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Szanowni Państwo 

 

Zadania przypisane samorządowi powiatowemu w zakresie  pomocy społecznej 

wpływają na kształtowanie szeroko pojętej polityki społecznej społeczności lokalnej. 

Szczegółowe zadania, za które w tej sferze ponosi odpowiedzialność samorząd powiatowy 

precyzują, przede wszystkim ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz – w odniesieniu 

do osób niepełnosprawnych – ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. Tak skonstruowany system pomocy społecznej powiatu wskazuje 

na wielowymiarowość działań oraz wymaga  współpracy i szeroko pojętych partnerstw  

z samorządami gmin i innymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi. Mam nadzieję,  

że opracowane i przyjęte dokumenty strategiczne w roku 2016 /Powiatowy Program Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018 oraz Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2021/ będą wyznaczać prawidłowe kierunki 

wspierania odbiorców usług społecznych w powiecie krotoszyńskim. 

Prowadzenie szeregu specjalistycznych usług dla różnych kategorii wymagających 

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

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

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

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

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

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

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

placówek opiekuńczo-wychowawczych, 13. wspieranie w usamodzielnieniu wychowanków 

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

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

programów osłonowych dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w porozumieniu  

i partnerstwie z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi – to wielkie 

wyzwanie dla powiatu w kontekście organizacji, finansowania i zarządzania. 

Składając  sprawozdanie z działań w obszarze pomocy społecznej oraz oceniając 

zasoby pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego w 2016 roku, chcemy dokonać analizy 

realizacji zadań w poszczególnych obszarach i zasobach a zarazem mieć świadomość ryzyk  
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i zagrożeń występujących w populacji mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Bardzo 

istotnym instrumentem finansowym wspierającym rodziny powiatu krotoszyńskiego jest 

Program 500+. Wsparcie dla 9333 dzieci na łączną kwotę 42 314 717,00 zł  

w zdecydowany sposób zmieniło sytuację finansową rodzin naszego powiatu. Wzrastające 

wskaźniki w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, muszą niepokoić zwłaszcza  

w obliczu mniejszych z roku na rok środków Państwowego Funduszu Osób 

Niepełnosprawnych oraz braku ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Utrzymanie 

standardu usług w placówkach całodobowych wymaga nakładów finansowych oraz co 

szczególnie istotne, systematycznego rozwoju kadry merytorycznej /domy pomocy 

społecznej/. Organizowanie i koordynowanie pieczy zastępczej w powiecie wymaga 

systematycznego monitorowania finansowego oraz merytorycznego. Systematyczne osiąganie 

standardu w tej dziedzinie pozwoli na świadczenie  profesjonalnej usługi w tym zakresie. 

Dużym wsparciem powiatowego systemu rodzicielstwa zastępczego są działania 

Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Famuła /Dni Rodzicielstwa, kampanie społeczne, 

akcje charytatywne/ i Lions Club Krotoszyn /sfinansowanie wakacji z Lions – w ciągu 

ostatnich 4 lat 119 dzieci na kwotę 89 250,00 zł/.        

Istotnym czynnikiem wpływającym na realizacje zadań wynikających z ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był 

zmniejszony plan finansowy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2016 /na przestrzeni ostatnich 5 lat, na tym samym poziomie/. 

Tak małe środki na zadania powiatu nie są w stanie zaspokoić potrzeb osób  

z niepełnosprawnością /zmiany demograficzne – zwiększenie osób w wieku poprodukcyjnym, 

zwiększenie wskaźnika osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością/,  zwłaszcza w zakresie 

rehabilitacji zawodowej oraz wszystkich zadań z rehabilitacji społecznej /zaopatrzenia  

w środki ortopedyczne i materiały pomocnicze, turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier  

oraz sprzęt rehabilitacyjny/. 

