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Wprowadzenie 

 

          Kompetencje przypisane samorządowi powiatowemu mają duże znaczenie dla systemu 

polityki społecznej, a zwłaszcza systemu organizacyjnego szeroko rozumianej pomocy 

społecznej. Szczegółowe zadania, za które w tej sferze ponosi odpowiedzialność samorząd 

powiatowy precyzują, przede wszystkim ustawa o pomocy społecznej, ustawa  

o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy  

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  Tak skonstruowany 

system pomocy społecznej w powiecie wskazuje na cztery grupy zadań określające rolę  

i miejsce samorządu powiatowego w rozwiązywaniu problemów społecznych, poprzez 

działające w ramach administracji zespolonej, powiatowe centrum pomocy rodzinie: 

1)  prowadzenie szeregu specjalistycznych usług dla różnych kategorii wymagających 

wsparcia, są to między innymi – stacjonarne usługi opiekuńcze,  

w przypadku powiatu krotoszyńskiego to domy pomocy społecznej w Baszkowie  

i Zdunach, środowiskowe ośrodki wsparcia /ŚDS w Krotoszynie – jako zadanie  

z administracji rządowej/, interwencja kryzysowa, specjalistyczna informacja  

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

zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością /finansowanie rehabilitacji 

społeczno – zawodowej uczestników WTZ, dofinansowanie rehabilitacji osób  

z niepełnosprawnością ze środków PFRON/, orzecznictwo osób  

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

zlecone z administracji rządowej/, prowadzenie programów korekcyjno – 

edukacyjnych  pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, 

2)  opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej poprzez rekrutację, 

prowadzenie, organizację, koordynację i wspieranie rodzin zastępczych, rodzinnych 

domów dziecka,  organizację i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych , 

wspieranie w usamodzielnieniu wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek 

opiekuńczych i wychowawczych, 

3) wspieranie kadry instytucji pomocy społecznej poprzez szkolenie oraz doradztwo 

metodyczne,  
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4) realizacja programów osłonowych dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną  

w porozumieniu i partnerstwie z instytucjami integracji społecznej oraz 

organizacjami pozarządowymi. 

Oceniając usługi społeczne w 2015 roku, interesować nas będą obszary zaspokajania 

potrzeb społecznych, których te usługi dotyczą. Pole zainteresowania jest zatem dosyć 

szerokie i obejmuje co najmniej usługi w zakresie promocji i ochrony zdrowia, integracji 

społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zabezpieczenia 

mieszkaniowego, polityki prorodzinnej, ochrony ofiar przemocy, wspierania osób 

niepełnosprawnych, bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałania bezrobociu, włączenia 

społecznego, aktywności społecznej. Diagnozując obszary zaspokajania potrzeb, 

szukamy odpowiedzi na pytania o: stan zaspokojenia potrzeb społecznych, możliwości  

i zasoby służące zaspokajaniu tych potrzeb, czyli zasoby finansowe, organizacyjne  

i ludzkie, będące w dyspozycji instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, 

podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz problemy  

w zaspokajaniu potrzeb społecznych. Zestawienie w tabeli problemów społecznych 

powiatu oraz możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców na podstawie sprawozdań 

MPiPS-03 ośrodków pomocy społecznej, jest doskonałym materiałem do analizy. 

Kryterium 

Nazwa gminy 

RAZEM 
Krotoszyn 

Koźmin 

Wlkp. 
Kobylin Zduny Rozdrażew Sulmierzyce 

Liczba rodzin objętych 

pomocą społeczną 1734 625 344 299 70 105 3177 

Liczba osób objętych 

pomocą społeczną 1965 1044 649 518 175 208 4559 

Powody przyznania 

pomocy społecznej:  

Ubóstwo 1807 602 440 305 79 145 3378 

Bezdomność 43 8 4 3 2 1 61 

Bezrobocie 1391 380 273 322 59 128 2553 

Niepełnosprawność 452 347 174 38 66 54 1131 

Ciężka choroba 253 349 265 76 34 36 1013 

Bezradność opiekuńczo-

wychowawcza 322 451 46 131 90 61 1101 

Przemoc 64 26 0 23 58 0 171 

Alkoholizm 89 122 10 16 20 0 257 

Narkomania 13 13 0 4 0 0 30 

Zwolnienie z zakładu 

karnego 13 4 3 15 1 0 36 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 38 216 334 149 19 47 803 

Sytuacja kryzysowa 9 0 0 0 4 0 13 
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Liczba osób 

umieszczonych w dps 77 27 12 11 3 1 131 

Wydatki poniesione na 

utrzymanie w dps 1 424 103 569 473 238 783 230 951 83 446 27 101 2573857 

Liczba osób objętych 

usługami 

opiekuńczymi 63 36 10 0 0 4 113 

Liczba osób objętych 

SUO 15 0 0 0 0 0 15 

Liczba pracowników 

socjalnych 16 6 2 4 2 1 31 

Liczba kontraktów 

socjalnych  69 0 0 0 0 0 69 

Liczba osób objętych 

kontraktami 

socjalnymi 69 0 0 0 0 0 69 

 

  Źródło: Opracowanie A. Piotrowski na podstawie sprawozdań MPiPS-03. 

 

Realizacja podstawowego zadania powiatu czyli wsparcia i rozwoju pieczy zastępczej 

zgodnie z założeniami Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015 

/sprawozdanie na sesji Rady Powiatu 25.03.2016 r./. Pozytywnie należy odnotować 

systematyczne realizowanie standardu w zakresie zatrudniania koordynatorów pieczy 

zastępczej i ich roli w środowisku. Oceny zasadności pobytu dzieci w pieczy oraz rodzin 

zastępczych wskazują na dobrze wypracowany system współpracy służb i instytucji. 

Integralnym elementem tego współdziałania są Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego 

organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Famuła”. 

Wielkim problemem dla świadczenia specjalistycznych  usług w zakresie pieczy jest brak 

pomieszczeń do pracy z rodziną zastępczą oraz ograniczony dostęp do samochodu 

służbowego /przypominam, że samochód zakupiono ze środków Departamentu Ochrony 

Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na 

potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2008 roku/ co w znacznym stopniu 

dezorganizuje pracę oraz nie sprzyja utrzymaniu prawidłowych relacji z rodziną zastępczą. 

Dziś koordynatorzy pieczy zastępczej świadczą pracę, wykorzystując samochody prywatne. 

Czynnikiem ograniczającym realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był utrzymujący się na 

tym samym poziomie plan finansowy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2015 /analiza danych wskazuje na wzrost liczby osób  

z niepełnosprawnością/.  Zmniejszone środki na zadania powiatu nie zaspokoiły potrzeb osób 
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z  niepełnosprawnością,  mieszkańców naszego powiatu, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia  

w środki ortopedyczne  i materiały pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, pomoc finansową przy 

likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych, integrację społeczną,  a szczególnie 

ograniczały aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Z wielkim uznaniem należy 

odnieść się do pozyskania środków z Programu Aktywny Samorząd i udzielenie  

30 stypendiów o łącznej wartości 89.000,00 dla studentów z niepełnosprawnością z powiatu 

krotoszyńskiego. 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy to najlepszy przykład interdyscyplinarności i szerokiej współpracy wszystkich 

dziedzin polityki społecznej. Zintegrowane działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

rodzinom zagrożonym przemocą, prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy, 

interwencja środowiskowa  i specjalistyczna kadra to podstawy sprawnie funkcjonującego 

systemu. Z optymizmem należy odnieść się do realizacji II etapu wdrażania Ośrodka Pracy  

z Rodziną. Opracowanie koncepcji projektowej utworzenia Ośrodka w ramach Priorytetu VII 

Działanie 7.2.2 Usługi społeczne,  konkursu WRPO 2014+, jest dużą szansą na uzupełnienie 

w systemie tak ważnej profesjonalnej pomocy. Bardzo istotnym wzmocnieniem powiatowych 

rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy był projekt Globalny problem – lokalne 

rozwiązania ze środków MRPiPS. Wartością dodaną tego programu były szkolenia  /policja, 

nauczyciele/, pilotażowy trening zastępowania agresji dla 42 gimnazjalistów, a przede 

wszystkim opracowana diagnoza problemu w powiecie krotoszyńskim.  

Dla seniorów powiatu krotoszyńskiego przygotowaliśmy bogatą ofertę 

środowiskowych programów profilaktyki  oraz aktywizacji, z której korzysta dziś już ponad 

1200 osób starszych. To efekt partnerstw PCPR, samorządów miast i gmin powiatu 

krotoszyńskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrum Inicjatyw 

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

i Inwalidów, Uniwersytetu III Wieku, Stowarzyszenia Razem, Stowarzyszenia Aktywny 

Senior, Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz 

instytucji polityki społecznej i przedsiębiorstw. Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu 

krotoszyńskiego, wskazuje na konieczność uruchomienia dziennego domu dla seniorów  

w Krotoszynie. To duże wyzwanie dla samorządu Miasta i Gminy Krotoszyn,  

ale w perspektywie szans na współfinansowanie MRPiPS w ramach Programu Senior Wigor - 

wsparcia samorządów w tworzeniu i utrzymaniu dziennych domów dla seniorów, daje szansę  
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realizacji. To również inwestycja na przyszłość w zakresie budowania środowiskowego 

systemu usług społecznych dla wzrastającej grupy odbiorców. 

Utrzymanie standardu usług w domach pomocy społecznej pozwala na stabilizację 

finansową instytucji, gwarantuje pełną obsadę oraz jest szansą na rozwój. Wysoki poziom 

usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy, Specjalistycznym Ośrodku 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz Zakładzie Aktywności 

Zawodowej, umożliwia rozwój osób z różnymi dysfunkcjami.  

Wzmocnieniem systemu polityki społecznej powiatu są realizowane dodatkowo 

projekty integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy 

rodzinie oraz organizacje pozarządowe. 

Analizując przedsięwzięcia realizowane w 2015 roku można wyszczególnić  

te najistotniejsze w następujących obszarach: 

➢ Utworzenie kolejnej zawodowej rodziny zastępczej. 

➢ Organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego /pozyskanie środków z Fundacji 

Ernst&Young/ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego  

„ FAMUŁA”. 

➢ Rozszerzenie oferty aktywizującej seniorów powiatu krotoszyńskiego  

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

z inicjatywą”, Projekt – „Krotoszyn łączy pokolenia”, „AS – Artystyczny 

Senior”, „Teatr łączy pokolenia”, kampanie społeczne i happening/  

w partnerstwie z Uniwersytetem III Wieku,  PZERiI,  Stowarzyszeniem Razem. 

➢ Wręczenie kolejnych Certyfikatów „Miejsce przyjazne seniorom”. 

➢ Udział Powiatowego Partnerstwa na rzecz aktywizacji seniorów w Targach 

Aktywni 50+ 

➢ 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. 

➢ Utrzymanie standardu usług Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

➢ Rozwój, doskonalenie zawodowe kadry. 
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➢ Realizacja projektu Globalny problem – lokalne rozwiązania w ramach 

Konkursu MRPiPS – Wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w Rodzinie. 

➢ Udział w konkursie projektów MRPiPS – Koordynator pieczy zastępczej. 

➢ Realizacja projektu Aktywny Samorząd ze środków PFRON. 

➢ Utrzymanie standardu obsługi administracyjno-finansowej. 

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

➢ Wzrost jakości świadczonych usług w zakresie działań PCPR. 

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

salon odzieży, kampanie społeczne, badania, analizy/. 

➢ Koordynacja działań zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015. 

➢ Rozszerzenie partnerstw w działaniach. 

➢ Prezentacja PCPR w Krotoszynie jako dobrej praktyki na konferencjach 

ogólnopolskich. 

