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Szanowni Państwo 

 

Kompetencje przypisane samorządowi powiatowemu w zakresie realizacji zadań  

w pomocy społecznej wpływają na kształtowanie szeroko pojętej polityki społecznej 

społeczności lokalnej. Szczegółowe zadania, za które w tej sferze ponosi odpowiedzialność 

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

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

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

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tak skonstruowany system pomocy 

społecznej powiatu wskazuje na wielowymiarowość działań oraz motywuje do współpracy  

i szeroko pojętych partnerstw z samorządami gmin i innymi podmiotami społecznymi  

i gospodarczymi. Mam nadzieję, że opracowane i przyjęte dokumenty strategiczne w roku 

2013 /Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013 – 2020 oraz 

Powiatowy Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013 – 2020/ będą 

wyznaczać prawidłowe kierunki wspierania odbiorców usług społecznych w powiecie 

krotoszyńskim. 

Prowadzenie szeregu specjalistycznych usług dla różnych kategorii wymagających 

wsparcia, poprzez: 1. stacjonarne usługi opiekuńcze w domach pomocy  społecznej,               

2. ochronę ofiar przemocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia, 3. środowiskowe ośrodki 

wsparcia, 4. interwencję kryzysową, 5. specjalistyczną informację o prawach i uprawnieniach, 

6. pomoc uchodźcom, 7. usługi z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 8. orzecznictwo o niepełnosprawności 9. środowiskową pomoc ofiarom 

przemocy, 10. prowadzenie programów korekcyjnych pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, 

11. organizowanie i koordynację pieczy zastępczej, 12. organizowanie i prowadzenie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, 13. wspieranie w usamodzielnieniu wychowanków 

rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych,  14. wspieranie kadry 

instytucji pomocy społecznej poprzez szkolenie oraz doradztwo metodyczne, 15. realizowanie 

programów osłonowych dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w porozumieniu  

i partnerstwie z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi – to wielkie 

wyzwanie dla powiatu w kontekście organizacji, finansowania i zarządzania. 

Składając sprawozdanie z działań w obszarze pomocy społecznej powiatu 

krotoszyńskiego w 2013 roku, chcemy dokonać analizy realizacji zadań w poszczególnych 

obszarach a zarazem mieć świadomość ryzyk i zagrożeń występujących w populacji 

mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Wzrastające wskaźniki w zakresie potrzeb osób 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2013 r. 
 

3 

 

niepełnosprawnych, muszą niepokoić zwłaszcza w obliczu mniejszych z roku na rok środków 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz braku ofert pracy dla osób 

niepełnosprawnych. Utrzymanie standardu usług w placówkach całodobowych wymaga 

nakładów finansowych oraz co szczególnie istotne, systematycznego rozwoju kadry 

merytorycznej /domy pomocy społecznej/. Organizowanie i koordynowanie pieczy zastępczej 

w powiecie wymaga systematycznego monitorowania finansowego oraz merytorycznego.      

Istotnym czynnikiem wpływającym na realizacje zadań wynikających z ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był 

zmniejszony plan finansowy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2013 /na przestrzeni 2010-2013 – w każdym roku  mniej/. Tak 

małe środki na zadania powiatu nie zaspokoiły potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców 

naszego powiatu, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz wszystkich zadań  

z rehabilitacji społecznej /zaopatrzenia w środki ortopedyczne i materiały pomocnicze, 

turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier  oraz sprzęt rehabilitacyjny/. 

Rok 2013 to czas tworzenia porozumienia w celu powołania Spółdzielni Socjalnych  

w powiecie krotoszyńskim. To efekt wielu lat pracy w partnerstwie na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej. Mam nadzieję, że powstanie nowych podmiotów będzie rozszerzeniem 

oferty zatrudnieniowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozyskanie 

partnerów – Samorządów Miasta i Gminy Krotoszyn, Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz 

organizacji pozarządowej  do nowej inicjatywy spółdzielczości socjalnej jest dobrym 

przykładem samorządowego partnerskiego działania. 

Realizacja inwestycji w domach pomocy społecznej /DPS Baszków – rozbudowa 

pomieszczeń stołówkowych na potrzeby mieszkańców, DPS Zduny – zakończenie adaptacji 

pomieszczeń gospodarczych na cele rehabilitacyjne/ to przykłady ciągle modernizowanej 

bazy placówek dostosowującej się pod zmieniającą się rzeczywistość.  

Zakończenie  projektu systemowego PO KL jest doskonałą okazją do podsumowania 

zadań zrealizowanych w ramach aktywizacji uczestników i oceny przydatności 

poszczególnych działań do wymogów rynku pracy.    

Z wielkim optymizmem należy spojrzeć na działania podejmowane w partnerstwie  

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

krotoszyńskiego  w zakresie aktywizacji seniorów. Dzięki działaniom pracowników PCPR  

i wsparciu prawnika OWES udało się powołać Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku  

w Krotoszynie. 
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Utrzymanie koalicji, zawiązywanie partnerstw i realizacja założeń porozumień  

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

skutecznej praktyki. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

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

podjętych działań. Niepokojącym faktem jest brak zmiany w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie finansowania Specjalistycznych 

Ośrodków Wsparcia /od kilku lat na tym samym poziomie/.  

Profesjonalne przygotowanie  kadry pomocy społecznej jest dzisiaj podstawowym 

warunkiem spełniania standardów usług w szeroko pojętej pomocy społecznej. Konferencje, 

warsztaty, treningi to dziś podstawowe narzędzia realizowanego przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu projektu – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej. 

Wielkie znaczenie dla wzmocnienia systemu polityki społecznej powiatu mają 

realizowane dodatkowo projekty integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej, 

powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz organizacje pozarządowe. 

Analizując przedsięwzięcia realizowane w 2013 roku można wyszczególnić te 

najistotniejsze w następujących obszarach : 

✓ Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka oraz zawodowej rodziny zastępczej. 

✓ 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”,  nowa organizacja pozarządowa – Uniwersytet III Wieku/. 

✓ Przygotowanie stoiska – Partnerstwo na rzecz aktywizacji seniorów w powiecie 

krotoszyńskim podczas Targi 50+ organizowane przez Centrum Inicjatyw 

Senioralnych na MTP Poznań. 

✓ Organizacja Wielkopolskich Dni Zdrowia Psychicznego w partnerstwie 

Fundacja Concordia – ŚDS – PCPR. 

✓ Utrzymanie standardu w świetlicach środowiskowych i klubie. 

✓ Rozszerzenie oferty poradnictwa specjalistycznego /prawne - prawo pracy  

i ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne, socjalne, pedagogiczne, 

psychologiczne/. 

✓ Rozszerzenie usług świadczonych rodzinom zastępczym. 
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✓ Opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2013 – 2020. 

✓ Opracowanie Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

na lata 2013 – 2020. 

✓ Kontynuacja Projektu PO KL RAZEM Z TOBĄ BĘDĘ SOBĄ. 

✓ Utrzymanie standardu usług w DPS Baszków i Zduny. 

✓ Systematyczne podnoszenie jakości usług w ŚDS /nowe projekty – niestety bez 

dofinansowania MPiPS/. 

✓ Wzmocnienie działań ngo /nowe organizacje, partnerstwa/. 

✓ Modernizacja mieszkania usamodzielniającego. 

✓ Podniesienie kompetencji kadry – uzyskanie Certyfikatów Trenera 

Zastępowania Agresji Instytutu Amity w zakresie kontroli złości /4 osoby/ 

ukończenie Podyplomowych Studiów z zakresu negocjacji i mediacji z EFS  

/1 osoba/, ukończenie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie /1 osoby/. 

Studium Terapii Uzależnień /1 osoba/ Certyfikat Superwizora w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

✓ Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

✓ Udział w konkursie projektów MPiPS – Wsparcie rodziny. 

✓ Realizacja projektu Wyrównywanie różnic między regionami z PFRON. 

✓ Realizacja programu PFRON Aktywny Samorząd. 

✓ 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/. 

✓ Rozszerzenie partnerstw w działaniach. 

Ocena realizacji zadań w 2013 roku jest podstawą do wytyczenia priorytetów 2014 

roku. Najistotniejszymi działaniami w nowym roku będą: podjęcie działań w sprawie zmiany 

warunków lokalowych PCPR, wypracowanie programów pomocowych na podstawie 

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

w partnerstwie z gminami, utrzymanie standardu usług w placówkach pomocy społecznej, 

kontynuacja projektów na rzecz seniorów oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań 

aktywizujących klientów naszych instytucji, superwizja kadry w poszczególnych placówkach 

pomocy społecznej. 
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Pragnę serdecznie podziękować za możliwość realizacji aktywnej polityki społecznej na 

terenie powiatu krotoszyńskiego w 2013 roku. Jestem przekonany, że zawiązane partnerstwa, 

porozumienia oraz wzajemne przekonanie do idei interdyscyplinarności w polityce społecznej 

przyniosą dobre rozwiązania w 2014 roku. 
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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 2007-2013 

 

Poradnictwo 

specjalistyczne 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

poradnictwo rodzinne 

(sekcja rodzinnej opieki 

zastępczej oraz sekcja 

instytucji pomocy 

społecznej) 

 

2341 

 

 

2352 

 

2596 

 

 

2645 

 

2690 

 

2740 

 

3012 

 

 

 

 
Tabela  2 Liczba rodzin zastępczych w latach 2007 – 2013 

 

Typ rodzin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rodziny 

spokrewnione 
65 65 65 60 60 56 

 

36 

Rodziny 

niezawodowe 14 17 21 18 15 34 
 

36 

Pogotowie 

rodzinne 
1 1 0 0 0 1 

 

1 

Rodziny 

zawodowe 

wielodzietne 

1 2 2 5 5 6 

 

7 

SUMA 81 85 88 83 80 96 
 

80 
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Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego  

   w  latach 2007 – 2013 

 

Typ rodzin 
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 

Stan na 

dzień 

31.12.2013 

Rodziny 

spokrewnione 72 67 72 73 74 53 
 

43 
Rodziny 

niezawodowe 14 17 30 21 21 40 
 

48 
Pogotowie 

rodzinne 2 0 0 0 0 3 
 

5 
Rodziny 

zawodowe 5 8 8 16 19 26 
 

28 

Pełnoletni 

wychowankowie 

rodzin 

zastępczych 

31 37 36 38 34 37 

 

 

41 

SUMA 124 129 146 148 148 159         

      165 

 

 

Tabela 4  Liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w 2013 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  5  Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu  

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

 

W roku 2013 na terenie powiatu krotoszyńskiego umieszczono 9 dzieci pochodzących z innych 

powiatów. 

Gmina 

 

Stan na 31.12.2013 

Dzieci 
Pełnoletni wychowankowie 

rodzin zastępczych 

Krotoszyn 64 14 

Koźmin Wlkp. 12 1 

Kobylin 15 3 

Zduny 16 2 

Sulmierzyce 1 0 

Rozdrażew 2 1 

Inny powiat 14 20 

RAZEM 124 41 

  

LATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LICZBA 

DZIECI 
17 6 36 19 18 22 35 
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Tabela 6 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w latach 2007-2013 

                    z podziałem na gminy pochodzenia 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 Ocena sytuacji dzieci w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka 

 

 

 

 

 

 

Liczba dzieci 

 

Liczba sporządzonych ocen 

Ocena sytuacji dziecka w rodzinie 

zastępczej 
118 130 

Ocena sytuacji dziecka w rodzinnym 

domu dziecka 
6 12 

RAZEM 124 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Krotoszyn 9 3 19 9 13 7 
 

13 

Koźmin 

Wlkp. 
2 2 7 2 3 6 

 

1 

Kobylin 4 1 9 3 0 2 
 

0 

Zduny 1 0 1 2 1 3 
 

3 

Sulmierzyce 0 0 0 0 0 0 
 

0 

Rozdrażew 0 0 0 3 1 0 
 

0 

RAZEM 17 6 36 19 18 18 
 

17 
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Tabela 8  Przyczyny umieszczenia w rodzinie zastępczej w 2013 r. 

 
 

 

Przyczyna umieszczenia  

w rodzinie zastępczej 

 

 

Liczba dzieci 

 

 

Powiat /miasto pochodzenia 

Zaniedbanie dzieci przez 

rodziców, uzależnienie 
13 Powiat Krotoszyński 

 

Zmiana rodziny 
2 Powiat Krotoszyński 

 

Śmierć rodziców, opiekunów 
1 Powiat Krotoszyński 

RAZEM 17  

 

 

 

 

 

 
Tabela 9 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu  

                  na podstawie zawartych porozumień w 2013 roku 

 

Powiat/Miasto Liczba dzieci 

Ostrów Wlkp. 3 

Milicz 1 

Wieruszów 1 

Pszczyna 1 

Sieradz 2 

Poznań 3 

Kalisz 1 

Trzebnica 2 

RAZEM 14 
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Tabela 10 Dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

                  w 2013 r. 