Rok 2016 to czas zwiększenia ilości partnerów porozumienia na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim. Praca Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej wzmacnia istniejące podmioty ekonomii społecznej /Spółdzielnia Socjalna Vivo/ 

oraz tworzy nowe /Fundacja Pomysł na Jutro – Kawiarenka Retro w Zdunach/. To efekt wielu 

lat pracy w partnerstwie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 
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Utrzymanie standardów świadczonych usług w domach pomocy społecznej /DPS 

Baszków, DPS Zduny/ to gwarancja jakości usług oraz zachowania płynności finansowej. 

Podejmowane inwestycje w obiektach naszych domów pomocy to poprawa warunków 

mieszkańców oraz rozszerzenie oferty usługowej /remont wieży pałacu w Baszkowie oraz 

opracowanie koncepcji boiska sportowego w Zdunach/.   

Z wielkim optymizmem należy spojrzeć na działania podejmowane w partnerstwie  

z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 

Stowarzyszeniem Razem, Klubem Seniora w Koźminie Wlkp. oraz z gminami powiatu 

krotoszyńskiego w zakresie aktywizacji seniorów. Dzięki współpracy opracowano kilka 

projektów z ofertą dla seniorów. 

Utrzymanie koalicji, zawiązywanie partnerstw i realizacja założeń porozumień  

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

skutecznej praktyki. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

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

podjętych działań. Niepokojącym faktem jest brak zmiany w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie finansowania Specjalistycznych 

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

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizacje projektu Globalny 

problem – lokalne rozwiązania ma kluczowe znaczenie w rozszerzeniu oferty. 

Profesjonalne przygotowanie  kadry pomocy społecznej jest dzisiaj podstawowym 

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

warsztaty, treningi to dziś podstawowe narzędzia realizowanego przez Regionalny Ośrodek 

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

Wielkie znaczenie dla wzmocnienia systemu polityki społecznej powiatu mają 

realizowane dodatkowo projekty integracji społecznej w partnerstwach powiatowego centrum 

pomocy rodzinie oraz organizacji pozarządowych. Wartość dodatkowych środków 

pozyskanych dzięki dużej aktywności pracowników PCPR  to 394 530,41 zł.  

Analizując przedsięwzięcia realizowane w 2016 roku można wyszczególnić te 

najistotniejsze w następujących obszarach : 

✓ Organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego /pozyskanie środków z Fundacji 

Ernst Young/ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych  
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„FAMUŁA”  - wartość pomocy przekazanej na organizację tego 

przedsięwzięcia przez 12 lat to 53.450,00 zł. 

✓ Realizacja Projektu „Globalny problem – lokalne rozwiązania” z konkursu 

MRPiPS na wzmocnienie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

✓ Rozszerzenie oferty aktywizującej seniorów powiatu krotoszyńskiego  

/Uniwersytet III Wieku – projekty „Akademia Piękna” i „Ruszaj się 

człowieku trzeciego wieku”, PZERiI – Senior z inicjatywą/. 

✓ Przygotowanie stoiska – Partnerstwo na rzecz aktywizacji seniorów  

w powiecie krotoszyńskim podczas Targów VIVA SENIORZY organizowane 

przez Centrum Inicjatyw Senioralnych na MTP Poznań. 

✓ Podpisanie partnerstw z Lions Club oraz Fundacją Trzej Muszkieterowie na 

rzecz wypoczynku dzieci z pieczy zastępczej oraz zagrożonych ubóstwem /46 

dzieci wyjechało na wakacje – wartość pomocy – 37.400,00 zł/. 

✓ Organizacja Wielkopolskich Dni Zdrowia Psychicznego w partnerstwie  ŚDS 

– PCPR. 

✓ Organizacja Dni Ekonomii Społecznej i Konferencji – Podmioty ekonomii 

społecznej szansą dla aktywnej polityki społecznej w powiecie krotoszyńskim. 

✓ Utrzymanie standardu w świetlicach środowiskowych i klubie. 

✓ Rozszerzenie usług świadczonych rodzinom zastępczym. 

✓ Opracowanie i przyjęcie przez Radę Powiatu: 1. Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018. 2. Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 

2016 – 2021. 

✓ Opracowanie koncepcji i złożenie projektów w ramach Priorytetu VII 

Poddziałanie 7.1.1 Integracja Społeczna oraz 7.2.1 i 7.2.2 Usługi społeczne  

i zdrowotne. 