➢ Wydanie I i II numeru biuletynu „Bliżej pomocy społecznej” 

 

Analiza finansowa zadań realizowanych w pomocy społecznej wskazuje, z jednej 

strony na wzrost dochodów /zwłaszcza w pieczy zastępczej, DPS Baszków, OIK, programy  

i projekty/, ale również wzrost wydatków. Jednocześnie należy podkreślić znaczący udział  

w wydatkach na pomoc społeczną w powiecie krotoszyńskim, środków z dotacji, dochodów, 

projektów, programów na poziomie 75% w stosunku do wydatków sfinansowanych ze 

środków powiatu.  

       Oceniając realizację zadań w 2015 roku, należy podkreślić dużą aktywność pracowników 

PCPR w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków oraz zaangażowanie społeczne, co  

w znacznym stopniu zwiększyło ofertę i jakość świadczonych usług,  mimo fatalnych 

warunków lokalowych. Najistotniejszymi działaniami w nowym 2016 roku będą: 

opracowanie koncepcji nowej siedziby PCPR, wypracowanie programów pomocowych na 

podstawie diagnozy problemów społecznych, aplikowanie projektów w ramach Priorytetu VII 

Włączenie społeczne, Działania 7.2.1, 7.2.2 – Usługi społeczne i zdrowotne,  WRPO 2014+ 

,utrzymanie standardu usług w placówkach pomocy społecznej, kontynuacja projektów na 
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rzecz seniorów oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań aktywizujących klientów 

naszych instytucji. 

Pragnę serdecznie podziękować Państwu za wsparcie przy  realizacji aktywnej polityki 

społecznej na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2015 roku. Podziękowania kieruję również 

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

społecznej, środowiskowego domu samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu 

aktywności zawodowej, PUP,  instytucji szeroko pojętej polityki społecznej, funkcjonariuszy 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz szczególnie do sponsorów i przedstawicieli 

organizacji pozarządowych.  Jestem przekonany, że zawiązane partnerstwa, porozumienia 

oraz wyznaczone kierunki polityki społecznej, przyczynią się do realizacji kolejnych 

wartościowych projektów.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

Dyrektor  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krotoszynie 

Andrzej Piotrowski 
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Dział Wsparcia Rodziny 
 

W ramach działu funkcjonują następujące sekcje:  

1) Sekcja – Zespół ds. pieczy zastępczej   

2) Sekcja – Instytucje Pomocy Społecznej 

 

Sekcja – Zespół do spraw pieczy zastępczej 

 

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

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

 

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZA OKRES 2011-2015 

 

Tabela 1 Liczba udzielonych porad w Dziale Wsparcia Rodziny. 

 

Poradnictwo 

specjalistyczne  
2011 2012 2013 2014 2015 

poradnictwo rodzinne (sekcja 

rodzinnej opieki zastępczej oraz 

sekcja instytucji pomocy społecznej) 

 

2690 

 

2740 

 

3012 

 

4982 

 

4995 

 

Tabela  2 Liczba rodzin zastępczych w latach 2010 – 2015.  

Typ rodzin 
2011 
stan na 

31.12.2011 

2012 
stan na 

31.12.2012 

2013 
stan na 

31.12.2013 

 

2014 
stan na 

31.12.2014 

 

 

2015 
stan na 

31.12.2015 

 

Rodziny spokrewnione 
 

60 

 

56 

 

36 

 

41 

 

40 

Rodziny niezawodowe 
 

15 

 

34 

 

36 

 

45 

 

45 

Pogotowie rodzinne 
 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Rodziny zawodowe wielodzietne 
 

5 

 

6 

 

7 

 

6 

 

6 

Rodziny dom dziecka 0 1 
 

1 

 

1 

 

1 

SUMA  

80 

 

96 

 

80 

 

94 

 

93 
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Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego  

   w  latach 2011 – 2015. 

 

➢ Średnia ilość dzieci w rodzinie spokrewnionej – 28,09 % 

➢ Średnia ilość dzieci w rodzinie niezawodowej – 35,40 % 

➢ Średnia ilość dzieci w pogotowiu rodzinnym – 1,12 % 

➢ Średnia ilość dzieci w rodzinie zawodowej – 14,04% 

➢ Średnia ilość dzieci w rodzinnym domu dziecka – 2,25% 

➢ Średnia ilość pełnoletnich wychowanków rodzin zstępczych – 19,10% 

 

W 2015 roku 32 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej posiadało 

orzeczenie o niepełnosprawności . 

 

Tabela 4  Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2015 r. ze względu na   

miejsce zamieszkania. 

Typ rodzin 
2011 
stan na 

31.12.2011 

2012 
stan na 

31.12.2012 

2013 
stan na 

31.12.2013 

2014 
stan na 

31.12.2014 

 

2015 
stan na 

31.12.2015 

 

Rodziny spokrewnione 
 

74 

 

53 

 

43 

 

50 50 

Rodziny niezawodowe 
 

21 

 

40 

 

48 

 

61 63 

Pogotowie rodzinne 
 

0 

 

3 

 

5 

 

8 2 

Rodziny zawodowe 
 

19 

 

26 

 

28 

 

18 25 

Rodzinny Dom Dziecka 0 3 9 4 
4 

Pełnoletni wychowankowie 

rodzin zastępczych 

 

34 

 

37 

 

41 

 

39 34 

SUMA 
 

148 

 

159 

 

165 

 

180 178 

Gmina 
Stan na 31.12.2015 r. 

Dzieci Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych 

Krotoszyn 88 12 

Koźmin Wlkp. 6 1 
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Tabela  5 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu  

krotoszyńskiego w poszczególnych latach (dzieci pochodzące z terenu powiatu  

i spoza powiatu). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6  Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 

krotoszyńskiego  w latach 2011-2015 z podziałem na gminy pochodzenia. 

 

Kobylin 16 0 

Zduny 12 0 

Sulmierzyce 6 1 

Rozdrażew 1 1 

Inny powiat 11 0 

RAZEM 137 15 

LATA 
 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

LICZBA 

DZIECI 
18 22 35       27 17 

Gmina 
 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Krotoszyn  

13 

 

7 

 

13 

 

14 

 

11 

Koźmin Wlkp. 
 

3 

 

6 

 

1 

 

1 

 

0 

Kobylin 
 

0 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

Zduny 
 

1 

 

3 

 

3 

 

0 

 

1 

Sulmierzyce 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

Rozdrażew 
 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

RAZEM 
 

18 

 

18 

 

17 

 

16 

 

17 
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Tabela 7  Przyczyny umieszczenia  dzieci w rodzinach  zastępczych w 2015 r. 

 

Tabela 8  Zestawienie świadczeń pieniężnych wydatkowanych w pieczy zastępczej w roku  

2015. 

Zestawienie świadczeń pieniężnych 

za okres: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 

Liczba 

świadczeń 

Wykonanie  

do 31.12.2015 r. 

RODZINY ZASTĘPCZE 209 1630113,17 

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 
 

 

miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych 

na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  136 1547390,68 

remont lokalu mieszkalnego 2 9000,00 

świadczenia losowe  2 1900,00 

zagospodarowanie dla nowych rodzin  10 10000,00 

świadczenie finansowe na utrzymanie lokalu 48 57445,06 

dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka (finansowane w ramach 

porozumień z innym powiatami) 8 3700,00 

świadczenia dla rodzin pomocowych  3 677,43 

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN 

ZASTĘPCZYCH 38 220548,42 

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 35 207007,42 

pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych 0 0 

pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych 3 13541,00 

 

Przyczyna umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 

 

Liczba dzieci 

 

Zaniedbanie dzieci przez rodziców, uzależnienie 9 

Zmiana rodziny 3 

Śmierć rodziców, opiekunów 0 

Małoletnia matka 2 

Choroba rodziców 3 

RAZEM 17 
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Tabela 9  Liczba przeprowadzonych ocena zasadności pobytu dzieci w rodzinach 

zastępczych  i rodzinnym domu dziecka w roku 2015. 

 

 

 

Liczba dzieci 

Liczba sporządzonych 

ocen 

Ocena sytuacji dziecka w rodzinie 

zastępczej 
144 282 

Ocena sytuacji dziecka  

w rodzinnym domu dziecka 
4 10 

RAZEM 148 292 

 

W 2015 roku do rodziny naturalnej powróciło 2 dzieci przebywających  

w pieczy zastępczej. 

 

Tabela 10 Dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

                  w 2015 r. 

 

W 2015 roku umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej 3 dzieci. 

 

Tabela 11 Pomoc udzielana pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-

wychowawczych  w 2015 r. 

Powiat/Miasto Liczba dzieci 
Średni koszt miesięczny 

w zł 

Roczny  koszt 

utrzymania w zł 

Wągrowiec 1 3751,06 44958,23 

Szamotuły 1 3036,57 16663,10 

Ostrzeszów 6 3462 240724,17 

RAZEM 8 10249,63 302345,51 

Rodzaj placówki 
Liczba 

osób 

Rodzaj świadczenia 

kontynuowanie 

nauki 

pieniężne na 

usamodzielnienie 

rzeczowe na 

usamodzielnienie 

Placówka 

Opiekuńczo- 

Wychowawcza 

2 2 2 2 

RAZEM 2 2 2 2 
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Pomoc udzielana jest na podstawie indywidualnego, terminowego planu usamodzielniania 

prowadzonego z wychowankiem pieczy zastępczej.  

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie wraz ze Stowarzyszeniem 

Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Krotoszynie „Famuła” po raz XI zorganizowali 

Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Inauguracja dni rodzicielstwa zastępczego miała 

miejsce podczas konferencji w dniu 25.05.2015 r. Konferencja była poświęcona problemom 

występującym w rodzinnej pieczy zastępczej oraz możliwościom szukania wsparcia  

i rozwiązań w codziennej opiece nad dziećmi. Podczas konferencji pani Senator Andżelika 

Możdżanowska wręczyła Statuetki Ordery Serca – Matkom Ojczyzny; aktywnym matkom  

z terenu powiatu krotoszyńskiego. Dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski został wyróżniony 

nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Bublico Bono za działania na rzecz rodziny. 

25 maja 2015 r. na Krotoszyńskim Rynku odbył się happening promujący 

rodzicielstwo zastępcze. Do dyspozycji uczestników był zamek dmuchany, dzieci miały 

malowane twarze. Przedstawiciele PCPR i Stowarzyszenia „Famuła” częstowali krotoszynian 

plackiem, rozdawali ulotki dotyczące pieczy zastępczej oraz kolorowe balony wykonane na 

Dni Rodzicielstwa. Animację dla dzieci prowadziły panie ze Spółdzielni Socjalnej 

„Artystyczna Kraina”. 

Kolejnym etapem Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego były warsztaty 

szkoleniowe poświęcone umiejętnościom wychowawczym w pracy z dziećmi z zaburzeniami 

zachowania. Warsztaty skierowane były do opiekunów zastępczych oraz osób 

współpracujących z rodzinami zastępczymi. 

30 maja 2015 roku podczas KrotoFESTU czyli Festiwalu Aktywnych Sąsiadów 

pracownicy PCPR i Stowarzyszenia „Famuła” promowali rodzinną opiekę zastępczą. 

Ostatnim etapem świętowania XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego był 

wyjazd rodzin zastępczych do Wrocławia do Zoo i Afrykarium. Wyjazd cieszył się dużym 

zainteresowaniem. W wycieczce uczestniczyło 153 osoby.  

W ramach Dni odbył się też konkurs plastyczny pt. „Rodzina – tak się zaczyna 

przygód Kraina”. Wpłynęło 207 prac plastycznych. Wręczenie nagród odbyło się podczas 

konferencji. Nagrodzone i wyróżnione prace były wystawione w Galerii Krotoszyńskiej. 

Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez sponsorów. 
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Organizacja obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego możliwa była dzięki 

dofinansowaniu Fundacji Ernst&Young oraz wsparciu lokalnych sponsorów i partnerów oraz 

zaangażowaniu pracowników PCPR. 

 

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 2015 r. 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba 

uczestników 

 

1. 

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdo” 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11 
15 

 

2. 

Świetlica środowiskowa dla dzieci niepełnosprawnych  

Krotoszyn, ul. Młyńska 2d 
20 

 

3. 

Klub Młodzieżowy „RIVENDELL” 

Krotoszyn, os. Sikorskiego 
60 

 

4. 

Mieszkanie usamodzielniające 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza  
2 

Razem 97  

 

MIESZKANIE USAMODZIELNIAJĄCE 

Mieszkanie usamodzielniające przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków 

placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. Umieszczenie w mieszkaniu 

usamodzielniającym następuje na wniosek osoby zainteresowanej w ramach realizowanego 

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

Zasady korzystania z mieszkania określa regulamin. W roku 2015 r. w mieszkaniu 

chronionym przebywały 2 osoby. 

Mieszkanie wymaga wyposażenia w nowe meble. Przez cały okres funkcjonowania 

mieszkania nie wymienialiśmy mebli. Mieszkanie funkcjonuje od 13 lat. Wyposażone zostało 

w używane meble.   
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INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
W ramach prowadzenia domów pomocy społecznej i Środowiskowego Domu 

Samopomocy dział realizuje: 

• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Krotoszynie; 

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

pomocy społecznej w Zdunach i Baszkowie;  

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

• kierowanie osób ubiegających się o przeniesienie do innej placówki;  

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

umieszczonych na starych zasadach); 

• przyznawanie zakresu usług i ustalanie wysokości ponoszonych kosztów  

przez uczestników ŚDS; 

• prowadzenie poradnictwa, udzielanie informacji z zakresu korzystania  

ze świadczeń pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej  

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

wynikających z innych uwarunkowań prawnych (otrzymanie lokalu mieszkalnego, 

możliwość spłaty zadłużeń, pomoc materialna i rzeczowa); 

• pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.  
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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

Baszków 112, 63-760 Zduny 

 

tel. 62 721-12-06 

fax. 62 721-12-06 

 

e-mail: poczta@dpsbaszkow.eu  

 

Typ Domu: dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych – 55 miejsc 

                   dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych – 141 miejsc 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZDUNACH 

     

 ul. Mickiewicza 21, 63-760 Zduny 

 

 tel. 62 721-57-26 

 fax . 62 721-50-14 

  

e-mail dps-zduny@post.pl 

  

Typ Domu: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  

 

 
Tabela 13 Struktura mieszkańców domów pomocy społecznej – stan na 31.12.2015 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM 

LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 

z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

Wg stanu na dzień 31 XII poprzedniego 

roku. 
1 268 198 70 

Przyjętych w ciągu roku sprawozdawczego. 2 48 46 2 

z tego:  

wg starych przepisów 
3 0 0 0 

wg nowych przepisów 4 48 46 2 

Odeszło w ciągu roku sprawozdawczego 

(w.06 do w.09) 
5 52 49 3 

do innych placówek 6 5 3 2 

do rodziny 7 3 3 0 

usamodzielnionych 8 1 1 0 

zmarło 9 43 42 1 

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

lub (w.12 do w.16) lub (w. 17+26) 
10 264 195 69 
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w tym: 

 nieopuszczających łóżek 11 23 12 11 
 

     

Z wiersza 10 w wieku:  

       - do 18 lat 
12 29 0 29 

       - od 19 do 40 lat 13 40 8 32 

- od 41 do 60 lat 14 58 52 6 

- od 61 do 74 lat 15 80 79 1 

- powyżej 74 lat 16 56 56 0 
     

Z wiersza 10 przebywających na podstawie 

decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r. 

(w.18+w.23) 

17 55 25 30 

z tego:  

Opłacających pobyt 18 25 25 0 
 

z tego głównie z: 

emerytury, renty, renty socjalnej  
19 52 23 29 

 

zasiłku stałego 20 2 2 0 

przez członków rodziny 21 0 0 0 

innych źródeł 22 1 0 1 

Zwolnieni z odpłatności 23 0 0 0 

Opłacających pobyt w pełnej odpłatności 24 0 0 0 

Nieposiadających żadnych własnych 

dochodów, otrzymujących wsparcie 

finansowe z pomocy społecznej 

25 0 0 0 

     

Z wiersza 10 przebywających na podstawie 

decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r. 
26 209 170 39 

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 31 207 168 39 

w tym opłata wnoszona przez: 

                 mieszkańca 
32 198 168 30 

członków rodziny 33 0 0 0 

mieszkańca i członków rodziny 34 4 0 4 

pełna odpłatność gminy 35 5 0 5 

Z wiersza 26 opłacających pobyt 

(w.28+w.30+w.32+w.34) 
36 204 170 34 

z tego głównie z:  

emerytury, renty, renty socjalnej 
37 158 141 17 

zasiłku stałego 38 29 29 0 

innych źródeł 39 17 0 17 
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Tabela 14 Mieszkańcy domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Krotoszyńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15 Formy prowadzonej działalności w domach pomocy społecznej w 2015 r. 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE  

Formy zajęć Ilość osób korzystających 

Terapie  

- biblioterapia  

- muzykoterapia 

- zajęcia plastyczne 

- ludoterapia 

- silwoterapia 

- ergoterapia 

 

30 

90 

32 

60 

93 

45 

Treningi  

- samoobsługi 

 

86 

- funkcjonowania w codziennym życiu 74 

- umiejętności interpersonalnych i umiejętności    

   rozwiązywania problemów 

44 

 

- umiejętności spędzania czasu wolnego 109 

Nazwa gminy powiatu 

Liczba mieszkańców 

DPS 

w Baszkowie 

DPS  

w Zdunach 

Miasto i Gmina Krotoszyn 23 2 

Gmina Koźmin Wlkp. 14 0 

Gmina Kobylin 5 0 

Gmina Zduny 7 0 

Miasto Sulmierzyce 3 0 

Gmina Rozdrażew 3 0 

Razem 55 2 
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Rehabilitacja 

- gimnastyka poranna 

- gimnastyka ogólno usprawniająca 

- rehabilitacja przyłóżkowa 

- masaż leczniczy 

- drenaż limfatyczny  

- fotel masujący 

- lampa sollux 

- lampa Bioptron 

- inhalacje 

 

59 

98 

22 

28 

24 

51 

18 

3 

22 

Psychoterapia 

- indywidualna  

w tym:  

a) badanie psychologiczne 

b) poradnictwo psychologiczne 

- grupowa (m.in. zajęcia relaksacyjne) 

 

115 

 

18 

94 

46 

Aktywizacja zawodowa 

- nauka koszenia trawy  

 

5 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH  

Formy zajęć Ilość osób korzystających 

Terapie 

- zajęciowa 

- integracji sensorycznej 

- socjoterapia 

- logopedyczna 

 

42 

20 

23 

21 

Treningi 

- wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej 

- rozwiązywania trudnych sytuacji 

- umiejętność gospodarowania budżetem 

- podstawowych umiejętności społecznych 

- kontaktów interpersonalnych 

 

70 

32 

19 

51 

45 
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- umiejętności kulinarnych 

- organizacji wolnego czasu 

46 

20 

Rehabilitacja 

- kinezyterapia 

- hydroterapia 

- sala ćwiczeń - siłownia 

 

 

54 

23 

32 

Psychoterapia 

- zajęcia relaksacyjne 

- spotkania i rozmowy 

 

40 

52 

Aktywizacja zawodowa 

- praktyki zawodowe (cały rok) 

- praktyki zawodowe (pół roku) 

- praca na umowę 

 

2 

2 

1 

Inne formy 

- katecheza 

- WTZ Krotoszyn/Łagiewniki 

- pracownik gospodarczy 

 

41 

3 

1 

 

Tabela 16 Zapewnienie opieki lekarskiej w domach pomocy społecznej w 2015 r. 

RODZAJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

OGÓŁEM 

ILOŚĆ 

MIESZKAŃCÓW 

z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

lekarze POZ 264 195 69 

-lekarz 1 182 182 - 

-lekarz 2; itd . 13 13 - 

wizyty u specjalistów (jakich?) 433 318 115 

Psychiatra 214 168 46 

Chirurg 90 72 18 

Neurolog 64 42 22 

Stomatolog 30 30 0 

Urolog 33 29 4 

Ortopeda 28 28 0 

Ginekolog 22 22 0 

Diabetolog 24 24 0 

Laryngolog 26 21 5 
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Okulista 30 15 15 

Onkolog 15 15 0 

Dermatolog 12 12 0 

Nefrolog 10 10 0 

Kardiolog 8 8 0 

Pulmonolog 8 8 0 

Endokrynolog 10 5 5 

Neurochirurg 4 4 0 

Lekarz rehabilitacji 3 3 0 

Pobyty mieszkańców w szpitalach 67 62 5 

 

 

 

 

Tabela 17 Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej w 2015 r. 

 

RODZAJ FORMY ZATRUDNIENIA 

OGÓŁEM 

ILOŚĆ 

PIELĘGNIAREK 

z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

Umowa o pracę 11 11 0 

Kontrakt z NFZ 8 5 3 

Umowa wolontariatu 1 0 1 

 

 

 

 

Tabela 18 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów  

 z rodziną w 2015 roku. 

 

 

Rodzaj kontaktu 

Ilość mieszkańców 

DPS w Baszkowie DPS w Zdunach 

Regularne 92 8 

Sporadyczne 42 18 

Telefoniczne  23 12 

Brak kontaktu 38 39 
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Tabela 19 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów  

 ze społecznością lokalną oraz współpraca z innymi podmiotami w 2015 roku. 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE  

 

UTRZYMANIE KONTAKTÓW ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ  

ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

Rodzaj imprezy/wydarzenia    Ilość osób uczestniczących Partnerzy 

Zjazd rodzin 400  

Noc świętojańska 200  

Dożynki 150  

Spotkania z klubami seniora 

Zduny i Chwaliszew 

70 Klub seniora Chwaliszew 

Klub SENIOR - Zduny 

Występ gości z Holandii 

„Wim Und Janneke de Vries” 

60  

Wycieczka krajoznawcza – 

stadnina koni Golejewko, 

klasztor franciszkański – 

Miejska Górka 

55  

Wycieczka krajoznawcza – 

opactwo benedyktynów  

w Lubiniu, Krzywińska kolej 

drezynowa, park rekreacyjny 

Nenufar Club Kościan 

58  

Występ o Mikołaju  Koperniku 55 Gimnazjum nr 2  

w Krotoszynie 

Dzień matki 70 Przedszkole Kobylin 

Rozśpiewany senior 60 Klub Seniora „POGODNI” 

Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych 

20 PCPR Krotoszyn 

Spotkanie plenerowe „Nie 

jestem sam” 

35 CWZK Krotoszyn, 

Aktywny senior 

Koncert wielopokoleniowy 

„Dzieci Jarocina” 

45 PCPR Krotoszyn 

„Master Chef” 7 ŚDS Krotoszyn 

Spartakiada Osób 

Niepełnosprawnych 

11 WTZ Krotoszyn 

„Pogranicze kultur – Zduny 

2014” 

5 Zdunowski Ośrodek 

Kultury 

Piesza Pielgrzymka Osób 

Niepełnosprawnych do 

Lutogniewa 

18 Centrum Wolontariatu 

Ziemi Krotoszyńskiej 

Wystawa Prac Mieszkańców 16 Zdunowski Ośrodek 
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DPS Baszków w Galerii Na 