 

 

W roku 2013 przeniesiono jedno dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej do domu pomocy 

społecznej. 

 

Tabela 11 Pomoc udzielana pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych  

 w 2013 r. 

 

 

Pomoc udzielana jest na podstawie indywidualnego, terminowego planu usamodzielniania 

prowadzonego z wychowankiem pieczy zastępczej.  

W dniach  08-16.06.2013 r. odbyły się  IX Powiatowe Dni Rodzicielstwa 

Zastępczego zorganizowane przez  Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział  

w Krotoszynie „Famuła” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie dzięki 

dofinansowaniu Fundacji Ernst & Young w ramach konkursu „30 Maja – Świętujemy Razem”             

oraz pomocy partnerów i lokalnych sponsorów. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł:                    

15 020,34 zł w tym dofinansowanie Fundacji Ernst & Young: 6 000 zł oraz wkład własny: 

9 020,34 zł. Obchody obejmowały: występ rodzinny Natalii Niemen podczas KROTO- 

FESTU promujący rodzicielstwo zastępcze, konferencję szkoleniową dla rodzin zastępczych 

oraz środowisk zajmujących się pomocą i wsparciem dla tych rodzin oraz festyn integracyjny. 

 

Powiat/Miasto 

 

Liczba dzieci 

Średni 

koszt miesięczny w zł 

Roczny 

koszt utrzymania w zł 

Ostrzeszów 
 

1 

 

3095,89 

 

27 863 

Wągrowiec 
 

1 

 

3648,88 

 

43 786,60 

Szamotuły 
 

1 

 

3021,73 

 

36 260,80 

RAZEM 
 

3 

 

9 766,50 

 

107 910,40 

Rodzaj placówki 
Liczba 

osób 

Rodzaj świadczenia 

kontynuowanie 

nauki 

pieniężna na 

usamodzielnienie 

rzeczowa na 

usamodzielnienie 

Placówka 

Opiekuńczo- 

Wychowawcza 

1 6000zł 0 0 

RAZEM 1 6000zł 0 0 
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Sekcja Instytucji Pomocy Społecznej 

 

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

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

profilaktyczne, zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe i zaburzenia emocjonalne. 

 

 

Tabela 12  Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego w 2013 r. 

 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba 

uczestników 

 

1. 

 

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdo” 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11 

25 

 

2. 

 

Świetlica środowiskowa dla dzieci niepełnosprawnych  

Krotoszyn, ul. Młyńska 2d 

12 

 

3. 

 

Klub Młodzieżowy „RIVENDELL” 

Krotoszyn, os. Sikorskiego 

100 

 

7. 

 

Mieszkanie usamodzielniające 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza  

3 

 

 Razem 
140  

 

 

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 2013 r. w mieszkaniu chronionym przebywały 3 osoby. 
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INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
W ramach prowadzenia domów pomocy społecznej i Środowiskowego Domu 

Samopomocy dział realizuje: 

• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Krotoszynie; 

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

pomocy społecznej w Zdunach i Baszkowie;  

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

• kierowanie osób ubiegających się o przeniesienie do innej placówki;  

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

umieszczonych na starych zasadach); 

• przyznawanie zakresu usług i ustalanie wysokości ponoszonych kosztów  

przez uczestników ŚDS; 

• prowadzenie poradnictwa, udzielanie informacji z zakresu korzystania  

ze świadczeń pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej  

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

wynikających z innych uwarunkowań prawnych (otrzymanie lokalu mieszkalnego, 

możliwość spłaty zadłużeń, pomoc materialna i rzeczowa); 

• pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.  

 

 

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”.  
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W placówce w 2013 roku umieszczono 38 osób. Na dzień 31.12.2013 r. na przyjęcie do 

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

chorych. Miesięczna odpłatność za pobyt w roku 2013 wynosiła  3 166,00 zł. 

Ogólna wartość dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie  

w 2013 r. to 6.334.001,52 zł; w większości są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt 

mieszkańców, które wyniosły 6.317.818,80 zł. Wydatki Domu Pomocy Społecznej  

w Baszkowie za 2013 r. wyniosły 7. 215.846,00 zł. Do największych pozycji wydatków 

Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie należy zaliczyć: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS – 4.846.284,58 zł, 

- media – 504.598,30 zł (w tym koszt gazu –310.032,55 zł, energii elektrycznej 

157.745,03 zł, wody – 24.743,33 zł), 

- zakup materiałów i wyposażenia – 214.213,25 zł (paliwo – 34.690,15 zł, materiały do 

napraw i remontów – 47.100,95 zł, materiały biurowe , prasa i taśma do znakowania 

odzieży – 27.693,61 zł, środki czystości – 48.222,97 zł, pozostałe materiały   

58.577,01 zł), 

- zakup leków, pieluchomajtek i środków dezynfekcyjnych– 72.986,52 zł,  

(pieluchomajtki– 27.765,14 zł, środki dezynfekcyjne – 7.848,64 zł, leki – 39.497,85 

zł), 

- zakup usług remontowych – 71.859,66 zł (są to wydatki na konserwacje i okresowe 

przeglądy oraz naprawy sprzętu). 

 

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   

 w DPS jest zatrudniony na pełen etat psycholog. Lekarz psychiatra z NZOZ „PSYCHE” 

świadczy usługi na terenie Domu raz na dwa tygodnie i w razie potrzeby częściej. 
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Mieszkańcy korzystają z porad i leczenia specjalistów zgodnie z potrzebami i zleceniami 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  

 

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. Istotnym problemem jest nadużywanie przez mieszkańców alkoholu.  

Od listopada 2013 r. prowadzona jest terapia dla osób uzależnionych. Ponadto grupa  

10 pracowników została przeszkolona w zakresie pracy z mieszkańcem DPS z problemem 

uzależnienia od alkoholu. 

 

 

Zabezpieczenie w leki 

 

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

w wyniku przetargu została wybrana jako najkorzystniejsza. W roku 2013 DPS dokonał 

wydatków na leki na kwotę 39.497,85 zł. 

 

 

 

Świadczenie usług rehabilitacyjnych 

 

W Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie zatrudnionych jest 2 rehabilitantów-

fizjoterapeutów i 2 masażystów. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na podstawie zleceń 

lekarza a w przypadku braku zlecenia w oparciu o aktualny stan fizyczny mieszkańca.  

Rodzaje prowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych: 
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- zabiegi fizjoterapeutyczne, 

- zabiegi kinezyterapeutyczne, 

- gimnastyka ogólnousprawniająca, 

- 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 

mieszkańcy, na podstawie skierowania lekarza, korzystają z pobytu na oddziale 

rehabilitacyjnym SPZOZ Krotoszyn, który mieści się w Koźminie Wielkopolskim. 

W 2013 roku w budynku Wersal zaadoptowano jedną ze stołówek na salę 

rehabilitacyjną co umożliwia jednoczesne korzystanie z zabiegów większej liczby osób.  

 

Świadczenie usług terapeutycznych 

 

W Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie zatrudnionych jest 4 terapeutów, 

instruktorów kulturalno – oświatowych.  

W budynku „Wersal” 2 terapeutów prowadzi zajęcia w pomieszczeniu przeznaczonym 

do terapii zajęciowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.  

Od  godziny 15.00 do 17.00 zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez dyżurujący personel 

w kawiarni i  pokojach dziennego pobytu. 

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; 
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➢ 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.  

 

Ważnym wydarzeniem w 2013 roku DPS był jubileusz 25-lecia powstania placówki. 

Ponadto odbył się jak co roku Zjazd Rodzin. Jest to dzień najbardziej oczekiwany przez 

mieszkańców Domu.  

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.  

Na stałe do kalendarza imprez wpisana jest powiatowa biesiada ”Rozśpiewany Senior”. 

Mieszkańcy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych w ramach terapii 

zajęciowej  na wystawie 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. 

Mieszkańcy uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie  

i wioski indiańskiej w Choczu. 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. 

Uczestniczyli również w spartakiadzie osób niepełnosprawnych na krytej pływalni Wodnik   

w Krotoszynie. 

W minionym roku odbywały się występy licznych zespołów dzieci i młodzieży  

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

teatralnych. 
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NAJISTOTNIEJSZE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA DPS W BASZKOWIE 

 

 W ramach modernizacji obiektu Wersal, oddano do użytku kuchnię  oraz zakończono 

 I etap budowy stołówki. Do zakończenia kompleksowej rozbudowy pozostała rozbudowa  

II części stołówki oraz budowa pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Ponadto w planie 

jest zamontowanie monitoringu w obiekcie pałacowym.  Kolejnym problemem jest kapitalny 

remont wieży pałacu oraz 9-ciu pokoi na poddaszu. W dalszym ciągu istnieje potrzeba 

wymiany 14-letniego busa,  o przebiegu 340 tys. km, poprzez zakup nowego samochodu.  

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

Miesięczna odpłatność za pobyt w 2013 r. wynosiła 2 869,14 zł. W 2013 roku przyjęto  

10 dzieci; nie ma osób oczekujących. 

 

 

Opieka lekarska i pielęgniarska 

 

Mieszkańcy   Domu  są  objęci  stałą  opieką  medyczną;    lekarza  POZ  oraz  lekarza  

specjalisty  z  dziedziny  psychiatrii,  wizyty  odbywają  się  regularnie  w  każdy  

poniedziałek  oraz  w  razie  konieczności.   Konsultacje psychiatryczne przeprowadzane  

są  kilka  razy  w  miesiącu,  w  razie  potrzeby. Ponadto  Mieszkańcy  kilkakrotnie w ciągu 

roku  korzystają   także z  opieki  neurologicznej, dermatologicznej, kardiologicznej, 

urologicznej, ortopedycznej,  endokrynologicznej   oraz  chirurgicznej  w  zależności od  

wskazań  zdrowotnych. 

Nad  Mieszkańcami  stałą  opiekę   pielęgniarską  roztacza  5  pielęgniarek.  Trzy z nich   

działają  jako  spółka  pielęgniarska  „SANARE”   w  ramach  opieki  długoterminowej,  którą  

obejmują  44  podopiecznych DPS-u. Pozostali mieszkańcy są objęci opieką przez 

zamieszkałe w Domu Siostry pielęgniarki. W  razie  konieczności  pielęgniarka  zawsze  jest  

dostępna  pod  telefonem  -  24 h  na  dobę.    
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Rehabilitacja 

 

W ofercie usług z zakresu rehabilitacji znajdują się zabiegi kinezyterapii, są to: 

ćwiczenia indywidualne- ćwiczenia bierne, czynno-bierne,  samo wspomagane, korekcyjne, 

elongacyjne, równoważne, manualne, rozciągające. Prowadzone są ćwiczenia  

z wykorzystaniem technik PNF, PRR, NDT Bobhat, nauka i poprawa ergonomiki chodu, 

pionizacja czynna, ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów (piłek szwajcarskich, lasek, 

woreczków). Z zakresu fizykoterapii wykonujemy: elektrostymulacje z wykorzystaniem 

prądów o impulsach prostokątnych, trójkątnych i modulowanych, prądy Bernarda, 

galwanizację, jonoforezę, prądy Nemeca, solux, laseroterapię, magnetoterapię, hydroterapię 

(masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, kąpiel perełkowa całkowita). Mieszkańcy 

naszego Domu mogą również skorzystać z masażu klasycznego. Dwa razy w tygodniu 

prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego. 

Na chwilę obecną z zabiegów prowadzonych przez rehabilitację korzysta 43 

Mieszkańców, z zajęć wychowania fizycznego 25 osoby. 

 

Usługi edukacyjne  

 

W obecnym roku szkolnym 40 Mieszkańców Domu realizuje obowiązek szkolny.  

Z czego jedna osoba uczęszcza do Zespołu Szkół w Zdunach, 6 osób do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Krotoszynie, 33 osoby do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Konarzewie. 

Najmłodszy z Mieszkańców podjął edukację przedszkolną w Publicznym Przedszkolu 

w Zdunach. Trzech Podopiecznych uczestniczy w Warsztatach Terapii Zajęciowej  

w Łagiewnikach. 