✓ Utrzymanie standardu usług w DPS Baszków i Zduny. 

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

dofinansowania MRPiPS/. 

✓ Wzmocnienie działań ngo /nowe organizacje, partnerstwa/. 

✓ Udział w konkursie projektów MRPiPS – Koordynator pieczy zastępczej. 
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✓ Realizacja programu PFRON Aktywny Samorząd. 

✓ Organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego,  Konferencji, 

warsztatów i szkoleń. 

✓ Wzrost jakości świadczonych usług w zakresie działań PCPR. 

✓ Utrzymanie dodatkowych działań pomocowych /Bank Chleba, zbiórka 

żywności, salon odzieży, kampanie/. 

✓ Rozszerzenie partnerstw w działaniach. 

Ocena realizacji zadań w 2016 roku jest podstawą do wytyczenia priorytetów 2017 

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

warunków lokalowych PCPR, wypracowanie programów pomocowych na podstawie 

diagnozy problemów społecznych, realizacja projektu Priorytetu VII Podziałania 7.2.1 Usługi 

społeczne w powiecie krotoszyńskim w partnerstwie z gminami i ngo, utrzymanie standardu 

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

poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań aktywizujących klientów naszych instytucji, 

superwizja kadry w poszczególnych placówkach pomocy społecznej. 

Pragnę serdecznie podziękować za możliwość realizacji aktywnej polityki społecznej 

na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2016 roku. Szczególne podziękowania kieruję do 

Państwa za zrozumienie i współuczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych 

powiatu krotoszyńskiego.  Jestem przekonany, że współpraca, zawiązane partnerstwa, 

porozumienia w realizacji projektów społecznych oraz wzajemne przekonanie do idei 

interdyscyplinarności, będą podstawą funkcjonowania powiatowego systemu polityki 

społecznej w 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

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 2011-2016 

 

Tabela 1 Liczba udzielonych porad w Dziale Wsparcia Rodziny. 

Poradnictwo 

specjalistyczne  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

poradnictwo rodzinne (sekcja 

rodzinnej opieki zastępczej oraz 

sekcja instytucji pomocy społecznej) 

 

2690 

 

2740 

 

3012 

 

4982 

 

4995 

 

5352 

 

Tabela  2 Liczba rodzin zastępczych w latach 2010 – 2016.  

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 

 

 

2016 
stan na 

31.12.2016 

Rodziny spokrewnione 
 

60 

 

56 

 

36 

 

41 

 

40 

 

39 

Rodziny niezawodowe 
 

15 

 

34 

 

36 

 

45 

 

45 

 

47 

Pogotowie rodzinne 
 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Rodziny zawodowe wielodzietne 
 

5 

 

6 

 

7 

 

6 

 

6 

 

6 

Rodziny dom dziecka 0 1 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

SUMA  

80 

 

96 

 

80 

 

94 

 

93 

 

94 
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Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych oraz usamodzielniających się 

wychowanków rodzin zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego  

w  latach 2011 – 2016. 

 

 

➢ Średnia ilość dzieci w rodzinie spokrewnionej –  37,16% 

➢ Średnia ilość dzieci w rodzinie niezawodowej –  44,59% 

➢ Średnia ilość dzieci w pogotowiu rodzinnym –  0% 

➢ Średnia ilość dzieci w rodzinie zawodowej – 15,54% 

➢ Średnia ilość dzieci w rodzinnym domu dziecka – 2,71% 

 

W 2016 roku 21 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej posiadało 

orzeczenie o niepełnosprawności . 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

2016 
stan na 

31.12.2016 

 

Rodziny spokrewnione 
 

74 

 

53 

 

43 

 

50 50 

 

55 

Rodziny niezawodowe 
 

21 

 

40 

 

48 

 

61 63 

 

66 

Pogotowie rodzinne 
 

0 

 

3 

 

5 

 

8 2 

 

0 

Rodziny zawodowe 
 

19 

 

26 

 

28 

 

18 25 

 