Stryszku w Zdunach 

Kultury 

II roztańczony festyn 

integracyjny 

8 DPS Zakrzew 

Integracja „Wiara – Nadzieja – 

Miłość” 

8 MGOPS Odalanów  

Czytanie dzieciom w ramach 

akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” 

Jan Brzechwa dzieciom 

16 Przedszkole w Bestwinie 

Misterium Meki Pańskiej 35 Szkoła Podstawowa  

w Baszkowie 

Jasełka  32 Szkoła Podstawowa  

w Baszkowie 

Noc Kupały 8 DPS Skęczniew 

Piknik w Ogrodzie Różanym 8 DPS Marszałki 

Turniej szachowy 8 DPS Ostrów Wielkopolski 

Turniej warcabowy 8 DPS Psary 

„Europa da się lubić” Biesiada 

we Dworze Kochlowy 

8 DPS Kochłowy  

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH  
UTRZYMANIE KONTAKTÓW ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ  

ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

Rodzaj imprezy/wydarzenia Ilość osób uczestniczących Partnerzy 

- wystawienie Jasełek 

 

22 

 

Kościół Parafialny  

w Zdunach 

- wystawienie Jasełek 

 

14 

 

Kościół Parafialny  

w Kobylinie 

- wystawienie Jasełek 20 DPS Baszków 

- wystawienie Jasełek 

 
20 

DPS Zduny – sponsorzy  

i sympatycy Domu 

- wystawienie Jasełek 

 

22 

 

GOK Cieszków – 

HERODIADA 

- udział w konkursie kolęd  

  i pastorałek 

7 

 

GOK Cieszków 

 

- obchody Dnia Babci  

  i Dziadka 

14 

 

DPS Baszków 

- Bal Integracyjny 50 SWP Zduny 

- wystawienie przedstawienia    

  z okazji św. Ludwiki  

25 

 

Kościół Parafialny  

w Zdunach 

- majówka  

 

38 

 

Stawy u Pana 

Stanisławskiego 

- zabawa integracyjna 42 SOSW Konarzew 
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- festyn z okazji Dnia Dziecka 22 DPS Broniszewice 

- Lednica 

 

6 

 

Spotkanie młodzieży na 

polach lednickich 

- festyn z okazji Dnia Dziecka   

  na terenie naszego Domu 

 

70 

 

Burmistrz miasta Zduny, 

OSP – Zduny, dyrektor 

PCPR Krotoszyn, 

Dyrektor SOSW 

Konarzew, Rodzice 

mieszkańców DPS-u, 

świetlica 

socjoterapeutyczna 

Krotoszyn, KPP 

Krotoszyn, SG z Lubania, 

przyjaciele i darczyńcy 

Domu 

-  wycieczka autokarowa do   

   Lubania 

35 

 

Straż Graniczna  

w Lubaniu 

- festyn w Kobylinie 

 

12 

 

Klasztor Franciszkanów  

w Kobylinie 

- pielgrzymki 

 
19 

 

Piesze pielgrzymki do 

Sulmierzyc oraz do 

Lutogniewa 

- wycieczki autokarowe  

 

32 

 

Świerkocin, Chełmno, 

Frankówka 

- spotkania integracyjne 

 
56 

Spotkanie z harcerkami,  

z dziećmi z półkolonii, 

wyjazd pod namioty – 

Dolina Baryczy 

- mecze piłki nożnej 

 

 

24 

Z Franciszkanami  

z Kobylina, w Kobylinie 

oraz na Orliku w Zdunach 

- Lednica seniora 10 Pola Lednickie 

- Spartakiada dla Osób   

  Niepełnosprawnych  

  pt.:”Hasło było ale się  

  utopiło” 
20 

Kryta Pływalnia  

w Krotoszynie: DPS 

Baszków, ŚDS Krotoszyn, 

WTZ Krotoszyn, władze 

Krotoszyna oraz inne 

placówki pomocowe 

- spotkanie w Baszkowie 

 24 

Spotkanie plenerowe 

pt.:”Nie jesteś sam” – 

DPS Baszków 

- „Bal Wszystkich Świętych”   

   – spotkanie integracyjne 

70 

Burmistrz Miasta Zduny, 

Zdunowski Ośrodek 

Kultury, ŚDS Krotoszyn, 

WTZ Łagiewniki  

i Krotoszyn, Świetlic 

socjoterapeutyczna 
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„Gniazdo”- Krotoszyn, 

DPS Baszków 

- Zabawa Andrzejkowa 

 
70 

Organizacja na terenie 

Domu z udziałem 

uczestników świetlicy 

socjoterapeutycznej 

- zajęcia z zakresu   

  biblioterapii 
18 

Biblioteka Zduny 

 

- „Wieczornica Patriotyczna” 

 
56 

Kierownik Zdunowskiego 

Muzeum wraz  

z uczestnikiem okresu 

okupacji hitlerowskiej 

- Festiwal Talentów Osób  

  Niepełnosprawnych”  

  połączony z podsumowaniem   

  projektu „Kreatywni  

  niepełnosprawni w życiu  

  Krotoszyna” 

36 

ŚDS Krotoszyn, DPS 

Baszków, WTZ 

Krotoszyn/Łagiewniki, 

Zespół Szkół Specjalnych 

z Krotoszyna, SOSW 

Konarzew oraz inne 

placówki 

- Wycieczka do    

  Wrocławskiego Oceanarium 
12 

Ministranci z Parafii 

Zduny 

- Mikołajki – kiermasz  

  świąteczny 

 

20 

Zdunowska Strażnica – 

mieszkańcy Zdun oraz 

wszyscy chętni 

- spotkania integracyjne 

36 

Odwiedziny kolegów  

i koleżanek z klasy 

jednego z mieszkańców 

naszego domu; przyjazd 

młodzieży gimnazjalnej  

z Korytnicy 

 

Tabela 20 Liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej – stan na 31.12.2015 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM 

ILOŚĆ 

PIELĘGNIAREK 

 

(2+3) 

z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

OGÓŁEM ZATRUDNIENI (1+2) 191 128 63 

z tego: 
189 128 61 

1) na podstawie umowy o pracę (a+b) 

z tego: 
184 125 59 

        a) w pełnym wymiarze czasu pracy 

        b) w niepełnym wymiarze czasu pracy 5 3 2 

2) wg innych form 2 0 2 
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Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego 
 

 

Oddział dla 

osób przewlekle 

psychicznie 

chorych – 0,6 

Oddział dla 

osób przewlekle 

somatycznie 

chorych – 0,5 
 

0,6 

 

 

Tabela 21 Szkolenia pracowników zespołów opiekuńczo-terapeutycznych domów pomocy   

społecznej w 2015 r. 

 

TEMATYKA SZKOLENIA 

OGÓŁEM 

ILOŚĆ OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH 

 

(2+3) 

z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

„Podopieczny z problemem - skuteczna 

komunikacja i współpraca”  
59 59  

„Polityka bezpieczeństwa ochrony danych 

osobowych mieszkańców DPS  

w Baszkowie”  

77 77  

„Usprawnianie karmienia dziecka  

z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim” 

23  23 

Znaczenie terapii dotykowej w rozwoju 

dziecka niepełnosprawnego w stopniu 

głębokim 

11  11 

„Seksualność osób niepełnosprawnych 

intelektualnie” 
4  4 

„Praca z agresywnym nastolatkiem” 1  1 

„Wspieranie myślenia 

matematycznego” 
1  1 
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Tabela 22 Środki finansowe domów pomocy społecznej w 2015 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
OGÓŁEM 

(2+3) 

z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

Środki przekazane z budżetu Wojewody 1.472.410,00 zł 735.031,00 zł 737.379,00 zł 

Inne środki:    

- dochody własne 7.491.184,19 zł 5.739.197,19 zł 1.751.987,00 zł 

- pozyskane z innych źródeł, w tym:    

  Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 312.621,00 zł - 312.621,00 zł 

PFRON 20.000,00 zł - 20.000,00 zł 

  Darowizna z Fundacji Burhacińscy 3.000,00 zł 3.000,00 zł - 

 

Tabela 23  Realizacja zadań remontowo-inwestycyjnych w 2015 roku w domach pomocy 

społecznej. 

 

NAZWA ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI W ZŁ 

BASZKÓW ZDUNY 

Opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem na remont 

wieży i poddasza wraz z pokojami budynku pałacowego 
62.730,00 zł  

Projekt rewitalizacji parku 40.000,00 zł  

Montaż sygnalizacji systemów alarmowo-

przeciwpożarowych na nowych stołówkach budynku wersal 
36.221,61 zł  

Zakup pralnico wirówki o dużej ładowności 38.622,00 zł  

Zakup i montaż podnośnika przywannowego do 

przemieszczania niepełnosprawnych mieszkańcow do 

wanny 

6.853,68 zł  

 

Wnioski i potrzeby domów pomocy społecznej 

 

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie  

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

2. Rewitalizacja parku. 

3. Remont wieży i poddasza wraz z pokojami budynku pałacowego. 

4. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych. 

5. Potrzeba rozbudowy domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 

dla 60 osób i w następstwie przeniesienie osób z pałacu do nowego obiektu. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zdunach  

Dofinansowanie zagospodarowania terenu na boisko dla Mieszkańców DPS. 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
 

 

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

rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia, realizuje zadania statutowe jako wyodrębniona 

jednostka organizacyjna Powiatu Krotoszyńskiego, zorganizowana w celu wykonywania 

zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ochronie zdrowia 

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

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

psychicznego. 

Celem działalności Domu jest rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zmierzająca do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej  

i funkcjonowania społecznego. 

 

 

Tabela  24 Uczestnicy ŚDS wg rodzaju niepełnosprawności w 2015 r. 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób 

Choroba psychiczna 7 

Upośledzenie umysłowe w tym: 33 

 - głęboki stopień upośledzenia umysłowego 3 

- znaczny stopień upośledzenia umysłowego 13 

- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 11 

- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza  

neurologiczne 
6 

Inne  zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków 

psychoaktywnych 
0 

 

 

Środki finansowe 

 

a)  środki przekazane z budżetu Wojewody –  491.091,39 zł 

b)  inne środki –  środki przekazane z budżetu Powiatu –  138.430,72 zł 

Razem –  629.522,11 zł 
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Szkolenia personelu 

 

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

a) „Przestrzeganie wolności i praw człowieka i obywatela w Środowiskowym Domu 

Samopomocy”- marzec, 9 osób, 

b) „Praca z osobami chorymi psychicznie” cz. 1 i cz.2 -  kwiecień, 10 osób, 

c) „Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego w ramach prowadzonego 

treningu” - czerwiec, 8 osób, 

d) „Trening budżetowy - dobre praktyki stosowane w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Krotoszynie” – wrzesień, 7 osób, 

e) „Zastosowanie metod i technik arteterapeutycznych jako działań terapeutycznych, 

rozwojowych i relaksacyjnych w pracy z uczestnikami ŚDS”- grudzień, 9 osób. 

 

2.  Szkolenia zewnętrzne: 

a) „Porozmawiajmy o różnych obliczach autyzmu”- kwiecień, 2 osoby (Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Krotoszynie), 

b) „Fitness dla mózgu - czyli jak pobudzić umysł do pracy”- wrzesień, 1 osoba (Oddział 

Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie), 

c) „Problemy związane z seksualnością dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie  

i zaburzonych psychicznie””- październik, 2 osoby (w ramach Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jarocin na lata 2012-2015 organizowane przez 

Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie), 

d) „Aktualne spojrzenie na problematykę zdrowia psychicznego”- październik, 2 osoby  

(w ramach projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi  

z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM  

w Owińskach” realizowanego przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji 

Medycznej SP ZOZ w Poznaniu), 

e) „Trudne zachowania” - listopad, 8 osób (Poznański Ośrodek Psychoterapii 

Integratywnej), 

f) „Skuteczne sposoby leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi” -  listopad, osoby 

(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie).   
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Pracownicy (10 osób), których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów 

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

Rozporządzenia).    