W Domu zatrudniony jest jeden z Mieszkańców na ½ etatu. 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

 

W ramach rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym, tworzeniem warunków do 

integracji społecznej prowadzimy różnorodne formy współpracy. Organizujemy wiele 

spotkań, zajęć poza Domem. Każdego roku wystawiamy jasełka w GOK Cieszków, w DPS 

Baszków, Przedszkolu Publicznym w Zdunach. Mamy wiele zaprzyjaźnionych Domów, które 

odwiedzamy. Uczestniczymy w spotkaniach  integracyjnych- balik w Perzycach, spotkania  
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w przedszkolu, szkołach. Systematycznie odwiedzamy zdunowską bibliotekę, muzeum, 

kręgielnie.  W okresie wakacyjnym organizujemy wiele wyjazdów autokarowych, w minione 

wakacje były to wyjazdy do: Wyspa Piratów w Kościanie, Biskupin, Bobolandia, Świerkocin, 

termy Uniejów, Legutko-Jutrosin, Frankówka. Wakacje to również czas rajdów rowerowych  

i wyjść na basen.  

Ponadto na wiele z przygotowanych przez naszych Mieszkańców występów 

artystycznych zapraszamy gości z zewnątrz. 

 

Kontakt z rodziną -  odwiedziny, kontakt telefoniczny 

 

Rodziny odwiedzają mieszkańców w dni powszednie, zgłaszają się biurze, natomiast  

w dni wolne od pracy korzystają z domofonu. Odwiedzającym umożliwia się spotkania w sali 

dziennego pobytu, pokoju gościnnym i na grupie. 

Mieszkańcom umożliwia się korzystania z telefonu w administracji lub własnego w celu 

skontaktowania się z rodziną. Odwiedziny mogą odbywać się codziennie w godzinach 900- 

1800. Jeżeli chodzi o systematyczność odwiedzin to: 

- 1 raz w miesiącu odwiedza -1 rodzina, 

- 1 raz na kwartał- 10 rodzin, 

- 1 w tygodniu -1 rodzina, 

- 2 raz w roku- 7 rodzin, 

- 1 raz w roku – 4 rodziny, 

Regularnie dzwoni-  8 rodzin. 

 

Szkolenia wewnątrzzakładowe i szkolenia zewnętrzne 

 

W roku 2013 odbyły się następujące szkolenia: 

- sierpień – Rola terapeuty środowiskowego w budowaniu prawidłowych relacji chorego 

psychicznie z otoczeniem. Przymus bezpośredni, 

- październik – Trudne sytuacje w pracy z osobami niepełnosprawnymi – rozpoznawanie  

i adekwatne reagowanie. Wypalenie zawodowe. 

 

Zaplanowane szkolenia wewnątrzzakładowe na rok 2014: 

- maj – Terapia ręki, 

- październik - Prawidłowe  zasady  przenoszenia i  transportu  osób niepełnosprawnych. 
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Zaplanowane szkolenia zewnętrzne na rok 2014: 

- marzec – Praca  z  dzieckiem niepełnosprawnym wg metody DYNA LINGUA, 

- październik - Procesy  wychowawcze zmierzające  do wykształcenia  prawidłowych  postaw       

naszych  najmłodszych  Mieszkańców – SUPERWIZJA. 

 

Analiza zatrudnienia 

  

W chwili obecnej zatrudnionych jest 59 pracowników, w tym w zespole terapeutyczno - 

opiekuńczym 44 pracowników, wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,62. 

 

 Terapia prowadzona na zewnątrz 

 

Terapia poza DPS-em: trzech naszych Mieszkańców uczęszcza na zajęcia prowadzone 

w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łagiewnikach. 

 

Remonty i inwestycje 

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zdunach w roku 2013 

zrealizowane zostały zadania: 

- zakupiono meble kuchenne  do kuchenki na Grupie; 

- zakupiono art. gospodarstwa domowego - doposażenie kuchni zakładowej; 

- zamontowano okna do pokoju  mieszkalnego mieszkańca; 

- pomalowano pokoje mieszkalne mieszkańców; 

- zakupiono  meble - doposażenie pokoi mieszkalnych; 

- w nowym budynku gospodarczo-garażowym dokonane zostały prace  wykończeniowo 

budowlane, hydrauliczne i elektryczne; 

- wyrównano i uzupełniono kostką brukową dziedziniec (przy budynku gospodarczo-

garażowym). 

 

Wnioski i potrzeby 

• zagospodarowanie areału działki na boisko, 

• doposażenie placu zabaw. 
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Tabela 13 Struktura mieszkańców domów pomocy społecznej – stan na 31.12.2013 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM 

LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 

z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

Wg stanu na dzień 31 XII poprzedniego 

roku. 
1 269 199 70 

Przyjętych w ciągu roku sprawozdawczego. 2 48 38 10 

z tego:  

wg starych przepisów 
3 0 0 0 

wg nowych przepisów 4 48 38 10 

Odeszło w ciągu roku sprawozdawczego 

(w.06 do w.09) 
5 49 39 10 

do innych placówek 6 4 2 2 

do rodziny 7 9 5 4 

usamodzielnionych 8 0 0 0 

zmarło 9 36 32 4 

Wg stanu na dzień 31 XII (w.01+w.02-w.05) 

lub (w.12 do w.16) lub (w. 17+26) 
10 268 198 70 

w tym: 

 nieopuszczających łóżek 11 16 7 9 
 

     

Z wiersza 10 w wieku:  

       - do 18 lat 
12 31 0 31 

       - od 19 do 40 lat 13 34 5 29 

- od 41 do 60 lat 14 65 56 9 

- od 61 do 74 lat 15 74 73 1 

- powyżej 74 lat 16 64 64 0 
     

Z wiersza 10 przebywających na podstawie 

decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r. 

(w.18+w.23) 

17 68 34 34 

z tego:  

Opłacających pobyt 18 68 34 34 
 

z tego głównie z: 

emerytury, renty, renty socjalnej  
19 63 30 33 

 

zasiłku stałego 20 4 4 0 

przez członków rodziny 21 0 0 0 

innych źródeł 22 1 0 1 

Zwolnieni z odpłatności 23 0 0 0 

Opłacających pobyt w pełnej odpłatności 24 0 0 0 

Nieposiadających żadnych własnych 

dochodów, otrzymujących wsparcie 

finansowe z pomocy społecznej 

25 0 0 0 
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Z wiersza 10 przebywających na podstawie 

decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r. 
26 200 164 36 

w tym: 

Wnoszący opłatę za pobyt bez dopłaty 

gminy 

27 2 2 0 

w tym opłata wnoszona przez:                                            

mieszkańca 
28 2 2 0 

członków rodziny 29 0 0 0 

mieszkańca i członków rodziny 30 0 0 0 

Wnoszący opłatę za pobyt z dopłatą gminy 31 198 162 36 

w tym opłata wnoszona przez: 

                 mieszkańca 
32 185 160 25 

członków rodziny 33 0 0 0 

mieszkańca i członków rodziny 34 4 1 3 

pełna odpłatność gminy 35 9 1 8 

Z wiersza 26 opłacających pobyt 

(w.28+w.30+w.32+w.34) 
36 191 163 28 

z tego głównie z:  

emerytury, renty, renty socjalnej 
37 146 139 7 

zasiłku stałego 38 24 24 0 

innych źródeł 39 21 0 21 

 

 

 

Tabela 14 Liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej – stan na 31.12.2013 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

OGÓŁEM ZATRUDNIENI (1+2) 185 126 59 

z tego: 
185 126 59 

1) na podstawie umowy o pracę (a+b) 

z tego: 
177 124 53 

        a) w pełnym wymiarze czasu pracy 

        b) w niepełnym wymiarze czasu pracy 8 2 6 

2) wg innych form 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2013 r. 
 

24 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
 

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

rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia, realizuje zadania statutowe jako wyodrębniona 

jednostka organizacyjna Powiatu Krotoszyńskiego, zorganizowana w celu wykonywania 

zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, przeznaczonym dla 40 osób  

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

psychicznego. 

Celem działalności Domu jest rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zmierzająca do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej  

i funkcjonowania społecznego. 

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.). 

 

Tabela  15 Uczestnicy ŚDS wg rodzaju niepełnosprawności w 2013 r. 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób 

Choroba psychiczna 4 

Upośledzenie umysłowe w tym: 36 

 - głęboki stopień upośledzenia umysłowego 3 

- znaczny stopień upośledzenia umysłowego 13 

- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 11 

- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza  

neurologiczne 

9 

Inne  zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków 

psychoaktywnych 

0 
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Tabela  16 Formy zajęć prowadzonych w ŚDS w 2013 r.  

 

  

 

Lp. 

 

Formy zajęć 

 

Efekty prowadzonej działalności 

 

1.  

Terapie  

I. muzykoterapia (bierna i czynna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. biblioterapia  

    (poradnictwo biblioteczne, słuchanie 

     tekstów, czytanie tekstu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. zabawoterapia  

      (zabawy tematyczne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. choreoterapia  

     (taniec, improwizacje ruchowe 

      przy muzyce, ćwiczenia muzyczno- 

      ruchowe) 

 

 

 

 

 

I. a) lepsza koncentracja,  

    b) poczucie ciała, 

    c) wyczucie rytmu, 

    d) poprawa samopoczucia, 

    e) zwiększenie sprawności i płynności 

        ruchów, 

    f) zmniejszenie napięcia emocjonalnego, 

    g) zmniejszenie lęku. 

 

II.a) większa umiejętność czytania ze 

        zrozumieniem, 

    b) lepsze zapamiętywanie, 

    c) lepsze rozumienie przekazywanych 

        treści, 

    d) większa kultura języka, 

    e) używanie zwrotów grzecznościowych, 

    f) większy zasób słów, 

    g) odpowiedzialność za powierzone mienie, 

    h) systematyczność, 

    i) wypełnienie czasu wolnego czytaniem, 

    j) zwiększenie wiedzy np. o swojej chorobie. 

 

III.a) wzrost motywacji do współtworzenia,  

     b) większa odpowiedzialność za 

         wykonane zadanie, 

     c) poprawa samopoczucia, 

     d) umiejętność pracy zespołowej, 

     e) umiejętność samokontroli,  

     f) umiejętność zagospodarowania czasu 

         wolnego zabawą, 

      g) lepsze dostosowanie się do zasad. 

 

IV.a)  umiejętność pokonywania tremy, 

      b) większa umiejętność pokonywania 

          nieśmiałości,  

      c) zaspokojenie potrzeb estetycznych, 

      d) większa umiejętność kojarzenia, 

      e) myślenie twórcze. 
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V. filmoterapia  

     (projekcje filmów, dyskusje, 

      nagrywanie filmów) 

V.  a) większa wyobraźnia, 

      b) polepszenie samopoczucia, 

      c) mądre korzystanie z propozycji 

          programowych,  

      d) umiejętność dokonywania wyboru, 

      e) bogatszy światopogląd. 

 

 

2. Treningi  

I. funkcjonowania w codziennym życiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. umiejętności interpersonalnych  

     i rozwiązywania problemów 

 

 

 

 

 

 

III. umiejętności spędzania czasu 

      wolnego 

 

I.  a)  lepsza dbałość o higienę osobistą  

          i otoczenia, 

     b) większa  wiedza i umiejętność 

         planowania zakupów i wydatków, 

     c) lepsze gospodarowanie pieniędzmi, 

     d) większa samodzielność w robieniu 

         zakupów, 

     e) znaczna samodzielność w robieniu opłat, 

     f) bardziej świadome postrzeganie domu 

         i ogrodu jako przedmiotu troski, 

     g) lepsza orientacja w terenie, 

     h) większa dbałość o mienie, 

     i)  podwyższenie kompetencji osobistych, 

     j) większa samodzielność, 

     k) radzenie sobie w instytucji, urzędzie. 

 

II. a) lepsze umiejętności komunikacyjne, 

     b) umiejętność nawiązania, 

         i podtrzymania rozmowy, 

     c) umiejętność prowadzenia dialogu, 

     d) większe zaufanie w kontaktach 

         interpersonalnych, 

     e) większa śmiałość w kontaktach z innymi. 

  

III. a) własne pomysły na spędzanie czasu 

           wolnego, 

       b) większa samodzielność  

           w zagospodarowaniu czasu wolnego, 

       c) większa umiejętność korzystania 

           z dóbr kultury (np. propozycji kina, 

           biblioteki, muzeum). 

   

3.   

 Terapia ruchowa 

I. ćwiczenia ogólnousprawniające 

 

 

 

 

 

I. a) lepsze samopoczucie, 

    b) większa aktywność, 

    c) poprawa motoryki małej i dużej,  

    d) większa dbałość o kondycję fizyczną, 
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II. gry i zabawy ruchowe połączone  

     z elementami rytmiki i tańca 

 

 

III. zajęcia sportowe 

 

 

 

 

 

IV. turystyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  zajęcia rewalidacyjne 

    e) lepsza wydolność oddechowa, 

    f) właściwa postawa ciała. 

       

II. a) lepsza sprawność ruchowa, 

     b) poprawa koordynacji, równowagi, 

     c) współdziałanie w zespole. 