23 

Rodzinny Dom Dziecka 0 3 9 4 
4 

 

4 

Usamodzielniający się 

wychowankowie rodzin 

zastępczych 

 

34 

 

37 

 

41 

 

39 
34 

 

35 

SUMA 
 

148 

 

159 

 

165 

 

180 178 

 

183 
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Tabela 4  Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz usamodzielniających się 

wychowanków w 2016 r. ze względu na  miejsce zamieszkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5  Liczba usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych w 2016 r.            

ze względu na  etap kontynuowania nauki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  6 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu  

krotoszyńskiego w poszczególnych latach (dzieci pochodzące z terenu powiatu  

i spoza powiatu). 

 

 

 

 

 

Gmina 

Stan na 31.12.2016 r. 

Dzieci 
Pełnoletni wychowankowie 

rodzin zastępczych 

Krotoszyn 97 24 

Koźmin Wlkp. 7 2 

Kobylin 15 3 

Zduny 20 2 

Sulmierzyce 7 0 

Rozdrażew 2 0 

Inny powiat 16 5 

RAZEM 164 36 

Etap kontynuowania 

nauki 

Usamodzielniający się 

wychowankowie rodzin 

zastępczych 

studia wyższe 8 

kursy zawodowe 1 

szkoła policealna 21 

szkoła ponadgimnazjalna 6 

 

 
36 

LATA 
 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

LICZBA 

DZIECI 
18 22 35       27 17 27 
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Tabela 7  Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 

krotoszyńskiego  w latach 2011-2016 z podziałem na gminy pochodzenia. 

 

Tabela 8  Przyczyny umieszczenia  dzieci w rodzinach  zastępczych w 2016 r. 

 

Tabela 9 Zestawienie świadczeń pieniężnych wydatkowanych w pieczy zastępczej  

                 w roku  2016. 

Zestawienie świadczeń pieniężnych 

za okres: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 

Liczba 

świadczeń 
Wykonanie  

do 31.12.2016 r. 

 

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  

 

3 332 

 

2 442 905,80 

 

RODZINY ZASTĘPCZE 

 

3016 2 265 625,28 

Gmina 
 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Krotoszyn  

7 

 

13 

 

14 

 

11 

 

3 

Koźmin Wlkp. 
 

6 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

Kobylin 
 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

Zduny 
 

3 

 

3 

 

0 

 

1 

 

9 

Sulmierzyce 
 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

Rozdrażew 
 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

Inne powiaty  4 18 11 0 10 

RAZEM 
 

22 

 

35 

 

27 

 

17 

 

27 

 

Przyczyna umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 

 

Liczba dzieci 

 

Zaniedbanie dzieci przez rodziców, uzależnienie 22 

Zmiana rodziny 2 

Śmierć rodziców, opiekunów 5 

Małoletnia matka 0 

Choroba rodziców 0 

RAZEM 29 
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miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych 

na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  1782 1 640 076,12 

Świadczenie wychowawcze dla rodzin zastępczych 

(„500+”) 1175 588 290,49 

świadczenia losowe  2 1 310,00  

zagospodarowanie dla nowych rodzin  5 3 863,17 

świadczenie finansowe na utrzymanie lokalu 48 30 485,50  

dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka (finansowane w ramach 

porozumień z innym powiatami) 4 1 600,00  

świadczenia dla rodzin pomocowych  0 0,00 

 

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN 

ZASTĘPCZYCH 316 177 280,52 

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 311 165 014,52 

pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych 3 7 000,00 

pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych 2 5 266,00 

  
 

Porównanie kosztów ponoszonych w pieczy zastępczej 

 

Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (pomoc finansowa + wsparcie 

koordynatora). 

1.945,713,14 zł/145dzieci/wynagrodzenia pracowników bezpośrednio pracujących                        

z rodzinami – 1.243,39 zł  

 

Koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

303.020,68 zł/8dzieci – 3.156,46 zł 
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Tabela 10  Liczba przeprowadzonych ocena zasadności pobytu dzieci w rodzinach 

zastępczych  i rodzinnym domu dziecka w roku 2016 r. 