 

W 2015 r. Dom opuściło 6 osób, w tym:   

1 osoba - zmiana miejsca zamieszkania, 

2 osoby - skierowanie do DPS, 

3 osoby - pogorszenie stanu zdrowia i sytuacja rodzinna. 

 

Średnia dzienna liczba uczestników obecna w ŚDS w poszczególnych miesiącach:    

 

- styczeń    27   

- luty             27    

- marzec    34   

- kwiecień    30   

- maj    33    

- czerwiec    32   

- lipiec    29    

- sierpień    25   

- wrzesień    33    

- październik 32   

- listopad    32   

- grudzień    30   

Razem  (średnia dzienna liczba uczestników z całego roku ) 30 osób       
 

 

Tabela  25  Średnia dzienna liczba uczestników obecna na poszczególnych zajęciach w 2015 

roku. 

Lp. Rodzaj zajęć Średnia dzienna liczba osób na zajęciach  

z całego roku 

 

1. 

 

Trening kulinarny  

 

3 os./dziennie 

 

2. 

 

Trening porządkowy 

 

1 os./dziennie 

 

 

3. 

 

Trening higieniczny 

 

25 os./m-c 

 

4. Trening umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów 

  

 

21 os./m-c 
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5. 

 

  

Terapia ruchowa 

  

10 os./dziennie 

 

6. 

Terapia zajęciowa  

(pracownie) 

a) rękodzielnicza 

b) plastyczna 

c) artystyczna 

d) stolarska 

 

 

9 os./dziennie 

7 os./dziennie 

6 os./dziennie 

5 os./dziennie 

 

 

7. 

 

Zajęcia ogrodnicze 

 

 

5 os./ miesiąc 

 

 

8. 

 

Zajęcia komputerowe 

 

4 os./dziennie 

 

 

9. 

 

Spotkania  klubowe 

 

 

14 os./tydzień 

 

 

Tabela  26  Współpraca Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie z innymi  

podmiotami w 2015 roku. 

 

 

Lp. 

 

Podmiot z którym ŚDS współpracuje 

 

Efekty prowadzonej współpracy 

 

 

1. 

 

rodziny, opiekunowie i inne osoby bliskie 

 

a) dla rodzin/opiekunów raz w roku, 

     najczęściej w lutym, organizowane jest 

     spotkanie informacyjne na którym 

     poruszane są sprawy dot. uczestników, 

     ich pobytu w Domu. Rodziny 

     otrzymują informacje o wszystkich 

     wydarzeniach, które miały miejsce  

     w ostatnim roku oraz o planach na 

     bieżący rok.  

b) rodziny brały czynny udział  

    w warsztatach muzycznych  

    i rękodzielniczych zorganizowanych  

    w ramach Dnia dla Rodziny ; 

    W/w spotkania m.in.: 

   -przyczyniły się do poprawy relacji 

    rodzinnych, 

   -pozwoliły atrakcyjnie spędzić czas, 

   -wpłynęły na integrację uczestników. 
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2. 

 

ośrodki pomocy społecznej  

 

 

a) bieżące rozwiązywanie problemów 

    uczestników, 

b) wsparcie rzeczowe;  pozyskiwanie 

    mebli, sprzętu AGD  dla 

    uczestników Domu,  

c) współdziałanie dla polepszenia bytu 

    uczestników w warunkach domowych, 

d) współpraca przy procedurze 

    umieszczenia uczestników w DPS, 

e) zorganizowanie i świadczenie 

    specjalistycznych usług opiekuńczych 

    dla uczestników tego wymagających. 

 

 

3. 

 

poradnie zdrowia psychicznego, szpitale 

psychiatryczne i inne zakłady opieki 

zdrowotnej 

 

 

a) rozwiązywanie problemów 

    zdrowotnych uczestników, konsultacje, 

    leczenie, wsparcie doraźne. 

 

 

4. 

 

Powiatowy Urząd Pracy  

 

a) skierowanie na staż w ŚDS, 1 osoby 

    bezrobotnej, która wcześniej brała 

    udział w projekcie „Łączymy siły  

    i osobowości na rzecz aktywnej 

    integracji osób z zaburzeniami 

    psychicznymi” realizowanym przez 

    Dom.  

  

 

5. 

 

Krotoszyński Ośrodek Kultury   

 

a) korzystanie  z dopołudniowych 

seansów kina „Przedwiośnie”. 

    

 

6. 

 

 Liga Obrony Kraju   

 

a) korzystanie ze strzelnicy. 

 

7. 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej 

 

 

a) pomoc w zamianie mieszkania dla 

     uczestnika ŚDS; 

 

8.  

 

Domy Pomocy Społecznej, Warsztat 

Terapii Zajęciowej 

 

 

a) korzystanie z oferty spotkań 

   integracyjnych np. Spartakiada Osób  

   Niepełnosprawnych, Bal Wszystkich 

   Świętych, Noc Świętojańska itp. 

  

 

9. 

 

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 

 

a) bieżące korzystanie z ofert edukacyjno- 

    integracyjnych, 

b) systematyczne wypożyczanie książek 
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     przez uczestników ŚDS, 

c) korzystanie z oferty Biblioteki  

    w ramach spotkań klubowych, 

d) czynny udział w „Święcie 

     Ulicy”(wystawa prac uczestników 

     ŚDS, warsztaty artystyczne). 

  

 

10. 

 

Rada Osiedla Nr 9 

 

a) udział uczestników ŚDS w Festynie 

    Rodzinnym i Rajdzie Rowerowym 

    zorganizowanym na terenie Domu, 

b) współudział w zorganizowaniu „Święta 

    Pyry”(ognisko),  

c) wsparcie finansowe - zakup materiałów 

    na potrzeby terapii zajęciowej w ŚDS, 

 

 

11. 

 

Kościół 

 

a) pomoc dla uczestników - talony  

    i paczki na święta. 

 

 

12.  

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 

 

 

a) czynny udział uczestników ŚDS  

    w całorocznych działaniach 

    organizowanych w ramach projektu 

   „Kreatywni niepełnosprawni w życiu 

    Krotoszyna”, 

b) czynny udział w obchodach 

     Międzynarodowego Dnia 

     Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

13. 

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

 

a) udostepnienie pomieszczeń ŚDS na 

   zorganizowanie warsztatów 

   artystycznych dla członków 

   Stowarzyszenia. 

 

 

14. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

  

a) wsparcie merytoryczne, 

b) korzystanie z żywności dla potrzeb 

    ŚDS w ramach „Banku Żywności”, 

c) pozyskiwanie mebli dla uczestników 

    ŚDS. 

  

 

15. 

 

Osoby prywatne 

 

a) wsparcie rzeczowe; pozyskiwanie 

    odzieży i mebli dla uczestników Domu, 

b) przekazywanie produktów 

    spożywczych tj. warzywa, owoce, 
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    produkty suche tj. kasza, ryż  na 

    potrzeby pracowni kulinarnej ŚDS. 

 

 

16. 

  

Powiat, Gmina Krotoszyn 

 

a) czynny udział w obchodach 600-lecia 

    Krotoszyna (Żakinada, występy, 

    koncerty), 

b) przygotowanie kotylionów dla radnych   

    na okoliczność Święta Niepodległości 

    w ramach warsztatów artystycznych. 

 

 

17. 

 

Spółdzielnia Socjalna VIVO 

 

 a) pomoc w zorganizowaniu pracy 

     dorywczej dla 2 uczestników ŚDS, 

 b) pośredniczenie w poszukiwaniu pracy 

     dla uczestników ŚDS. 

 

 

18. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Pływalnia 

Wodnik, Kręgielnia 

 

 

a) korzystanie z ofert instytucji. 

 

19. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

 

a) czynny udział uczniów klasy 

gastronomicznej w wydarzeniu     

„Master Chef” (impreza integracyjna  

z kalendarza imprez ŚDS). 

 

Ocena realizacji zadań oraz wnioski  

 

1. Zadania założone na rok 2015 zostały zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

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

samopomocy. 

2. Na dobrym poziomie jest frekwencja uczestników na zajęciach;  w roku 2015 wynosiła 30 

osób (średnia liczba uczestników z całego roku) i wzrosła w stosunku do roku 2014  

o 1,4%. 

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

pozwoliły na skuteczne rozwiązanie licznych problemów uczestników oraz ich rodzin 

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

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

zdrowotnej sprzyjała szybkim interwencjom i zapobiegła licznym następstwom 

pogorszenia stanu zdrowia uczestników. 
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5. Propozycja zajęć popołudniowych w formie warsztatów kulinarnych, teatralno-

muzycznych, kulturalnych i rozrywkowo-sportowo-zabawowych  sprzyjała rozwojowi 

osobistemu i zawodowemu klubowiczów. 

6. Partnerstwo Domu z innymi podmiotami umożliwiło efektywną współpracę przy realizacji 

różnych projektów w tym: „I Festyn Rodzinny i Rajd Rowerowy” (Rada Osiedla nr 9), 

„Aktywność to najlepszy lek na seniora wiek” (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 

Wieku), „Kreatywni niepełnosprawni w życiu Krotoszyna” (Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Osób Niepełnosprawnych). 

7. W ramach aktywizacji zawodowej 2-óch uczestników pracowało dorywczo w PHUP 

„EWA” w Krotoszynie. 

8. Wymalowano okna i elewacje w budynku ŚDS. 

 

Propozycja pomocy i wsparcia złożona uczestnikom przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

w 2015 r. zgodna była z ich oczekiwaniami przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości 

psychofizycznych i zaleceń do dalszej rehabilitacji społecznej. Terapia w jakiej uczestnicy do 

tej pory brali udział, przyniosła pozytywne i wymierne efekty w postaci lepszego 

przystosowania do funkcjonowania w codziennym życiu. Niezmiernie cieszy fakt, że znaczna 

grupa uczestników wykazuje się dużą samodzielnością w działaniu. Uczestnicy coraz lepiej 

radzą sobie z obowiązkami domowymi  tj. przygotowywanie prostych  posiłków, robienie 

zakupów, sprzątanie. Potrafią rozsądniej wydawać pieniądze. Rozpoznają zależność „tani - 

droższy”. Są odważniejsi w kontaktach międzyludzkich co powoduje, że z większą swobodą 

odnajdują się w instytucjach użyteczności publicznej tj. urząd, poczta. Zwiększyła się wiara 

uczestników we własne możliwości. Dość dobrze radzą sobie z wykonaniem przydzielonego 

zadania związanego np.  z pracą na komputerze czy w ogrodzie.  Uczestnicy dość często są 

pomysłodawcami różnych wydarzeń co znajduje swoje odzwierciedlenie chociażby  

w aktywnej pracy Rady Domu. Większa jest dbałość o wygląd zewnętrzny i  higienę osobistą. 

Uczestnicy wykazują chęć dbania o własne zdrowie; wzrosła świadomość potrzeby wizyt 

lekarskich i regularnego brania leków. Chętniej uczestniczą w zajęciach zorganizowanych  

i podejmują się różnych aktywności tj. pomoc w organizowaniu imprez integracyjnych czy 

prace na rzecz Domu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia utrwalające  

i podtrzymujące umiejętności szkolne, dzięki temu uczestnicy sprawniej liczą, lepiej czytają, 

rozumieją tekst, większa jest wiedza o otaczającym świecie. Jedną z najchętniej 
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realizowanych przez uczestników form terapii była i nadal jest - terapia zajęciowa. Liczna 

grupa uczestników ciekawa jest nowych technik, są przy tym wytrwali i bardzo cierpliwi  

a wykonane prace charakteryzują się dużą pomysłowością. Dzięki terapii zajęciowej 

większość uczestników nauczyło się posługiwać różnymi narzędziami  co z kolei wpłynęło na 

poprawę umiejętności manualnych. Uczestnicy coraz częściej mogą wzajemnie na siebie 

liczyć w sytuacji gdy zachodzi taka potrzeba. Znacząco wzrosła kultura osobista i kultura 

języka uczestników.  