 

III.a) umiejętność rywalizowania, 

      b)znajomość zasad gier sportowych, 

      c)większa świadomość wpływu sportu 

         na zdrowie,  

      d) umiejętność gry fair play.    

  

IV. a) większa wiedza i doświadczenie dot. 

          bezpiecznego korzystania z dróg 

          publicznych jako piesi, rowerzyści, 

          pasażerowie, 

       b)doświadczenie alternatywnego 

          zagospodarowania czasu wolnego, 

       c) lepsza organizacja, planowanie, 

       d) uwrażliwienie na piękno przyrody  

           i otoczenia. 

  

V.   a) wzrost zdolności poznawczych 

          uwagi, spostrzegawczości, 

          wyobraźni, przewidywania, 

          umiejętności myślenia przyczynowo- 

          skutkowego, 

        b)zwiększenie sprawności mowy, 

        c) większa sprawność manualna. 

       

4.  

Poradnictwo psychologiczne 

I. porady psychologiczne 

 

 

II. warsztaty grupowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.    a)większe poczucie własnej wartości, 

      b) większa pewność siebie, odwaga. 

 

II.  a) większe umiejętności komunikacyjne, 

      b) wiedza nt sposobów radzenia sobie 

          ze stresem, 

      c) umiejętność prowadzenia rozmowy, 

      d) większe umiejętności radzenia sobie 

         w sytuacjach trudnych, 

     e) lepsze radzenie sobie z gniewem, 

         napięciem, 

     f) poprawa współdziałania w grupie, 

     g) nabycie umiejętności aktywnego 

        słuchania. 
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III. konsultacje indywidualne 

  

III. a) lepsze radzenie sobie z własnymi 

          problemami, 

       b) większa umiejętność podejmowania 

          decyzji, 

       c) umiejętność radzenia sobie z emocjami. 

 

5.  

Aktywizacja zawodowa 

I. terapia pracą-  ergoterapia  

   w pracowniach: rękodzielniczej, 

   plastycznej, artystycznej, stolarskiej, 

   kulinarnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. dobrowolne prace na rzecz Domu  

     w tym prace w ogrodzie 

 

 

 

 

 

 

III. zajęcia komputerowe 

  

 

 

I  a) uczestnicy potrafią w sposób  bardziej 

       kreatywny wykorzystać nabyte  

       umiejętności: 

     - dekorowania pomieszczeń na 

      okoliczność świąt i spotkań 

      integracyjnych na terenie  Domu 

      (stołówka, pracownie, altana ogrodzie), 

     - dekorowania potraw w ramach zajęć 

      kulinarnych, 

     - przygotowywania dekoracji z kwiatów, 

     - nakrywania do stołu na okoliczność np. 

      świąt, spotkania walentynkowego itp. 

   b) uczestnicy coraz lepiej i  bezpieczniej 

      radzą sobie ze sprzętem i narzędziami 

      znajdującymi się na wyposażeniu 

      pracowni tj. dziurkacze, dremel, noże 

      do carvingu, ksero, laminator, gilotyna 

      do papieru, 

   c) nabyli umiejętność wyrobu wikliny 

      papierowej, 

   d) są bardziej cierpliwi i wytrwali  

       w powierzonych im pracach, 

    e) potrafią współpracować w zespole,  

    f) posiadają  wiedzę  w zakresie 

      stosowania przerw w pracy, 

    g) bardziej otwarci na propozycje. 

 

II. a) uczestnicy dość często są inicjatorami 

        prac w ogrodzie np. sami widzą 

        potrzebę koszenia trawy, 

        porządkowania altany, otoczenia 

        Domu, dbania o oczko wodne, itp. 

     b) dość dobrze radzą sobie z dbaniem  

         o porządek otoczenia. 

 

III.a) uczestnicy w sposób poprawny 

         potrafią zredagować i napisać na  

         komputerze usprawiedliwienia  

         z zajęć, podanie o pracę itp., 

      b) większa umiejętność w redagowaniu 
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          i pisaniu usprawiedliwień, 

      c) większa umiejętność wypisywania 

         druków (w sytuacji regulowania 

         płatności), 

      d) poprawa umiejętności pisania, 

          liczenia, czytania. 

 

6.   

Inne formy 

I. „grupa wzajemnej pomocy” 

 

 

 

II. zajęcia rekreacyjno-sportowe  

   ( wycieczki piesze i rowerowe, biwak) 

 

    

 

 

III. zajęcia kulturalne 

     (imprezy/spotkania okolicznościowe, 

     kino, teatr, muzeum) 

 

 

 

 

 

IV. spotkania  klubowe (popołudniowa 

      forma spędzania czasu wolnego ) 

 

 

 

 I.   a) stała gotowość do wzajemnego 

         pomagania, 

      b) większe poczucie bycia potrzebnym. 

 

II.  a) większa obowiązkowość, 

      b) lepsza kondycja psychofizyczna, 

      c) większa elastyczność i otwartość na 

         nowe propozycje,  

      d) większa samodzielność i inicjatywa. 

 

III. a) lepsza znajomość norm społecznych, 

       b) potrafią odpowiednio zachować się 

           w miejscu publicznym, 

       c) większa dbałość o wygląd 

          zewnętrzny i odpowiedni dobór 

          ubrania do okoliczności, 

       d) poszerzenie zainteresowań. 

 

IV. a) podtrzymują  więzi koleżeńskie,  

       b) mają bogatsze życie towarzyskie, 

       c) posiadają wiedzę i umiejętności 

          dotyczące organizowania czasu 

          wolnego, 

       d) włączają  się w życie społeczne, 

       e) umiejętniej gospodarują własnym 

          czasem. 

 

 

 

Środki finansowe 

 

a)  środki przekazane z budżetu Wojewody – 470.467,00 zł 

b)  inne środki –  środki przekazane z budżetu Powiatu –  117.425,00 zł 

Razem –  587.892,00 zł 
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Ocena realizacji zadań oraz wnioski  

 

1. Zadania założone na rok 2013 zostały zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

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

samopomocy. 

2. Na zadawalającym poziomie jest frekwencja uczestników na zajęciach;  w roku 2013 

wynosiła 29 osób (średnia liczba uczestników z całego roku). 

3. Znacznie wzrosła aktywność uczestników w związku z pojawieniem się nowych technik 

terapii zajęciowej tj. carving, scrapbooking, decoupage, wiklina papierowa. 

4. W związku z zatrudnieniem nowego pracownika (pedagog-logopeda) wzmocniono 

działania ŚDS w ten sposób, że od listopada 2013 na miejscu dotychczasowej sali ćwiczeń 

rehabilitacyjnych powstała sala terapii ruchem a wśród propozycji, oprócz zajęć 

ruchowych  są zajęcia rewalidacyjne.   

5. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie  pracowników Domu (pracownik socjalny, 

psycholog), pozwoliły na skuteczne rozwiązanie licznych problemów uczestników oraz ich 

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

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

zdrowotnej sprzyjała szybkim interwencjom i zapobiegła licznym następstwom 

pogorszenia stanu zdrowia uczestników. 

7. Ciekawa propozycja zajęć popołudniowych spowodowała, że do grupy klubowiczów 

dołączyły nowe osoby.  

8. Wszyscy pracownicy merytoryczni Domu, zostali przeszkoleni zgodnie § 11 pkt. 2 

Rozporządzenia. 

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

która zaowocowała zorganizowaniem Wielkopolskich Dni Zdrowia Psychicznego. 

10. Zatrudnienie otrzymał 1 uczestnik Domu (umowa o pracę na  pełen etat). 

11. Na potrzeby wzmocnienia działań Domu 1 uczestnik wziął udział w projekcie pn. 

„Szansa na lepsze życie” współfinansowanego ze środków EFS i odbył „Kurs opieki nad 

osobą starszą”. Ta sytuacja daje uczestnikowi dodatkowe szanse na zatrudnienie. 

12. Propozycje skierowane do rodzin uczestników oraz stała z nimi współpraca dały 

wymierne efekty w postaci lepszego, niż dotychczas, radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych.  
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Plany 

 

1. Poszerzenie oferty Domu o zajęcia teatralne. 

2. Dokończenie malowania pomieszczeń. 

3. Częściowa wymiana sprzętu komputerowego. 

 

 

WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 

 

W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu 

otrzymaliśmy żywność o wartości 34.773,77 zł; roczna składka członkowska wyniosła 

4.710,00 zł.  

Artykuły spożywcze otrzymali: świetlice środowiskowe, klienci Banku Chleba, 

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

Alternatywa” oraz indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

W dniach 13-15 grudnia 2013 roku przy współpracy z Centrum Wolontariatu Ziemi 

Krotoszyńskiej i PCK przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów spożywczych w placówkach 

handlowych na terenie miasta. Zebrana żywność w ilości 620 kg została przekazana  

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

        

Tabela 17 Wartość żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w latach 2007-2013 

 

 2007 2008 2009 2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Wartość 

żywności 

 

34 959,39 zł 

 

23 881,87 zł 

 

26 039,47 zł 

 

21 831,62 zł 

 

30 796,46 zł 

 

33 030,15 zł 

 

34 773,77 zł 

  

  BANK CHLEBA 

 

W roku 2013 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 18 Ilość wydanego chleba i liczba rodzin korzystających z pomocy w latach 2007-2013 

 

 2007 2008 2009 2010 
 

2011 

 

2012 

 

2013 

Ilość bochenków 

chleba 

 

1650 

 

2030 

 

2102 

 

2371 

 

2356 

 

2360 

 

1907 

Ilość rodzin 

korzystających  

z pomocy 

 

39 

 

30 

 

50 

 

44 

 

      48 

 

52 

 

47 

 

 

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 19 Liczba wizyt osób potrzebujących w salonie odzieży używanej w latach 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010      2011      2012 2013 

Ilość 

wizyt 
680 789 1330 2462 2462 

 

1359 

 

    1252 

 

 

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: 865 232,36 zł, wkład własny 90.849,40 zł (wkład 

własny z PFRON 15.200,00 zł oraz wkład własny PCPR 75 649,40 zł – zwrot kosztów 
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utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych). W 2013 roku projekt objął trzy grupy 

beneficjentów: 

1. osoby niepełnosprawne – 30 osób; 

2. kobiety bezrobotne – 15 osób; 

3. rodziny zastępcze – 20 osób oraz 29 dzieci. 

W trakcie realizacji projektu podjęto następujące działania: 

• skierowane do osób niepełnosprawnych: warsztat rozwoju osobistego                         

„Poznaj samego siebie”, warsztat terapii antystresowe i przeciwlękowej – „Dźwięk 

leczy”, turnus rehabilitacyjny, zajęcia poprawiające sprawność fizyczną - aqua areobic 

i fitness, warsztaty artystyczne (decoupage, malowanie na materiale), kursy 

zawodowe: prawo jazdy kat.B, konserwator terenów zielonych, kucharz, sprzedawca  

z obsługą kasy fiskalnej,  

• skierowane do kobiet bezrobotnych: warsztat rozwoju osobistego „Jak zmotywować 

do działania”, kurs rozwijający umiejętności zawodowe „Kreatywny biznes - ABC 

komputera, e-commerse, ABC przedsiębiorczości”, warsztaty z ekonomii społecznej, 

warsztaty artystyczne: filcowanie, decoupage, wyrób sztucznej biżuterii, malowanie 

na materiale, scrapbooking, kursy zawodowe: kucharza oraz organizacji przyjęć, 

warsztat autokreacji i wizażu, zajęcia poprawiające sprawność fizyczną – fitness,  

• skierowane dla rodzin zastępczych: warsztaty „Rodzina w poszukiwaniu  wewnętrznej 

siły interpersonalnej”, „Radzenie sobie ze stresem sytuacyjnym”, „Muzykoterapia  

i techniki relaksacyjne”, warsztaty umiejętności rodzicielskich, coaching rodzicielski. 

Dzieci uczestniczyły w warsztatach „Muzykoterapii i technik relaksacyjnych”, 

„Treningu kreatywności”, treningu EEG Biofeedback, arteterapii. W ramach projektu 

zatrudniono koordynatora pieczy zastępczej. 

 

Tabela 20 Przepływ uczestników projektu realizowanego w 2013 r.  

 

Wyszczególnienie Liczba osób 

 Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie 72 50 22 

Osoby, które powróciły do projektu 3 2 1 

Osoby, które zakończyły udział w projekcie 65 44 21 

Osoby, które przerwały udział w projekcie 10 8 2 
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Dział  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na 

realizacje zadań na rok 2013 kwotę 1.468.542,00 zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy 

zadania rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP oraz zadania rehabilitacji społecznej 

realizowane przez PCPR. 

