24918,68 40084,12 31280,10 23244,18 23553,08 33676,24 49131,87 321703,28 
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Materiał został opracowany przez Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krotoszynie w składzie: 

1. Dyrektor Andrzej Piotrowski 

2. Główny Księgowy Anna Wachowiak – Zawikowska 

3. Kierownik Działu Wsparcia Rodziny Renata Zych – Kordus 

4. Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej Tadeusz Ciesiółka 

5. Kierownik Działu PFRON Danuta Grześkowiak 

6. Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Anna Kubiak 

oraz na podstawie informacji przekazanych przez: 

1. Dionizego Waszczuka – dyrektora DPS w Baszkowie 

2. s. Anna Wojciechowska – dyrektor DPS w Zdunach 

3. Małgorzatę Nyczkę – kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

4. Pawła Kaczmarka – kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie 

 

Opracowanie graficzne:  

1. Marta Kowalczyk 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2012 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 