 

 

Plany 

 

1. Doposażenie w materiały, przybory i sprzęt do zajęć terapeutycznych. 

2. Koncepcja wykorzystania miejsca po Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na 

rozszerzenie działalności ŚDS lub uruchomienie mieszkań chronionych przy 

Środowiskowym Domu Samopomocy. 
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WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 

W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu 

otrzymaliśmy żywność o wartości 37.076,61 zł.  

Artykuły spożywcze otrzymali: świetlice środowiskowe, klienci Banku Chleba, 

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

Alternatywa” oraz indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

Podczas świątecznej zbiórki żywności przeprowadzonej przy współpracy z Centrum 

Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej i PCK w dn. 04-06.12.2015 r. zebrano 580,84 kg 

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

najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego powiatu. 

   

Tabela 27 Wartość żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w latach 2011-2015. 

 2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 2015 

Wartość 

żywności 

 

30.796,46 zł 

 

33.030,15 zł 

 

34.773,77 zł 

 

52.666,74 zł 

 

37.076,61 zł 

  

  BANK CHLEBA 

W roku 2015 kontynuowano prowadzenie Banku Chleba. Chleb i artykuły spożywcze 

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

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

 

Tabela 28 Ilość wydanego chleba i liczba rodzin korzystających z pomocy w latach 2011-2015. 

 

 
 

2011 

 

2012 

 

2013 2014 2015 

Ilość bochenków 

chleba 

 

2356 

 

2360 

 

1907 

 

1738 

 

1738 

Ilość rodzin 

korzystających  

z pomocy 

 

48 

 

52 

 

47 

 

50 

 

50 
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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 29 Liczba wizyt osób potrzebujących w salonie odzieży używanej w latach 2011-2015. 

 

      2011      2012 2013 2014 2015 

Ilość 

wizyt 
2462 

 

1359 

 

    1252 1384 1765 
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Dział  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

 

 

Tabela 30 Realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721  

ze zm.) w 2015 roku. 

       

   

L.p. Zadania Kwota 

wydatkowanych 

środków w zł 

Liczba 

osób 

1 Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku 

pracy określone w ustawie o promocji o odniesieniu do 

osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 11) 

34.610,00 6 

2 Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26 e) 
120.000,00 4 

3 Dotacja turnusów rehabilitacyjnych (art. 10 c)                                                                     - - 

4 Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do 

spółdzielni socjalnej (art. 120) 

25.000,00 1 

5 Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnej 

(architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu 

się) na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych 

(art. 35 a ust. 1 pkt.7 d)                                                                         

8.400,00 4 

6 Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii 

zajęciowej (art. 35 a  ust. 1 pkt. 8) 
956.054,00 60 

7 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki  

(art. 35 a ust. 1 pkt. 7 c)                                                                                    
10.000,00 416 

8 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35 a 

ust.1 pkt. 7c)             

449.973,00 990 

                                                 Razem środki dla powiatu  1.604.037,00 1481,00 
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Tabela 31 Realizacja programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku. 

 

Zadanie Kwota w zł Liczba osób 

A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do  

        posiadanego samochodu 

- - 

A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 1.172,00 1 

B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu    

elektronicznego wraz z oprogramowaniem, 

- - 

B2 - pomoc w szkoleniu - - 

C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej    

        posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie   

        elektrycznym 

 

10.650,00 

 

6 

C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której  

        zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

33.600,00 2 

C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej  

        protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne  

        rozwiązania techniczne 

4.200,00 1 

D -  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez  

       zapewnienie opieki dla osoby zależne 

6.188,00 3 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie  

                  wyższym 

89.009,00 30 

Razem 144.819,00 43 
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Dział Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

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

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

W skład ZIK-u  wchodzi: 

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

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

ul. Strzelecka 10.  

 

W roku 2015 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie prowadził 267 spraw,  

z czego 58 dotyczyły przemocy, natomiast 209 pozostałych sytuacji kryzysowych.  

W wymienionym okresie czasu udzielono 3.599 porad pedagogicznych, psychologicznych  

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

i świadków przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, odbyły się 3 przesłuchania.         

    

Tabela 32  Liczba spraw realizowanych przez OIK w 2015 roku.  

 

Liczba spraw 

dotyczących 

przemocy  

Liczba spraw 

pozostałych   

Liczba osób 

korzystających  

z pomocy OIK-u  

 

Liczba 

udzielonych 

porad  

 

 

58 

 

209 869 3.599 

 

Tabela  33  Dane związane z korzystaniem z Niebieskiego Pokoju w 2015 roku. 

Przesłuchania  

dzieci – ofiar przemocy 

Spotkania dzieci z rodzin 

zastępczych  

z rodzicami naturalnymi 

Spotkania dzieci  

z rodzicami naturalnymi 

Liczba  

posiedzeń 

sądu 

Liczba  

przesłuchiwanych  

Liczba  

spotkań 

Liczba osób 
Liczba  

spotkań 

Liczba osób  

dzieci dorośli dzieci dorośli 

3 3 4 6 6 14 24 26 
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Praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie ma następujące formy:  

➢ Kontakt telefoniczny – całodobowy 

➢ Pomoc doraźna - krótkoterminowa udzielana jest zgłaszającym się osobiście bądź 

tym, którzy są kierowani do Ośrodka przez inne służby 

➢ Interwencja środowiskowa – reagowanie na wezwania osób, rodzin, które 

doświadczają tzw. „gorącej przemocy” 

➢ Grupa wsparcia dla ofiar przemocy 

➢ Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 

➢ Udzielenie porad prawnych i opracowanie niezbędnych pism do właściwych 

instytucji 

➢ Obsługa forum internetowego oraz poradnictwo internetowe: gg, skype,  

e-mail, forum internetowe 

➢ Koordynacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

➢ Szkolenia: 

- własne pracowników w zakresie interwencji kryzysowej; 

- szkolenia przedstawicieli innych służb, udzielających pomocy osobom  

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

miejska, pracownicy socjalni. 

➢ Pomoc merytoryczna w tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się 

rozwiązywaniem spraw dotyczących przemocy i realizujących programy naprawcze  

w gminach. W skład powołanych zespołów wchodzą pracownicy ZIK. 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach jest miejscem 

pobytu całodobowego o zasięgu ogólnopolskim, dysponuje 15 miejscami noclegowymi. 

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

rodzinnym. Ze schronienia mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej 

egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowia 

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

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

wypadkach czas pobytu może być przedłużony do 6 miesięcy. Po przyjęciu do Ośrodka 
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obowiązuje 14-dniowy okres próbny w celu przeprowadzenia diagnozy, czy klient kwalifikuje 

się do dalszego pobytu. 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach działa według 

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

terapeutyczno-wspomagający, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 6 lipca 2006 r. 

 
 

Tabela 34 Liczba osób korzystających z usług SOW-u  w Zdunach w roku 2015. 

 

Liczba osób 
Liczba rodzin 

Liczba osób 

ogółem Dorosłe Dzieci 

28 39 28 67 
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Powiatowy Zespół ds.Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 

W roku 2015 złożono 2107 wniosków w sprawie wydania orzeczenia, w tym 1824 

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

oraz 283 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osób do 16 roku życia. 

 

Tabela  35 Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych w 2015 r. 

 

  Wydano orzeczeń Ilość 

Dzieci 

o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych   257 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   32 

o odmowie ustalenia niepełnosprawności 0 

Osoby powyżej 

16 roku życia  

o lekkim stopniu niepełnosprawności  501 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  766 

o znacznym stopniu niepełnosprawności  458 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   54 

o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 36 

RAZEM 2104 

 

Wydano 797  legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz 686 kart parkingowych.  

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 125 odwołań. 
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Spotkania, konferencje, szkolenia, doskonalenie 

zawodowe kadr pomocy społecznej  

z powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28.03.2015 r. Targi Aktywni 50+ w Poznaniu. 

25.05.2015 r. Konferencja w ramach XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa 

Zastępczego. 

23.09.2015 r. Konferencja naukowa pn. „Fitness dla mózgu”. 

20.11.2015 r. Dzień Pracownika Socjalnego. Konferencja pn. „Skuteczne metody 

leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi”. 
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Tabela 36 Zestawienie dodatkowych środków pozyskanych przez PCPR  i innej jednostki pomoc    

społecznej w 2015 roku. 

 

Lp. Jednostka Cel / Program 
Instytucja, organizacja 

przekazująca środki 

Kwota 

w (zł) 

1.  PCPR  

Resortowy program 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej na rok 2015 

„Asystent rodziny 

 i koordynator rodzinnej  

pieczy zastępczej”  

 

MPiPS  36.503,00 

2. PCPR 

Projekt pn. „Globalny 

problem, lokalne rozwiązania” 

realizowany w ramach 

Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego  

w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie” 

 

MPiPS 31.000,00 

3. PCPR  Żywność  
Wielkopolski 

Bank Żywności  
37.076,61 

4. 

PCPR 

Stowarzyszenie 

Uniwersytet  

Trzeciego 

Wieku  

„Krotoszyn łączy pokolenia”  
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego  
12.500,00  

5. 

PCPR 

Stowarzyszenie 

Uniwersytet  

Trzeciego 

Wieku  

„Aktywność to najlepszy lek 

na seniora wiek”  

Starostwo Powiatowe 

 w Krotoszynie 
3.500,00 

6. 

PCPR 

PZERiI  

  

  

„Senior z inicjatywą” 

  

Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
8.000,00 

PFRON 4.000,00 

Urząd Miejski  

w Krotoszynie 
2.200,00 

Starostwo Powiatowe 

w Krotoszynie 
2.000,00 

7. 

PCPR 

Stowarzyszenie 

Uniwersytet  

Trzeciego 

Wieku 

„AS = Artystyczny Senior” 
Urząd Miejski  

w Krotoszynie 
6.000,00 

8. PCPR Aktywny Samorząd PFRON 144.819,00 
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   9. 

PCPR 

Stowarzyszenie 

Zastępczego 

Rodzicielstwa 

Oddział w 

Krotoszynie 

„FAMUŁA” 

Powiatowe Dni Rodzicielstwa 

Zastępczego 
Fundacja Ernst & Young  3.000,00 

 

 

10. PCPR 

  

Partnerstwo na rzecz 

przeciwdziałania przemocy  

w gminach - Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej  

w Krotoszynie 

Gminy powiatu 

krotoszyńskiego 
113.152,00 

 

 RAZEM 

 

403.750,60 
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Wnioski: 
 

Analiza działalności oraz ocena zasobów w pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego 

w 2015 roku jest doskonałą okazją do wyznaczenia kierunków w roku 2016: 

✓ Realizacja inwestycji – Modernizacja obiektu przy ul. Floriańskiej na nową siedzibę 

PCPR, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz poszukiwanie 

środków finansowych na zagospodarowanie obiektu. 

✓ Pozyskanie środków finansowych na realizację projektu zagospodarowania terenów 

DPS Zduny pod potrzeby boiska sportowo-rekreacyjnego. 

✓ Utrzymanie standardu świadczonych usług w instytucjach pomocy społecznej. 