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

niepełnosprawnych na kwotę 120.000,00 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na staże 

osób niepełnosprawnych – 29.601,00 zł. 

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano w 2013 r. kwotę 

1.318.941,00 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 % dotacja ze środków powiatu. 

 - W roku bieżącym 499 osób złożyło wnioski na dofinansowanie pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym. Ze względu na znacząco obniżony plan finansowy dofinansowanie 

otrzymały jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności tj. 163 osób niepełnosprawnych. Kwota wydatkowana na to 

zadanie to 87.407,00 zł. 

- O dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych starały się 97 osób 

niepełnosprawnych. Dofinansowanie otrzymało 23 osoby. Kwota 70.985,00 zł 

została przeznaczona na adaptacje łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

na likwidacje barier technicznych.   

- Z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

sprzęt rehabilitacyjny skorzystało 789 osób. Na ten cel przeznaczono 263.589,00 zł. 

Ze względu na ograniczone środki musieliśmy obniżyć wysokość dofinansowania do 

w/w zadania. Mimo zastosowania obniżonego dofinansowania 70 wniosków 

otrzymało decyzję negatywną. 
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-  Jak co roku stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych organizują 

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

2013 podpisano 4 umów na kwotę  9.200,00 zł. 

 

Wykres 1 Wykorzystanie środków PFRON w 2013 roku. 

 

 

 

- W roku bieżącym  ponownie przystąpiliśmy do programu „Wyrównywanie różnic  

między regionami” gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie  na: 

•  likwidacje barier architektonicznych – zakup schodołazu do SOSW  

w Konarzewie, budowę podjazdu do budynku SOSW w Borzęciczkach oraz 

dobudowę windy do budynku Starostwa Powiatowego w Krotoszynie; 

• likwidacje barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla DPS Baszków oraz SOSW w Borzęciczkach; 

• w ramach obszaru G otrzymaliśmy środki na zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej. Dodatkowa kwota 43.000,00 zł została wydatkowana w formie 

dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dla dwóch osób niepełnosprawnych.   

- W roku 2013 prowadziliśmy również pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 

skierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Program podzielono na 9 obszarów:  

• A1 - dofinansowanie zakupu oprzyrządowania do samochodu;  
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• A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;  

• B1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów;  

• B2 - dofinansowanie szkoleń,  

• C1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;  

• C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka;  

• C3 - pomoc w zakupie specjalistycznej protezy;  

• C4 - naprawa specjalistycznej protezy;  

• D - pomoc w utrzymaniu sprawności zawodowej osób niepełnosprawnych;  

• Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  

Łącznie wydatkowaliśmy kwotę 110.454,00 zł. 

 

Wykres 2 Wysokość dodatkowych środków pozyskanych w 2013 roku w ramach 

dodatkowych programów.  

 

 

 

Każdego roku przystępując do dodatkowych programów prowadzimy akcje informacyjne na 

temat praw jakie przysługują osobom niepełnosprawnym.  
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Dział Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

 

Tabela 21  Ogólna liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu                    

krotoszyńskiego z rozbiciem na miasta i wsie 

 

Gmina Miasto Wieś Razem 

Krotoszyn 116 24 140 

Kobylin 5 5 10 

Koźmin Wlkp. 9 5 14 

Zduny 15 6 21 

Rozdrażew 0 4 4 

Sulmierzyce 3 0 3 

spoza powiatu 7 3 10 

Razem 155 47 202 

 

 

 

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 202, przy czym osoby zgłaszające się (również zgłaszane) pochodzą 

przede wszystkim z powiatu krotoszyńskiego; spoza powiatu do Ośrodka zgłoszono w 2013 

roku 10 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 22 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 40 40 1 10 52 57 30 10 

Kobylin 2 1 1 1 3 3 1 1 

Koźmin Wlkp. 2 2 0 0 2 3 2 0 

Zduny 3 3 0 0 5 4 2 1 

Sulmierzyce 2 2 0 0 2 3 1 1 

Rozdrażew 1 1 1 0 1 0 0 1 

spoza powiatu 1 1 0 0 1 3 0 0 

Razem 51 50 3 11 66 73 36 15 

 

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 (75%), w kilku pozostałych przypadkach istotny 

wpływ na wystąpienie sytuacji kryzysowej miały zaburzenia psychiczne i niezaradność 

życiowa (patrz: Wykres 6).  

 

Tabela 23  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 140 373 177 62 78 

Koźmin Wlkp. 14 31 18 5 9 

Kobylin 10 28 8 5 5 

Zduny 21 47 35 5 16 

Sulmierzyce 3 9 1 2 1 

Rozdrażew 4 13 7 2 2 

spoza powiatu 10 28 13 1 9 

Razem 202 529 259 82 120 

 

 

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  

12 posiedzeń sądu związanych z przesłuchiwaniem małoletnich, a także 57 spotkań dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych z rodzicami naturalnymi (Tab. 24).  

 

 

Tabela  24  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 

12 17 9 19 16 

 

 

Tabela 25 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – wg gmin powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

 

 

 

Gmina 
Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi 

2009 2010 2011 2012 2013 

Krotoszyn 170 135 129 144 140 

Kobylin 15 9 6 11 10 

Koźmin Wlkp. 19 17 22 18 14 

Zduny 17 18 10 19 21 

Rozdrażew 13 10 10 11 4 

Sulmierzyce 7 7 8 3 3 

spoza powiatu 10 11 6 9 10 

Razem 251 207 191 215 202 
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Wykres 8 Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi w latach 2009 – 2013 wg gmin 

powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 26  Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi – z rozbiciem na sprawy dotyczące 

przemocy oraz pozostałe  

 

 
 

 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Przemoc 82 80 75 37 51 

Pozostałe 251 207 191 215 202 

Razem 333 287 266 252 253 
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Wykres 9  Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi i sytuacjami w których dochodzi do 

przemocy w latach 2009 – 2013 

 

 
 
  
 
Tabela 27   Liczba spraw związanych z sytuacjami kryzysowymi dot. przemocy – z rozbiciem na  

przyczyny 

 

 

Rok 
Przyczyny sytuacji kryzysowych 

Alkohol Inne 

2009 53 (65%) 29 (35%) 

2010 49 (61%) 31 (39%) 

2011 56 (75%) 19 (25%) 

2012 32 (86%) 5 (14%) 

2013 36 (71%) 15 (29%) 
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Wykres 10 Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w latach 2009– 2013 
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Tabela 28  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 

2013 45 48 45 93 

 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba porad 
2345 2255 2220 2594 2480 
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 
Liczba przyjętych wniosków w sprawie wydania orzeczenia: 2042 (w tym 1696 wniosków       

o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia oraz 346 

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

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

szkolenia, 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, zatrudnienia w ZAZ, 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: 289 

                              o niezaliczeniu do niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia : 57 

                              o odmowie ustalenia niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia: 1 

Wydano orzeczeń o zaliczeniu do jednego z 3 stopni niepełnosprawności: 1516 

                              o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności: 104 

                              o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności: 51 

Razem wydano orzeczeń: 2018 

 

Wydano 803 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność. 

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 107 odwołań. 

 

Pragniemy jeszcze raz zaakcentować, że dużym utrudnieniem w pracy Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności są niedostateczne warunki lokalowe, 

które znacząco utrudniają realizację ustawowych zadań. 

 Niezbędne jest  odrębne  pomieszczenie  do badań i rozmów przeprowadzanych przez 

specjalistów w trakcie komisji oraz odrębne pomieszczenie lub punkt wydawania decyzji  
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i udzielania informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania. Zaznaczam,  

że pomieszczenia w których odbywa się postępowanie w sprawie orzekania  

o niepełnosprawności powinny spełniać wymogi organizacyjne i techniczne. Zachowanie 

poufności i ochrona danych osobowych oraz poszanowanie dóbr osobistych jest bardzo trudne 

w warunkach lokalowych jakie aktualnie posiadamy. 

Wchodzące z dniem 01.07.2014 r. zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw nałożyły na naszą instytucję dodatkowe zadanie na mocy, 

których karty parkingowe będą wydawane przez przewodniczącego powiatowego zespołu do 

spraw orzekania o niepełnosprawności. Nowe przepisy są niezgodne z zasadą ochrony praw 

nabytych i istotnie ograniczą możliwość uzyskania kart parkingowych. Nie spodziewamy się 

jednak, aby osoby niepełnosprawne, bez walki, zrezygnowały z wcześniej nabytych praw. 

Spodziewamy się więc wzrostu wydanych orzeczeń, wzrostu liczby osób, które odwiedzą 

naszą instytucję w celu uzyskania nowej karty parkingowej, bowiem wszystkie karty 

parkingowe wydane na dotychczasowych zasadach tracą swoją ważność dnia 30.11.2014 r.  

 

 
Tabela  29  Liczba i cel przyjętych wniosków w 2013 r. 

 

Osoby powyżej 16 roku życia 

 

Lp. Cel złożenia wniosku 2013 r. 

1. Odpowiednie zatrudnienie 449 

2. Szkolenie 4 

3. Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 7 

4. 
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze 
142 

5. 

Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia  

w samodzielnej egzystencji/ korzystanie z usług socjalnych, 

opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 

265 

6. Zasiłek stały 0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny 459 

8. Korzystanie z karty parkingowej 237 

9. Inne 133 

         Razem 1696 
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Tabela 30  Liczba i cel przyjętych wniosków w 2013 r. 

 

Osoby przed 16 rokiem życia 

 

 

Lp. Cel złożenia wniosku 2013 r. 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 289 

2. Zasiłek stały 55 

3. Inne (karta parkingowa) 2 

         Razem 346 

 

 

 

 

 

Tabela 31  Liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej w 2013 r. 

 

 

Lp.  Wyszczególnienie 2013 r. 

1. 
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o niepełnosprawności 
293 

2. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności  
496 

3. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie 

ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień 
14 

         Ogółem 803 
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Tabela 32   Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób  

niepełnosprawnych w 2013 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 57 

3. Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 289 

         Ogółem 347 
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Tabela 33  Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych w 2013 r. 

 

 

              Osoby po 16 roku życia

Lp. 
Wyszczególnienie 2013 r. 

1. Wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności 1516 

2. Wydane orzeczenia  o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 104 

3. Wydane orzeczenia  o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 51 

4. Ogółem wydane orzeczenia 1671 

 

 

5. 

W tym:  

Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych po raz pierwszy 

znaczny 211 

umiarkowany 152 

lekki 239 

Razem 602 

6. Wydane orzeczenia na podstawie art. 5a 23 
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Spotkania, konferencje, szkolenia, doskonalenie 

zawodowe kadr pomocy społecznej  

z powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-17.03.2013 r. Targi Aktywni 50+ w Poznaniu 

13.06.2013 r. Konferencja „Rodzina zastępcza – wybrane problemy  

i zagadnienia” 

 

20.09.2013 r. Konferencja naukowa pod hasłem: "Senior z inicjatywą" 

18-22.11.2013 r. Wielkopolskie Dni Zdrowia Psychicznego 

18.11.2013 r. Wystawa prac krakowskich malarek doświadczonych chorobą 

psychiczną – w ramach Wielkopolskich Dni Zdrowia Psychicznego  

 

22.11.2013 r. Dzień Pracownika Socjalnego 

04.12.2013 r. Wystawa rękodzieła artystycznego uczestników projektu  

pn. "Razem z Tobą będę Sobą" współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

10.12.2013 r.  Latający Uniwersytet Gerontologiczny 
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Tabela 34 Zestawienie dodatkowych środków pozyskanych przez PCPR  i innej jednostki pomoc    

społecznej 

 

Lp. Jednostka Cel / Program 
Instytucja, organizacja 

przekazująca środki 

Kwota 

w (zł) 

1.  
 

PCPR  

 

Resortowy program wspierania 

rozwoju pieczy zastępczej na rok 

2013 

MPiPS 59.825,00 

2. PCPR 

Resortowy program wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej 

na rok 2013 „Asystent rodziny  

i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” 

MPiPS 19.540,49 

3. PCPR 
Program korekcyjno-edukacyjny  

dla sprawców przemocy 
Wojewoda Wielkopolski 7.800,00 

4. PCPR Żywność 
Wielkopolski 

Bank Żywności 
34.773,77 

5. 

 

PCPR 

PZERiI 

 

„Uniwersytet III Wieku” 

Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
10.000,00 

Wojewoda Wielkopolski 5.000,00 

PFRON 3.000,00 

Starostwo Powiatowe 

 w Krotoszynie 
3.000,00 

Urząd Miejski w Krotoszynie 7.500,00 

Urząd Gminy w Rozdrażewie 2.500,00 

6. 

 PCPR 

PZERiI 

 

 

„Senior z inicjatywą” 

 

Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
10.000,00 

PFRON 3.000,00 

Urząd Miejski w Krotoszynie 1.850,00 
Starostwo Powiatowe 

w Krotoszynie 
2.000,00 

7. 

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 
      728.903,24  

 

8. 
PCPR Aktywny Samorząd PFRON 149.348,00 

9. 
PCPR 

Wyrównywanie Różnic Między 

Regionami 
PFRON 252.251,00 

 

 
RAZEM 

 
1.300.292,00 
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Działalność ośrodka doradztwa prawnego w Krotoszynie 

 w 2013 rok 

  
                                    Tabela 35 Rodzaje porad udzielonych przez ośrodek doradztwa prawnego w 2013 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 
- - - 1 1 

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

 

Razem 
220 257 228 236 941 
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Wnioski: 
 

Szczegółowa analiza działalności oraz ocena zasobów w 2013 roku jest doskonałą 

możliwością wyznaczenia priorytetów w roku 2014: 

 

✓ Przygotowanie koncepcji, dokumentacji oraz poszukiwanie środków finansowych na 

zagospodarowanie obiektu pod potrzeby PCPR. 

✓ Pozyskanie środków finansowych na realizację projektu zagospodarowania terenów 

DPS Zduny pod potrzeby boiska sportowo-rekreacyjnego. 

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

✓ Malowanie pomieszczeń oraz wymiana sprzętu komputerowego w ŚDS. 

✓ Utrzymanie standardu świadczonych usług w instytucjach pomocy społecznej, 

✓ Przygotowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o niepełnosprawności do przejęcia 

nowego zadania – Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

✓ Utworzenie drugiego rodzinnego domu dziecka w powiecie oraz zawodowej rodziny 

zastępczej ze szczególnym nastawieniem na specjalistyczną dla dzieci 

niepełnosprawnych, 

✓ Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, 

✓ Zatrudnienie psychologa w zespole pieczy zastępczej, 

✓ Analizowanie efektów wdrażania ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej na poziomie gmin i powiatu w zakresie funkcjonowania asystentów rodziny 

w gminach i koordynatorów pieczy zastępczej w powiecie, 

✓ Kontynuowanie projektu systemowego w partnerstwie w ramach EFS PO KL , 

✓ Monitorowanie realizacji powiatowego oraz gminnych programów przeciwdziałania 

przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

✓ Monitorowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

✓ Superwizja dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu, 

✓ Systematyczne wprowadzanie koordynatorów pieczy zastępczej, 

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

z zaburzeniami psychicznymi oraz osłonowego programu przeciwdziałania przemocy 

i innych z zakresu modernizacji infrastruktury pomocy społecznej, 

✓ Dokonanie oceny zasobów powiatu w zakresie pomocy społecznej, 

✓ Utrzymanie i wspieranie spółdzielni socjalnych, 

✓ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej, 
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✓ 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 

31-12-2013 r. 

852 85205 4010  wynagrodzenia brutto  pracownicy                           172 169,09 zł  

   

 1. wynagrodzenie brutto - wg stanu na 

31-12-2013 r.  -  5 etatów                           163 434,09 zł  

    2. jubilatki                               3 058,00 zł  

    3. fundusz nagród                               5 677,00 zł  

  4040  dodatkowe wynagrodzenie                             14 124,69 zł  

  4110  składki na ubezpieczenie społeczne                             32 571,38 zł  

     w tym: od wynagrodzeń                             30 105,20 zł  

     od nagrody rocznej                               2 466,18 zł  

  4120  składki na F.P.                                4 627,04 zł  

     w tym od wynagrodzeń                               4 280,99 zł  

    od nagrody rocznej                                 346,05 zł  

  4170 umowy zlecenie                             7 800,00 zł  

     program pracy ze sprawca przemocy                               7 800,00 zł  

  4210  zakup materiałów i wyposażenia                            35 810,66 zł  

     1. materiały biurowe, prasa, książki                              1 540,03 zł  

     2.meble i inne wyposażenie                               9 002,52 zł  

    

 3. sprzęt komputerowy i części 

komputerowe                               2 028,90 zł  

     4. opał - węgiel                                7 927,20 zł  

     5. artykuły spożywcze                            11 584,42 zł  

    

 6. środki chemiczne  i materiały do 

remontu                               3 727,59 zł  

  4230  leki i materiały medyczne                                          -   zł  

  4260  ogrzewanie                               6 925,03 zł  

     1. energia elektryczna                               6 283,54 zł  

     2. woda                                  641,49 zł  

  4270  zakup usług remontowych                                         -   zł  

     drobne remonty i konserwacja urządzeń                                         -   zł  

    

 remont i konserwacja budynków  - 

malowanie  -   zł  

  4280  zakup usług zdrowotnych                                 111,00 zł  

  4300  Zakup usług pozostałych                            25 347,00 zł  

     1. opłaty pocztowe                              1 014,10 zł  

    

 2. utrzymanie czystości na zewnątrz - 

wywóz szamba                               2 094,91 zł  

     3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                                         -   zł  

     4. koszty bankowe                                          -   zł  

     5. zakwaterowania, konwenty, spotkania                                      -   zł  

     6. usługi informatyczne                               1 075,51 zł  

     6. usługi transportowe                                         -   zł  

     7. pozostałe (odbiory; abonament rtv;                             3 136,98 zł  
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* średnia liczba osób korzystających z usług SOW Zduny w IV kwartale 45 rodzin w tym: 

kobiet 45, dzieci 48, razem osób 93  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przegląd w zakresie BHP, pozostałe 

drobne)  

    

 8. usługi kateringowe - obiady dla 

mieszkańców;                           14 520,00 zł  

    9. usługi prawnicze  3 505,50 zł  

  4350  opłaty internetowe  

                                           

217,76 zł  

  4360  opłaty za telefonię komórkową  

                                           

259,43 zł  

  4370  opłaty za telefonię stacjonarną  

                                           

848,46 zł  

  4410  podróże służbowe krajowe                               4 117,76 zł  

     delegacje                           2 453,90 zł  

     ryczałt                         1 663,86 zł  

  4430  różne opłaty i składki  

                                                    

-   zł  

     ubezpieczenie samochodu                                 -   zł  

  4440 

 odpis na Fundusz Świadczeń 

socjalnych                               5 743,13 zł  

  4520 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

                                           

120,00 zł  

    razem:                           310 792,43 zł  

    FINANSOWANIE:                           310 792,43 zł  

    DOTACJA OD WOJEWODY                           310 792,43 zł  

   ŚRODKI Z POWIATU 

                                                    

-   zł  
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Wykonanie 

31 - 12 - 2013 r. 

  

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników -  

4 etaty               154 899,74 zł  

  wynagrodzenia brutto  pracownicy               151 057,74 zł  

  fundusz nagród                   3 842,00 zł  

  jubilatka                             -   zł  

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 12 456,19 zł  

   

 

 

 

4110 

Składki na ubezpieczenie społeczne                 29 754,83 zł  

  

składki na ubezpieczenie społeczne pracownicze 

od wynagrodzeń                 27 579,99 zł  

  od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                   2 174,84 zł  

  4120 Składki na fundusz pracy                   3 867,50 zł  

  
 w tym od wynagrodzeń                   3 640,32 zł  

  
 od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                      227,18 zł  

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

     4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   1 027,00 zł  

  

 

 1. materiały biurowe, prasa, książki                         75,44 zł  

   2.meble i inne wyposażenie                       447,24 zł  

   3.paliwo    

  4. pozostałe - art. spożywcze, pitna woda                      504,32 zł  

  4260 Zakup energii                   6 166,44 zł  

  
 

woda                      724,50 zł  

  energia elektryczna                   1 334,51 zł  

  energia cieplna dostarczana przez ZEC                   4 107,43 zł  

  4280 
Zakup usług zdrowotnych                             -   zł  

  badania okresowe pracownicze                             -   zł  

  
4300 

Zakup usług pozostałych                      942,02 zł  

   1. opłaty pocztowe                              -   zł  

 

   2. utrzymanie czystości na zewnątrz                       632,02 zł  

   3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                              -   zł  

  

 4. pozostałe (drukarskie, czynsze za wodę pitną, 

opłata sądowa, usługi radcy prawnego, 

konferencje)                       310,00 zł  

  4350 Opłaty internetowe                   1 166,04 zł  

  4360 Opłaty za telefonię komórkową                   1 048,73 zł  

  
4370 Opłaty za telefonię stacjonarną                    1 528,65 zł  

  

4410 

Podróże służbowe krajowe                      794,93 zł  

  podróże służbowe                      156,71 zł  

  ryczałt dla kierownika OIK                      638,22 zł  
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4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                   4 835,17 zł  

  

4520 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi                         33,60 zł  

  
  

RAZEM               223 320,84 zł  

  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 

  

Z budżetu powiatu                      132 160,84 zł  

Z dochodów pochodzących z gmin wg 

zawartych porozumień o pomocy finansowej  

w ramach par. 2710                        91 160,00 zł  

Par. 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących powiatu                                  -   zł  

SUMA                    223 320,84 zł  

DOCHODY Z POSZCZEGÓLNYCH  

GMIN W ROKU 2012 

 PLAN - wg projektu 

zatwierdzonego przez 

poszczególne gminy  

realizacja  

31-12-2013 r. 

 KROTOSZYN POWIAT  
                132 200,00 zł                132 160,84 zł  

 KROTOSZYN GMINA  
                 57 770,00 zł                  57 770,00 zł  

 KOŹMIN  
                 18 530,00 zł                  18 530,00 zł  

 KOBYLIN  
                   1 500,00 zł                   1 500,00 zł  

 ZDUNY  
                   2 500,00 zł                    2 500,00 zł  

 ROZDRAŹEW  
                   6 500,00 zł                    6 500,00 zł  

 SULMIERZYCE  
                   4 360,00 zł                    4 360,00 zł  

RAZEM  
                223 360,00 zł                  91 160,00 zł  

w tym z gmin 
                       91 160,00 zł                223 320,84 zł  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2013 r.  

853 85218 3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

                                            

405,00 zł  

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników            576 105,55 zł  

    

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

15 etatów na  30-09-2013 r. 

                                    

546 523,55 zł  

    fundusz nagród        24 800,00 zł  

    jubilatka              4 782,00 zł  

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie             48 769,79 zł  

  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne            105 256,04 zł  

    społeczne pracodawcy - od wynagrodzeń            96 279,29 zł  

    

w tym składki na ubezpieczenie społeczne od 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

                                         

8 976,75 zł  

  4120 Składki na Fundusz Pracy          13 570,23 zł  

    Fundusz Pracy - od wynagrodzeń               12 391,90 zł  

    F. P. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego             1 178,33 zł  

  4170 Umowy zlecenie               6 960,00 zł  

    

umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń 

PCPR 

                                         

6 960,00 zł  

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia            29 533,17 zł  

     1. materiały biurowe, prasa, książki                5 818,24 zł  

     2.meble i inne wyposażenie               2 885,00 zł  

     3. sprzęt komputerowy i części komputerowe  

                                         

6 029,99 zł  

     4. paliwo, oleje  

                                         

3 649,62 zł  

    

 5. artykuły spożywcze,  chemiczne  do 

sprzątania i  pozostałe drobne materiały, zakup 

chleba do banku chleba  

                                         

1 256,85 zł  

    

 6. pozostałe - druki, woda,  części 

samochodowe  

                                         

9 893,47 zł  

  4260 Zakup energii               22 696,48 zł  

    energia cieplna              12 789,32 zł  

    energia elektryczna                9 610,07 zł  

    woda                   297,09 zł  

  4270 Zakup usług remontowych                    460,00 zł  

  4280 Zakup usług zdrowotnych                    723,00 zł  

    badania pracownicze okresowe i wstępne                  723,00 zł  

  4300 Zakup usług pozostałych           38 414,52 zł  

     1. opłaty pocztowe             9 514,54 zł  

     2. utrzymanie czystości na zewnątrz                  848,12 zł  

     3. koszty bankowe                 635,20 zł  

     4. usługi informatyczne          10 197,44 zł  

     5. usługi radcy prawnego             9 348,00 zł  

    

 6. pozostałe ( czynsze za wodę pitną, radca 

prawny, wydruki, )  

                                         

7 871,22 zł  
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  4350  Opłaty internetowe 428,04 zł  

  4360  Opłaty za telefonię komórkową          1 831,37 zł  

  4370  Opłaty za telefonię stacjonarną          8 621,62 zł  

  4400  Opłaty czynszowe   17 848,20 zł  

  4410 Delegacje krajowe          4 493,74 zł  

    podróże służbowe         4 493,74 zł  

  4420 Delegacje zagraniczne         727,26 zł  

  4430 Różne opłaty i składki       2 718,98 zł  

    

opieka autorska Radix FKB +, program środki 

trwałe 

                                         

2 718,98 zł  

  4440 Odpisy na ZFŚS       16 131,82 zł  

  4480 

Podatek od nieruchomości - od lokali 

przeznaczonych na bank rzeczy używanych 

                                            

181,00 zł  

  4700  Szkolenia pracowników  2 310,00 zł  

  4520 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  

                                                      

-   zł  

    razem:  

                                     

898 185,81 zł  
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* wg  liczby dzieci na dzień 31-12-2013 r.  

suma dzieci i pełnoletnich osób kontynuujących naukę w rodzinach zastępczych  wynosi  167  

na 31-12-2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2013 r.  