✓ Utworzenie zawodowej rodziny zastępczej ze szczególnym nastawieniem na 

specjalistyczną dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. 

✓ Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. 

✓ Analizowanie efektów wdrażania ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej na poziomie gmin i powiatu w zakresie funkcjonowania asystentów rodziny 

w gminach i koordynatorów pieczy zastępczej w powiecie, 

✓ Aplikowanie projektów w partnerstwach w ramach Priorytetu VII Włączenie 

społeczne Działania 7.2.1, 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne WRPO 2014 +. 

✓ Monitorowanie realizacji powiatowego oraz gminnych programów przeciwdziałania 

przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

✓ Superwizja dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu, 

✓ Systematyczne wprowadzanie koordynatorów pieczy zastępczej, 

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

z zaburzeniami psychicznymi oraz osłonowego programu przeciwdziałania przemocy 

i innych z zakresu modernizacji infrastruktury pomocy społecznej, 

✓ Dokonanie oceny zasobów powiatu w zakresie pomocy społecznej, 

✓ Utrzymanie i wspieranie spółdzielni socjalnych, 

✓ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej, 

✓ Zawiązywanie partnerstw z samorządami lokalnymi, instytucjami polityki społecznej, 

biznesem i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów 

pomocowych, 

✓ Wdrażanie koncepcji Ośrodka Pracy z Rodziną. 

✓ Zakup samochodu. 

✓ 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 

31-12-2015 r. 

852 85205 4010  wynagrodzenia brutto  pracownicy                           202 713,78 zł  

      

 1. wynagrodzenie brutto - wg stanu na 

31-12-2015 r. - 7 etatów, w tym jedna 

osoba na urlopie wychowawczym                           194 270,78 zł  

       2. jubilatki                                          -   zł  

       3. fundusz nagród                               8 443,00 zł  

    4040  dodatkowe wynagrodzenie                             15 011,81 zł  

    4110  składki na ubezpieczenie społeczne                             37 040,54 zł  

       w tym: od wynagrodzeń                             34 455,50 zł  

       od nagrody rocznej                               2 585,04 zł  

    4120  składki na F.P.                                4 803,22 zł  

       w tym od wynagrodzeń                               4 466,65 zł  

       od nagrody rocznej                                  336,57 zł  

    4210  zakup materiałów i wyposażenia                             26 639,78 zł  

      1. materiały biurowe, prasa, książki                                  469,33 zł  

      2. meble i inne wyposażenie   

      

3. sprzęt komputerowy i części 

komputerowe  178,10 zł                                             

       4. opał - koks                              15 984,19 zł  

       5. artykuły spożywcze                               8 718,33 zł  

      

 6. środki chemiczne  i materiały do 

remontu, paliwo                               1 289,83 zł  

    4230 leki i materiały medyczne  -   zł  

    4260  ogrzewanie                               8 976,17 zł  

       1. energia elektryczna                               8 049,84 zł  

       2. woda                                   926,33 zł  

    4270  zakup usług remontowych                                          -   zł  

       drobne remonty i konserwacja urządzeń                                          -   zł  

      

 remont i konserwacja budynków  - 

malowanie                                          -   zł  

    4280  zakup usług zdrowotnych                                  464,00 zł  

    4300  Zakup usług pozostałych                               9 332,92 zł  

       1. opłaty pocztowe                                          -   zł  

      

 2. utrzymanie czystości na zewnątrz - 

wywóz szamba                               1 644,93 zł  

       3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                                          -   zł  

       4. koszty bankowe                                          -   zł  

       5. zakwaterowania, konwenty, spotkania                                          -   zł  

       6. usługi informatyczne                                          -   zł  

       7. usługi transportowe                                          -   zł  

      

 8. pozostałe (odbiory; abonament rtv;  

przegląd w zakresie BHP, pozostałe 

drobne)                               2 498,79 zł  
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*  liczba osób ogółem korzystających z usług SOW w Zdunach w roku 2015  

    (suma w miesiącach) - 28 rodzin - 67 osób, w tym: 28 osób dorosłych, 39 dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 9. usługi kateringowe - obiady dla 

mieszkańców                              5 189,20 zł  

       10. usługi prawnicze    

    4360  usługi telekomunikacyjne                                  479,88 zł  

    4410 podróże służbowe krajowe  4 122,61 zł  

       delegacje                               1 638,13 zł  

       ryczałt                               2 484,48 zł  

    4430  różne opłaty i składki                                          -   zł  

       ubezpieczenie samochodu                                          -   zł  

    4440 

odpis na Fundusz Świadczeń 

socjalnych                               6 654,74 zł  

    4520 

opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

                                           

180,00 zł  

      Razem: 316 419,45 zł 

        

      FINANSOWANIE: 316 419,45 zł 

   DOTACJA OD WOJEWODY 316 419,45 zł 

   ŚRODKI Z POWIATU -   zł 
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie 

 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Wykonanie 

31-12-2015 r. 

852 85220 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników -  

5 etatów              203 326,80 zł  

    wynagrodzenia brutto pracownicy               199 233,80 zł  

    fundusz nagród                  4 093,00 zł  

    jubilatka                             -   zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                14 585,07 zł  

    

4110 

Składki na ubezpieczenie społeczne                37 442,70 zł  

    

składki na ubezpieczenie społeczne pracownicze 

od wynagrodzeń                34 931,16 zł  

    od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                  2 511,54 zł  

    4120 Składki na fundusz pracy                  2 918,05 zł  

      w tym od wynagrodzeń                  2 736,23 zł  

      od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                     181,82 zł  

    

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia                  1 175,00 zł  

     1. materiały biurowe, prasa, książki                              -   zł  

     2. meble i inne wyposażenie                      134,50 zł  

     3.paliwo                             -   zł  

    

4. pozostałe -  pitna woda, opony do pojazdu 

służbowego, środki czystości                  1 040,50 zł  

    

4260 

Zakup energii                  5 265,08 zł  

    woda                     640,07 zł  

    energia elektryczna                  1 583,20 zł  

    energia cieplna                   3 041,81 zł  

    
4280 

Zakup usług zdrowotnych                     322,00 zł  

    badania okresowe pracownicze                     322,00 zł  

    

4300 

Zakup usług pozostałych                  1 252,53 zł  

     1. opłaty pocztowe                             -   zł  

     2. utrzymanie czystości na zewnątrz                             -   zł  

     3. opłaty za studia podyplomowe                             -   zł  

    

 4. pozostałe (prowizja bankowa, czynsze za 

kserokopiarkę)                   1 252,53 zł  

    4360 Usługi telekomunikacyjne                  3 813,08 zł  

    4410 Podróże służbowe krajowe                     544,94 zł  

    
 

podróże służbowe                     544,94 zł  

    
4440 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                  5 469,65 zł  

    4520 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi                       57,60 zł  
     

  
 

RAZEM              276 172,50 zł  
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  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 

  

Z budżetu powiatu  157 020,50 zł  

Z dochodów pochodzących z gmin wg 

zawartych porozumień o pomocy finansowej  

w ramach par. 2710     113 152,00 zł  

Par. 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących powiatu                  6 000,00 zł  

SUMA              276 172,50 zł  

DOCHODY Z POSZCZEGÓLNYCH  

GMIN W ROKU 2015 

 PLAN - wg projektu 

zatwierdzonego przez 

poszczególne gminy  

realizacja  

31-12-2015 r. 

 KROTOSZYN POWIAT  
157 278,00 zł 157 020,50 zł 

 KROTOSZYN GMINA  
71 094,00 zł 71 094,00 zł 

 KOŹMIN  
22 804,00 zł 22 804,00 zł 

 KOBYLIN  
2 000,00 zł 2 000,00 zł 

 ZDUNY  
2 500,00 zł 2 500,00 zł 

 ROZDRAŹEW  
9 389,00 zł 9 389,00 zł 

 SULMIERZYCE  
5 365,00 zł 5 365,00 zł 

dotacja z UW 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

w tym z gmin 
113 152,00 zł 113 152,00 zł 
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Projekt skierowany do 95 osób. W ramach projektu osiągnięte zostały następujące cele: podniesienie 

poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy, poprawa kompetencji służb 

pomocowych, poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

W spotkaniach grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie uczestniczyło 10 osób, w warsztaty 

 z treningu kontroli złości 30 uczniów gimnazjum; podniesienie kompetencji służb pomocowych - 55 

osób - pracowników ośrodków pomocy społecznej, oświaty, policji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Wykonanie 

31-12-2015 r. 

852 85205        

     4110 składki na ubezpieczenie społeczne                    1 870,43 zł  

      w tym: od umów zleceń                    1 870,43 zł  

    4120  składki na F.P.                        241,55 zł  

       w tym od umów zleceń                       241,55 zł  

    4170 umowy zlecenie                 10 862,00 zł  

    4210  zakup materiałów i wyposażenia  14 000,00 zł  

      

 1. materiały biurowe, prasa, książki, materiały 

promujące projekt                 14 000,00 zł  

    4300  Zakup usług pozostałych                   4 000,00 zł  

       1. usługi poligraficzne                    1 000,00 zł  

       2. usługi kateringowe - dla uczestników szkoleń                    3 000,00 zł  

    

  

   razem:                  30 973,98 zł  

     FINANSOWANIE:                  30 973,98 zł  

   DOTACJA OD WOJEWODY                  30 973,98 zł  

   ŚRODKI Z POWIATU                            -   zł  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2015 r.  

 85218 3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

                                               

150,00 zł  

   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników         653 416,10 zł  

     

Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 

etatów na  31-12-2015 r. (w tym 1 x  0,5 etatu; 

1 osoba na przedłużonym zasiłku chorobowym) 

                                        

629 556,10 zł  

     fundusz nagród           23 860,00 zł  

     jubilatka                 -   zł  

   4040 Dodatkowe wynagrodzenie         54 117,25 zł  

   4110 Składki na ubezpieczenie społeczne      120 084,62 zł  

     społeczne pracodawcy - od wynagrodzeń     110 765,62 zł  

     

w tym składki na ubezpieczenie społeczne od 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

                                           

9 319,00 zł  

   4120 Składki na Fundusz Pracy        15 465,06 zł  

     Fundusz Pracy - od wynagrodzeń          14 233,00 zł  

     F. P. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego           1 232,06 zł  

   4170 Umowy zlecenie                   24,60 zł  

     opłata notarialna za poświadczenie podpisu                   24,60 zł  

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia       28 293,36 zł  

      1. materiały biurowe, prasa, książki            5 283,76 zł  

      2.meble i inne wyposażenie            4 636,34 zł  

      3. sprzęt komputerowy i części komputerowe          6 990,11 zł  

      4. paliwo, oleje          3 793,65 zł  

     

 5. artykuły spożywcze,  chemiczne  do 

sprzątania i  pozostałe drobne materiały, zakup 

chleba do banku chleba, druki, woda,  części 

samochodowe  

                                           

7 589,50 zł  

   4260 Zakup energii       15 377,90 zł  

     energia cieplna           7 711,11 zł  

     energia elektryczna            7 441,48 zł  

     woda              225,31 zł  

   4270 Zakup usług remontowych                  60,00 zł  

   4280 Zakup usług zdrowotnych             1 326,00 zł  

     badania pracownicze okresowe i wstępne          1 326,00 zł  

   4300 Zakup usług pozostałych           43 458,95 zł  

      1. opłaty pocztowe           11 600,14 zł  

      2. utrzymanie czystości na zewnątrz               418,12 zł  

      3. koszty bankowe                712,00 zł  

      4. usługi informatyczne           6 500,00 zł  

      5. usługi radcy prawnego         11 685,00 zł  

     

 6. pozostałe (czynsze za wodę pitną, radca 

prawny, wydruki)          12 543,69 zł  
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   4350  Opłaty internetowe               -   zł  

   4360  Opłaty za usługi telekomunikacyjne      9 233,23 zł  

   4400  Opłaty czynszowe          18 268,80 zł  

   4410 Delegacje krajowe        5 952,00 zł  

     w tym ryczałty       2 564,28 zł  

   4420 Delegacje zagraniczne                   -   zł  

   4430 Różne opłaty i składki        3 634,74 zł  

     

opieka autorska Radix FKB +, program środki 

trwałe    3 634,74 zł  

   4440 Odpisy na ZFŚS     17 696,14 zł  

   4480 

Podatek od nieruchomości - od lokali 

przeznaczonych na bank rzeczy używanych 

                                               

184,00 zł  

   4700  Szkolenia pracowników  

                                           

3 301,00 zł  

      razem:     990 043,75 zł  

      DOTACJA OD WOJEWODY      4 250,00 zł  

     ŚRODKI POWIATU  985 793,75 zł  
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PIECZA ZASTĘPCZA 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2015 r.  