 852 85204   3110 RODZINY ZASTĘPCZE   

  - Świadczenia społeczne, w tym:                1 536 379,00 zł  

  - 

miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin 

zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka - dla 126 dzieci *                1 224 015,92 zł  

  - 

usamodzielnienie osób opuszczających rodzinę 

zastępczą -  6  świadczeń 

                                      

20 470,00 zł  

  - świadczenie losowe - 4                      1 750,00 zł  

  
- 

zagospodarowanie dla nowych rodzin - 18    

świadczeń, 

                                      

24 183,65 zł  

  - 

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich  wychowanków rodzin 

zastępczych - dla 41 osób 

                                    

221 059,38 zł  

  - świadczenia dla rodzin pomocowych -   zł  

  4010 

koszty utrzymania lokalu mieszkalnego 

rodziny zawodowej dla 3 rodzin zawodowych  

i 1 rodzinnego domu dziecka 

                                      

44 900,05 zł  

    

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

2 etaty koordynator pieczy zastępczej                42 409,50 zł  

  4040 w tym fundusz  nagród                    3 849,00 zł  

  4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       1 336,20 zł  

    Składki na ubezpieczenie społeczne                     35 420,46 zł  

    

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej 

                                        

7 553,67 zł  

  4120 

w tym za rodziny zawodowe i rodzinny dom 

dziecka 

                                      

27 866,79 zł  

    Składki na Fundusz Pracy 4 941,78 zł  

    

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej 

                                            

987,77 zł  

  4170 

w tym za rodziny zawodowe i rodzinny dom 

dziecka 

                                        

3 954,01 zł  

    Umowy zlecenie 234 668,11 zł  

    

6 rodzin zawodowych dla 22,  1 pogotowie 

rodzinne dla 5 dzieci, 1 rodzinny dom 

dziecka dla 6 dzieci 

                                    

210 508,11 zł  

  4280 szkolenie PRIDE                    24 160,00 zł  

  4410 Zakup usług zdrowotnych                          -   zł  

  4440 Podróże służbowe krajowe             4 258,84 zł  

   

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych             2 548,86 zł  

   RAZEM                1 861 962,75 zł  
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Finansowanie:     

     

środki własne powiatu            1 770 597,26 zł   
     

dotacja na dzieci cudzoziemców 

                                      

12 000,00 zł  85204 par. 211 
     

dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej 

                                      

19 540,49 zł  85204 par. 212 
     

dotacja na zagospodarowania 

 i wynagrodzenia rodzin zawodowych 

                              

59 825,00 zł  85204 par. 212 
     

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31 - 12 - 2013 r.  

852 85201   

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - 

WYCHOWAWCZE  

           4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego - za dzieci spoza terenu powiatu 

krotoszyńskiego umieszczone w placówkach 

wychowawczych 107 910,40 zł  

     wg załącznika  
      ŚRODKI WŁASNE POWIATU 107 910,40 zł  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2013 r.  

      RODZINY ZASTĘPCZE   

852 85204 4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 etat 

koordynator pieczy zastępczej           19 540,49 zł  

      

 

RAZEM           19 540,49 zł  

   FINANSOWANIE:    

dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej finansowana 

z umowy nr PS-II.946.60.2013.8 o wsparcie zadania publicznego 

z dnia 10-06-2013 zawartego pomiędzy Powiatem  Krotoszyńskim 

a Wojewodą Wielkopolskim  

    19 540,49 zł  85204 par. 213 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2013 r.  
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852 85204   RODZINY ZASTĘPCZE   

    4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego - za dzieci spoza terenu powiatu 

krotoszyńskiego umieszczone w rodzinach 

zastępczych  

                                                           

136 984,83 zł  

   FINANSOWANIE:  
      ŚRODKI WŁASNE POWIATU 136 984,83 zł                              

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 

31-12-2013 r. 

852 85201       

    3110 Świadczenia społeczne, w tym:     7 500,00 zł  

      w tym kontynuowanie nauki -   1 wychowanek      6 000,00 zł  

      zagospodarowanie     1 500,00 zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     32 772,00 zł  

      fundusz nagród  600,00 zł  

      

wynagrodzenia osobowe pracowników  w tym 1 etat w 

świetlicy Rivendell 

                             

32 172,00 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie   2 713,20 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 236,42 zł  

      w tym od wynagrodzeń      7 762,69 zł  

      w tym od dodatkowego wynagrodzenia rocznego        473,73 zł  

      w tym za zleceniobiorców            -   zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy       869,41 zł  

      w tym od wynagrodzeń    802,94 zł  

      w tym od dodatkowego wynagrodzenia rocznego     66,47 zł  

    4170 Umowy zlecenie    68 080,00 zł  

    1 

Z CZEGO:  ŚWIETLICA WTZ - DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH; DWÓCH 

WYCHOWAWCÓW; JEDEN REHABILITANT,   

liczba dzieci 15 

                             

31 040,00 zł  

    2 

ŚWIETLICA RIVENDELL - DLA MŁODZIEŻY; 

DWÓCH WYCHOWAWCÓW, młodzieży ok.50 

                             

12 000,00 zł  

    3 

ŚWIETLICA W KROTOSZYNIE -UL. 

MICKIEWICZA - DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; 

TRZECH WYCHOWAWCÓW,  liczba umieszczonych 

dzieci 15 

                             

25 040,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   15 837,00 zł  

      

wyposażenie świetlic:  ( wyposażenie, gry i materiały do 

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

tym:   

    1 

ŚWIETLICA WTZ - DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 

                               

5 061,22 zł  

    2 ŚWIETLICA - KLUB RIEVENDEL;      3 323,96 zł  

    3 ŚWIETLICA W KROTOSZYNIE - UL.                                

 Świetlice socjoterapeutyczne oraz kontynuowanie nauki przez młodzież opuszczającą placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 
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MICKIEWICZA - DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;  6 974,39 zł  

    4 MIESZKANIE USAMODZIELNIAJĄCE         477,43 zł  

    4280 Zakup usług zdrowotnych        227,00 zł  

    4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 

                             

12 313,71 zł  

      

zapłata za pobyt w placówce opiekuńczo - 

wychowawczej typu interwencyjnego w Słupcy 

nieletniej z powiatu krotoszyńskiego    

    4440 Odpisy na ZFŚS   1 093,93 zł  

     RAZEM 

                           

149 642,67 zł  

   

FINANSOWANIE:   

ŚRODKI WŁASNE POWIATU  149 642,67 zł  

SUMA  149 642,67 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 
1.152,90  1.152,90 1.152,90 1.152,90 1.152,90 1.152,90 1.152,90 1.152,90 1.152,90 1.152,90 1.152,90 1.152,90 13.834,80 

OSTRÓW 

WLKP.                        

3 dzieci      

2.141,10 2.141,10 2.141,10 2.141,10 2.141,10 6.689,49 3.141,10 3.141,10 3.141,10 3.141,10 3.141,10 3.141,10 36.241,59 

MILICZ                           

1 dzieci 
827,55 827,55 827,55 827,55 827,55 827,55 - - 2.922,87 139,93 - - 8.028,10 

WIERUSZÓW          

1 dziecko  
660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 7.920,00 

PSZCZYNA                 

1 dziecko  
660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 7.920,00 

SIERADZ                           

2 dzieci 
389,16 389,16 389,16 389,16 389,16 389,16 389,16 389,16 - 1678,13 854,58 854,58 6.500,57 

POZNAŃ 

3 dzieci 
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 36.000,00 

TRZEBNICA 

2 dzieci 
- - - - 7.366,44 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 16.606,44 

GOSTYŃ 

1 dziecko 
- - - - - - - - - - - 3.933,33 3.933,33 

RAZEM 8.830,71 8.830,71 8.830,71 8.830,71 16.197,15 14.699,10 10.323,16 10.323,16 12.856,87 11.752,06 10.788,58 14.721,91 136.984,83 
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Dział Rozdział Wyszczególnienie zadań  Wykonanie    

2,5%  
należne PLAN 

% 

WYKONANIA 

PLANU 

853 85324           

    1.dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych                      87 407,00 zł                2 185 zł      87 407,00 zł  100,00% 

    2.dofinansowanie  sportu, kultury, rekreacji i turystyki                         9 200,00 zł                   230 zł         9 200,00 zł  100,00% 

    3.zakup sprzętu ortopedycznego                    263 588,93 zł                6 590 zł    263 589,00 zł  100,00% 

    4. likwidacja barier architektonicznych i funkcjonalnych                      70 985,00 zł                1 775 zł       70 985,00 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                       29 600,62 zł                   740 zł       29 601,00 zł  100,00% 

    

7. przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolnej, albo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12)                                  -   zł                     -   zł                    -   zł  0,00% 

    

8. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26e)                    120 000,00 zł                3 000 zł     120 000,00 zł  100,00% 

    10. 2,5 % NA REALIZACJĘ ZADAŃ                      36 714,00 zł         36 715,00 zł    

    SUMA                 1 505 255,55 zł          36 714,00 zł  1 505 257,00 zł  97,56 % 

  Razem środki otrzymane z PFRON                 1 505 257,00 zł     

  Razem środki wydatkowane                 1 505 255,55 zł     

  

% na rachunku PFRON, oraz inne środki do zwroty 

PFRON                            27,29 zł     

  s.k. na  31-12-2013 r.                            28,74 zł     
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Dział Rozdział 

 

Paragraf Wyszczególnienie 

Wykonanie 

31-12-2013 r. 

853 85321 3030 Różne wydatki na rzecz osób  fizycznych     269,97 zł  

      różne wydatki na rzecz osób  fizycznych                  269,97 zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników             112 723,72 zł  

      wynagrodzenia brutto  pracownicy - 3 etaty                    -   zł  

      z czego fundusz nagród                112 723,72 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne            8 923,90 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne          21 090,15 zł  

      

w tym składki od  dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego 1 558,11 zł  

      

składki na ubezpieczenie społeczne 

pracownicze 

                                          

19 532,04 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy                2 962,38 zł  

      

w tym składki od  dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego 

                                                

218,63 zł  

      składki na F.P. pracowników              2 743,75 zł  

    4170 Umowy zlecenie               8 037,00 zł  

      

 1 - psycholog,  1 - pedagog, 1 - doradca 

zawodowy, 2 - protokolantów, 2 - 

pracowników socjalnych 

                                            

8 037,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia              9 506,00 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki                9 506,00 zł  

       2.meble i inne wyposażenie                      -   zł  

       3. części komputerowe                       -   zł  

       4. paliwo                         -   zł  

    4270  Zakup usług remontowych                1 826,02 zł  

    4280  zakup usług  zdrowotnych                 81,00 zł  

    4300 zakup usług pozostałych            80 271,51 zł  

       1. opłaty pocztowe            10 440,55 zł  

       2. utrzymanie czystości na zewnątrz                           -   zł  

       3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                               -   zł  

      

4. usługi drukarskie - dzierżawa 

kserokopiarki,  usługi informatyczne, 

usługi poligraficzne  3 434,96 zł  

      

5. umowy o usługi zdrowotne z lekarzami 

orzecznikami w tym: internista (2), 

reumatolog, chirurg, pediatra (2), 

0psychiatra, alergolog, neurolog, specjalista 

medycyny pracy,  (stawka  OD kwietnia 

2013 r.  30,00 za jedno orzeczenie) 

                                          

66 396,00 zł  

    4410 delegacje krajowe                 160,24 zł  

      delegacje krajowe 160,24 zł  

    4440 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

                                            

3 281,79 zł  

   RAZEM         249 133,68 zł  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2013 r. 
 

 

68 

 

 

DOTACJA WOJEWODY                               135 817,69 zł  

ŚRODKI Z POWIATU                               113 315,99 zł  

SUMA                               249 133,68 zł  

ŁACZNA ILOŚĆ WYDANYCH ORZECZEŃ  -   ROK 2013  2018 

ILOŚC WYDANYCH LEGITYMACJI 803 

ROZPATRZONO ODWOŁAŃ 107 
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 Program PO KL „Razem z Tobą będę Sobą” 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2013 r.  