852 85204 3110 Świadczenia społeczne, w tym:                1 850 661,59 zł  

   

miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin 

zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka - dla 136 dzieci*                1 475 390,68 zł  

   

usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych - 3 świadczenia                13 541,00 zł  

   świadczenie losowe - 2  świadczenia            1 900,00 zł  

   

zagospodarowanie dla nowych rodzin -     

10 świadczeń                     10 000,00 zł  

  

 
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich  wychowanków rodzin 

zastępczych – dla 36 osób             207 007,42 zł  

   świadczenia dla rodzin pomocowych                           677,43 zł  

   

koszty utrzymania lokalu mieszkalnego 

rodziny zawodowej dla 3 rodzin zawodowych  

i 1 rodzinnego domu dziecka,                      57 445,06 zł  

   

dofinansowanie wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka - 8 świadczeń                       3 700,00 zł  

   świadczenia dla 1  rodzinnego domu dziecka                     48 000,00 zł  

   świadczenia dla pogotowia rodzinnego                     24 000,00 zł  

   świadczenia na remonty - 2 świadczenia                       9 000,00 zł  

  4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

 5 etaty koordynator pieczy zastępczej w tym 

2 pracownice na urlopach macierzyńskich                     88 057,35 zł  

    w tym fundusz  nagród                       3 000,00 zł  

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       7 106,64 zł  

  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                     36 192,57 zł  

    

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej                     12 623,37 zł  

    od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                       1 223,76 zł  

    

w tym za rodziny zawodowe i rodzinny dom 

dziecka                     22 345,44 zł  

  4120 Składki na Fundusz Pracy                       3 613,60 zł  

    

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej 

                                         

760,11 zł  

    od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                            95,71 zł  

    

w tym za rodziny zawodowe i rodzinny dom 

dziecka                       2 757,78 zł  

  4170 Umowy zlecenie                   244 939,99 zł  

    

12 rodzin w tym: 6 zawodowych, 1 pogotowie 

rodzinne, 1 rodzinny dom dziecka; 3 rodziny 

pomocowe                   232 699,99 zł  

    szkolenie PRIDE                     12 240,00 zł  

  4210 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia                     14 316,68 zł  
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* wg  liczby dzieci na dzień 31-12-2015 r.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

zakup laptopów dla koordynatorów oraz 

wyposażenie stanowisk pracy   

  4280 Zakup usług zdrowotnych                 293,00 zł  

  4300 Zakup usług pozostałych                       4 000,00 zł  

    

Organizacja spotkania opłatkowego dla 

rodzin zastępczych                       2 500,00 zł  

    Opłata pocztowa i usługi poligraficzne                       1 500,00 zł  

  4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego - za  13 dzieci z powiatu 

krotoszyńskiego umieszczone w rodzinach 

zastępczych poza terenem powiatu 

krotoszyńskiego* wg załącznika                   135 856,42 zł  

  4410 Podróże służbowe krajowe                      3 572,97 zł  

  4440 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                       4 102,24 zł  

  4700 Szkolenia                       1 100,00 zł  

    RAZEM                2 393 813,05 zł  

środki własne powiatu                 2 345 310,05 zł       

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

dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

85204 par. 212                      36 503,00 zł  
     

suma pozyskanych środków na 31-12-2015 r.                      48 503,00 zł  
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Świetlice środowiskowe oraz kontynuowanie nauki przez młodzież opuszczającą 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 

31-12-2015 r. 

852 85201       

    3110 Świadczenia społeczne, w tym:       9 000,00 zł  

      w tym kontynuowanie nauki - 1 wychowanek     9 000,00 zł  

      zagospodarowanie             -   zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników      41 186,63 zł  

      jubilatka         2 437,50 zł  

      

wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1 etat 

w świetlicy Rivendel 

                             

38 749,13 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie         1 712,93 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne        9 550,58 zł  

      w tym od wynagrodzeń  6 672,62 zł  

      w tym od dodatkowego wynagrodzenia rocznego     294,96 zł  

      w tym za zleceniobiorców    2 583,00 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy      991,36 zł  

      w tym od wynagrodzeń           949,39 zł  

      w tym od dodatkowego wynagrodzenia rocznego            41,97 zł  

    4170 Umowy zlecenie      66 280,00 zł  

    1 

Z CZEGO:  ŚWIETLICA WTZ - DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH; DWÓCH 

WYCHOWAWCÓW; JEDEN REHABILITANT,   

liczba dzieci 25 

                             

29 240,00 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 25 

                             

25 040,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia       10 000,00 zł  

      

wyposażenie świetlic:(wyposażenie, gry i materiały 

do zajęć  z dziećmi)   

    1 

ŚWIETLICA WTZ - DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 

                               

3 269,78 zł  

    2 ŚWIETLICA - KLUB RIEVENDEL;     2 858,12 zł  

    3 

ŚWIETLICA W KROTOSZYNIE -  

UL. MICKIEWICZA - DLA DZIECI  

I MŁODZIEŻY;  

                               

3 831,07 zł  

    4 MIESZKANIE USAMODZIELNIAJĄCE            41,03 zł  

    4270 

Zakup usług remontowych - wskutek zalania 

świetlicy i mieszkania usamodzielniającego -  

ul. Mickiewicza 

                             

50 132,93 zł  

    4280 Zakup usług zdrowotnych         410,00 zł  

    4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 

                           

302 345,51 zł  
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zapłata za pobyt w placówkach Wągrowiec -  

1 dziecko, Szamotuły - 1 dziecko,  Ostrzeszów  

6 dzieci   

  4440 Odpisy na ZFŚS           1 093,93 zł  

    RAZEM           492 703,87 zł  

    FINANSOWANIE:   

    ŚRODKI WŁASNE POWIATU           492 703,87 zł  

    SUMA     492 703,87 zł  
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1. Środowiskowy Dom Samopomocy    7. 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia wraz z Programem 

"Globalny problem lokalne rozwiązania"  
2. Zespół Świetlic    8. Pfron      
3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 9. DPS Baszków     
4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej          

5. 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie          
6. Rodziny Zastępcze    OGÓŁEM WYDATKI POMOC SPOŁECZNA ROK 2015  14 539 880,81 zł  
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Dział Rozdział Wyszczególnienie zadań  Wykonanie    

2,5%  
należne PLAN 

% 

WYKONANIA 

PLANU 

853 85324   
    

    1.dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych                              -   zł                    -   zł                    -   zł  0,00% 

    2.dofinansowanie  sportu, kultury, rekreacji i turystyki                       10 000,00 zł             250 zł         10 000,00 zł  100,00% 

    3.zakup sprzętu ortopedycznego               449 973,21 zł   11 249 zł       449 973,21 zł  100,00% 

    4. likwidacja barier architektonicznych i funkcjonalnych                     8 400,00 zł     210 zł          8 400,03 zł    

    5.finansowanie działalności WTZ                 956 054,00 zł       23 901 zł       956 054,00 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                 34 609,76 zł       865 zł         34 609,76 zł  100,00% 

    

7. przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolnej, albo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12)             25 000,00 zł        625 zł         25 000,00 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                40 101,00 zł        

    SUMA           1 644 137,97 zł        40 101 zł    1 604 037,00 zł  100,00% 

  Razem środki otrzymane z PFRON           1 644 140,00 zł     

  Razem środki wydatkowane         1 644 137,97 zł     

  

% na rachunku PFRON, oraz inne środki do zwroty 

PFRON                    17,78 zł     

  s.k. na  31-12-205 r.                   19,81 zł     
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Dział Rozdział 

 

Paragraf Wyszczególnienie 

Wykonanie 

31-12-2015 r. 

853 85321 3030 Różne wydatki na rzecz osób  fizycznych 

                                                   

767,14 zł  

      różne wydatki na rzecz osób  fizycznych              767,14 zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników          127 787,00 zł  

      wynagrodzenia brutto  pracownicy - 3 etaty     122 787,00 zł  

      z czego fundusz nagród         5 000,00 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne         9 863,34 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne         23 573,58 zł  

      

w tym składki od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego 

                                                

1 698,45 zł  

      

składki na ubezpieczenie społeczne 

pracownicze 

                                              

21 875,13 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy             3 300,17 zł  

      

w tym składki od  dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego 

                                                   

241,66 zł  

      składki na F.P. pracowników             3 058,51 zł  

    4170 Umowy zlecenie              4 716,00 zł  

      

1 - psycholog,  1 - pedagog, 1 - doradca 

zawodowy, 1 - pracowników socjalnych 4 716,00 zł                                                  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia         8 815,55 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki             4 826,55 zł  

       2.meble i inne wyposażenie               827,00 zł  

       3. części komputerowe, komputery      3 162,00 zł  

       4. paliwo                    -   zł  

    4270  Zakup usług remontowych                 -   zł  

    4280  zakup usług  zdrowotnych            247,00 zł  

    4300 zakup usług pozostałych      101 108,00 zł  

       1. opłaty pocztowe         13 222,05 zł  

       2. utrzymanie czystości na zewnątrz                 -   zł  

       3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                     -   zł  

      

 4. usługi drukarskie - dzierżawa 

kserokopiarki,  usługi informatyczne, 

usługi poligraficzne, obsługa prawna           9 787,95 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 zł za jedno orzeczenie). 

                                              

78 098,00 zł  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
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DOTACJA WOJEWODY                               277 545,13 zł  

ŚRODKI Z POWIATU                                  7 155,00 zł  

SUMA                               284 700,13 zł  

ŁACZNA ILOŚĆ WYDANYCH ORZECZEŃ: 2104 

ILOŚC WYDANYCH LEGITYMACJI 197 

ILOŚC WYDANYCH KART PARKINGOWYCH 686 

ROZPATRZONO ODWOŁAŃ 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4410 delegacje krajowe             1 240,56 zł  

      delegacje krajowe         1 240,56 zł  

    4440 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

                                                

3 281,79 zł  

      RAZEM         284 700,13 zł 
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Część opisowa dochodów 
 

 
 
OGÓŁEM WARTOŚĆ DOCHODÓW PCPR I ŚDS 3 917 540,78 zł  
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OGÓŁEM DOCHODY ROKU 2015 10 917 775,00 zł  
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Materiał został opracowany przez Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krotoszynie w składzie: 

1. Dyrektor Andrzej Piotrowski 

2. Główny Księgowy Anna Wachowiak – Zawikowska 

3. Kierownik Działu Wsparcia Rodziny Renata Zych – Kordus 

4. Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej Tadeusz Ciesiółka 

5. Kierownik Działu PFRON Danuta Grześkowiak 

6. Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Anna Kubiak 

oraz na podstawie informacji przekazanych przez: 

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:  

Marta Kowalczyk
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