853 85395 2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 

korekta finansowa nałożona po kontroli WUP              11 917,13 zł  

    3119 

Świadczenia społeczne - zapłata dodatku za 

kontynuowanie nauki dla uczestników programu 

- udział własny               56 818,40 zł  

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników             103 764,32 zł  

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                  5 493,39 zł  

      

w tym: dodatki specjalne dla pracowników za:  

-  zawieranie umów i nadzór nad ich realizacją 

- trzech pracowników socjalnych, zarząd  projektu  

i  jego koordynacja oraz obsługa administracyjna - 

sześciu pracowników,  jeden etat koordynatora 

pieczy zastępczej   

    4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 2 510,59 zł  

    4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    132,91 zł  

    4117 Składki na ubezpieczenie społeczne               21 025,95 zł  

    4119 Składki na ubezpieczenie społeczne                 1 113,11 zł  

    4127 Składki na Fundusz Pracy                 2 289,91 zł  

    4129 Składki na Fundusz Pracy                    121,26 zł  

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe               43 278,86 zł  

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe                 2 291,14 zł  

      

umowy zlecenie :trener biofeedback (1),  asystent 

grupowy (1), terapeuta (1)   

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia               29 510,40 zł  

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia                 1 562,31 zł  

      

w tym:  zadanie :  "Działania o charakterze 

środowiskowym" - zakup fotela do biofeedback-u, 

zakup materiałów do zajęć               26 802,58 zł  

      

w tym: koszty pośrednie - zakup materiałów 

biurowych i tuszy do drukarki                 4 270,13 zł  

    4307 Zakup usług pozostałych             426 599,98 zł  

    4309 Zakup usług pozostałych               22 605,71 zł  

      

w tym: zadanie 1. "Aktywna integracja społeczna": 

usługi cateringowe świadczone na zajęciach, 

warsztatach, spotkaniach i wystawie,  wynajem sal  

warsztatowych,  kursy i zajęcia: aqua aerobic, 

"Dźwięk leczy" -  warsztat  psychoterapii 

antystresowej i przeciwlękowej, trening rozwoju 

osobistego "Poznaj samego siebie", warsztaty  

artystyczne:  malowania na materiale, warsztaty 

wyrobu sztucznej biżuterii,  warsztaty umiejętności 

rodzicielskich, "Radzenie sobie ze stresem 

sytuacyjnym", trening kreatywności i arteterapia dla   
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLAN:   

PARAGRAF DOCHODÓW % WARTOŚĆ 

DOTACJA ROZWOJOWA NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW  

I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  85,00%        639 397,51 zł  

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - 

ŚRODKI KRAJOWE 4,50%          33 850,45 zł  

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - 

ŚRODKI JST 8,48%          63 785,00 zł  

RAZEM WARTOŚĆ PROJEKTU SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

UNIJNYCH I KRAJOWYCH          737 032,96 zł  

WSPÓŁFINANSOWANIE - UDZIAŁ PFRON 2,02%          15 200,00 zł  

SUMA WARTOŚCI PROJEKTU 100,00%        752 232,96 zł  

   

WYKONANIE     

PARAGRAF DOCHODÓW % WARTOŚĆ 

DOTACJA ROZWOJOWA NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW  

I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  83,55%        631 657,27 zł  

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - 

ŚRODKI KRAJOWE 4,43%          33 461,57 zł  

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - 

ŚRODKI JST 8,44%          63 784,40 zł  

RAZEM WARTOŚĆ PROJEKTU SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

UNIJNYCH I KRAJOWYCH          728 903,24 zł  

z budżetu jst - zwrot dotacji par. 2910            11 917,13 zł  

           740 820,37 zł  

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTU  - UDZIAŁ PFRON            15 200,00 zł  

SUMA WARTOŚCI PROJEKTU          756 020,37 zł  

dzieci, muzykoterapia i techniki relaksacyjne, opłaty 

za  wstępy na basen, kursy zawodowe - prawo jazdy 

kat. B 

      

 2. zadanie 3 - "Zarządzanie projektem" .  

prowadzenie rachunku bankowego, ogłoszenia 

prasowe    

    4437 Różne opłaty i składki                 2 677,26 zł  

  4439 Różne opłaty i składki                   141,74 zł  

    ubezpieczenie uczestników zajęć   

  6069 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych - zakup bioofeedback                 6 966,00 zł  

   Razem:             740 820,37 zł  

 
PROGRAM PRZEZNACZONY DLA 65 OSÓB W TYM :                                                                                                                                                  
- bezrobotne kobiety - 15, rodziny zastępcze - 20 , osoby niepełnosprawne – 30. 
 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2013 r. 
 

 

71 

 

Część opisowa dochodów 

 
 

 
85220 Paragraf dochodów 2710 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
plan   12/2013 

wykonanie  
31-12-2013 

852 85218 0920 Pozostałe odsetki         3 000,00 zł               1 890,97 zł  

852 85218 0960 

Darowizny na Bank 

Chleba         1 300,00 zł               1 300,00 zł  

852 85218 0970 

Wpływy z różnych 

dochodów - zwrot 

wydatków za lata 

poprzednie      1 986,00 zł               1 985,90 zł  

853 85324 0970 

Wpływy z różnych 

dochodów 2,5 % od 

zrealizowanych 

wydatków z PFRON  - 

na obsługę zadań   46 319,00 zł             45 228,68 zł  

853 85395 0920 

Pozostałe odsetki - od 

środków POKL 7.1.2      5 300,00 zł               5 407,68 zł  

             57 905,00 zł             55 813,23 zł  

PLAN 85220 - UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GMIN - 

wersja planu do projektu 

PLAN 2013 

faktycznie 

realizowany 

realizacja   

31-12-2013 

77500 53% 
    55 173,00 zł  

KROTOSZYN GMINA 
       57 770,00 zł         55 173,00 zł  

77500 17% 
    17 697,00 zł  

KOŹMIN 
       18 530,00 zł          17 697,00 zł  

77500 11% 
    11 451,00 zł  

KOBYLIN 
         1 500,00 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 
         6 500,00 zł            7 287,00 zł  

77500 4% 
      4 164,00 zł  

SULMIERZYCE 
         4 360,00 zł            4 164,00 zł  

77500 100% 

  104 100,00 zł  

RAZEM DOCHODY = 

UDZIAŁY GMIN 
       91 160,00 zł          88 821,00 zł  
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

Plan 

12/ 2013 

Wykonanie 

31.12.2013 poprzednio 

  85201 2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na 

rzecz innych jednostek samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie zadań 

bieżących  - 10 % z gmin za pobyt 

dziecka w domu dziecka 4 000,00 zł   3 999,56 zł   
  85204 0830 Wpływy z usług - wg załącznika    443 932,00 zł   446 692,84 zł   443932,00 zł  

  85204 0920 Pozostałe odsetki 

                          

15,00 zł  

                           

14,55 zł  

                 

15,00 zł  

 85204 0970 
Wpływy z różnych dochodów - 

nienależnie pobrane świadczenia 

                         

924,00 zł  

                          

923,87 zł  

                

924,00 zł  

 85204 2120 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu na 

zadania bieżące realizowane przez powiat  59 825,00 zł   59 825,00 zł    59 825,00 zł  

 85204 2900 

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      67 529,00 zł   57 838,87 zł    71 529,00 zł  

     razem dochody    576225,00 zł      569294,69 zł   576225,00 zł  

 

 
  

 

  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan  12/2013 

wykonanie  

31-12-2013 

852 85203 0820 

Wpływy z usług - USŁUGI 

SPECJALISTYCZNE - 

DOCHODY SKARBU 

PAŃSTWA          8 500,00 zł  

                            

10 146,32 zł  

  85203 0920 Pozostałe odsetki 

                  

550,00 zł  

                                 

569,29 zł  

  85203 0970 

Wpływy z różnych dochodów - 

wynagrodzenie dla płatnika z 

tytułu wykonywania zadań - 

uopdof 

                   

81,00 zł  

                                   

81,00 zł  

      razem dochody          9 131,00 zł  
                            

10 796,61 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 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 

RUDA ŚLĄSKA           

 2 dzieci 

2.152,90 2.152,90 2.152,90 2.152,90 2.152,90 2.152,90 2.152,90 2.152,90 2.152,90 2.152,90 2.152,90 2.152,90 25.834,80 

POZNAŃ                               

8 dzieci 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 14.333,33 7.000,00 5.096,77 19.516,12 8.000,00 8.000,00 8.000,00 99.946,22 

WROCŁAW                      

1 dziecko 

242,24 - - - - - - - - - - - 242,24 

BYTOM 

2 dzieci 

- - - - - - - 18.838,70 3.373,34 2.400,00 2.400,00 2.400,00 29.412,04 

GIŻYCKO                        

3 dzieci 

3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.045,16 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 37.445,16 

OSTRÓW 

WLKP.                 

2 dzieci 

1.320,00 1.001,54 1.320,00 1.080,18 1.038,26 1.041,18 1.041,18 762,36 1.041,18 1.041,18 1.041,18 4.073,44 15.801,68 

MILICZ                                

2 dzieci 

2.352,90 2.352,90 2.352,90 2.352,90 2.352,90 2.352,90 2.352,90 2.352,90 2.352,90 1.986,23 9.002,25 4.865,98 37.030,56 

PLESZEW                     

2 dzieci 

2.000,00 2.000,00 - - - - 4.000,00 - 5.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 19.400,00 

KONIN                             

2 dzieci 

1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 15.840,00 

SZAMOTUŁY               

2 dzieci 

3.259,06 2.000,00 3.259,06 3.259,06 3.256,54 3.256,54 3.256,54 3.256,54 3.256,54 3.256,54 3.256,54 4.513,08 39.086,04 

GOSTYŃ                    

1 dziecko 

911,70 911,70 - - - - - - - - 13.588,30 9.995,76 25.407,46 

Kędzierzyn-

Koźle                             

2 dzieci 

2.152,90 3.106,16 3.259,06 3.259,06 3.256,54 3.256,54 3.256,54 3.256,54 3.256,54 3.256,54 3.256,54 4.513,08 39.086,04 

SULĘCIN 

1 dziecko 

661,20 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 7.921,20 

OLEŚNICA 

1 dziecko 

6.396,77 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 17.396,77 
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GŁUPCZYCE 

1 dziecko 

- - - - - - - - - - 7.032,26 1.000,00 8.032,26 

GNIEZNO 

1 dziecko 

- - - - - - - - - - - 10.877,04 10.877,04 

ZGORZELEC 

1 dziecko 

- - - - - - - - - - 4.933,33 1.000,00 5.933,33 

RAZEM 32.969,67 26.705,20 25.523,92 25.284,10 25.237,14 33.573,39 30.240,06 42,741,87 47.329,52 31.073,39 63.643,30 62.371,28 446.692,84 
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Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie 
 

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca warsztat  

składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystaniu  

środków finansowych warsztatu. Sprawozdanie stanowi podstawę do dokonywania przez  

powiat corocznej oceny działalności warsztatu. 

Z analizy efektów realizacji indywidualnych programów rehabilitacji uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie wynika, że jednostka w 2013 r. realizowała 

zadania określone w art. 10a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych stwarzając osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia 

pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub 

przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Realizacja tego celu odbywała się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej,  

zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz 

zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz podstawowych i specjalistycznych 

umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo  

podjęcie pracy. 

Reasumując - Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w roku 2013 zrealizował 

zadania na rzecz uczestników zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. ( Dz. U. Nr 63, poz. 587). Proces rehabilitacji 

prowadzony był prawidłowo i zgodnie z indywidualnym procesem terapii i rehabilitacji 

przygotowanym przez Radę Programową WTZ, co stanowi podstawę do dokonania 

pozytywnej oceny jego działalności w 2013 roku.  
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Materiał został opracowany przez Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krotoszynie w składzie: 

1. Dyrektor Andrzej Piotrowski 

2. Główny Księgowy Anna Wachowiak – Zawikowska 

3. Kierownik Działu Wsparcia Rodziny Renata Zych – Kordus 

4. Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej Tadeusz Ciesiółka 

5. Kierownik Działu PFRON Danuta Grześkowiak 

6. Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Anna Kubiak 

oraz na podstawie informacji przekazanych przez: 

1. Dionizego Waszczuka – dyrektora DPS w Baszkowie 

2. s. Anna Wojciechowska – dyrektor DPS w Zdunach 

3. Małgorzatę Nyczkę – kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

4. Pawła Kaczmarka – kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie 

 

Opracowanie graficzne:  

1. Marta Kowalczyk 
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