 

 

 

Liczba dzieci 

Liczba sporządzonych 

ocen 

Ocena sytuacji dziecka w rodzinie 

zastępczej 
155 304 

Ocena sytuacji dziecka  

w rodzinnym domu dziecka 
4 10 

RAZEM 159 314 

 

 

W 2016 roku do rodziny naturalnej powróciło 3 dzieci przebywających  

w pieczy zastępczej. 

W 2016 roku 4 dzieci została adoptowana. 

W 2016 roku dokonano 10 zgłoszeń dzieci do ośrodka adopcyjo -opiekuńczego                        

w Kaliszu. 

 

 

Tabela 11 Dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

                  w 2016 r. 

 

Pracownicy PCPR uczestniczą w ocenie zasadności pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej odbywającej się w placówkach. 

 

W 2016 roku umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1 dziecko. 

 

 

 

Powiat/Miasto Liczba dzieci 
Średni koszt miesięczny 

w zł 

Roczny  koszt 

utrzymania w zł 

Wągrowiec 1 3 882,20 46 455,26 

Ostrzeszów 7 3 521,00 256 565,42 

RAZEM 8 7 403,20 303 020,68 
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Tabela 12 Pomoc udzielana usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-

wychowawczych  w 2016 r. 

 

Pomoc udzielana jest na podstawie indywidualnego, terminowego planu usamodzielniania 

prowadzonego z wychowankiem pieczy zastępczej.  

 

Kadra sekcji pieczy zastępczej (wykształcenie). 

 

 - Studium Reintegracji Społecznej prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne 

(150 godzin szkoleniowych) - 6 osób, 1 w trakcie. 

- Studium Pracy z Rodziną prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne (150 

godzin szkoleniowych) - 1 osoba.  

- Studium Metod Psychokorekcyjnych prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne 

(150 godzin szkoleniowych) - 2 osoby. 

- studia doktoranckie – w trakcie. 

- Trening Zastępowania Agresji (40 godzin szkoleniowych i 30 godzin warsztatowych) –  

2 osoby. 

- Somatic Experiencing® (SE), Leczenie traumy psychofizjologiczna metoda leczenia 

objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu.  

PCPR w 2016 r. zatrudniał 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 pracowników 

socjalnych. 

 

 

 

 

Rodzaj placówki 
Liczba 

osób 

Rodzaj świadczenia 

Liczba świadczeń 

na 

kontynuowanie 

nauki 

pieniężne na 

usamodzielnienie 

rzeczowe na 

usamodzielnienie 

Placówka 

Opiekuńczo- 

Wychowawcza 

2 22 0 0 

RAZEM 2 22 0 0 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2016 r. 
 

14 

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

 

Dni Rodzicielstwa Zastępczego  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie wraz ze Stowarzyszeniem 

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

Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego.   

W ramach obchodów odbyła się konferencja na temat zaburzeń więzi, warsztaty szkoleniowe 

dla rodzin zastępczych, wyjazd integracyjny rodzin zastępczych na Stawy Milickie.  

Dni Rodzicielstwa Zastępczego finansowane były ze środków konkursowych Fundacji  

Ernst& Young. W roku 2016 otrzymaliśmy na ten cel 4.550 zł,  pozostałe środki pochodziły 

wysokości 13.000 zł pochodziły od sponsorów.  

Organizacja obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego odbywa się dużym 

zaangażowaniem kadry PCPR (pisanie i rozliczanie wniosku, organizacja konferencji, pomoc 

podczas Krotofestu).  
Od 2004 r. na organizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego pozyskano z Fundacji  

Ernst &Young 58.450,00 zł. 

 

Współpraca z Lion Club 

Lions Club W Krotoszynie od 4 lat finansuje letni wypoczynek dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej. W przeciągu czterech lat Lions Club przekazał na ten cel kwotę 

89.250,00zł. Wypoczynek dzieci pokrywany jest w całości z tych środków. Finansowanie to 

realizuje zadanie powiatu związane z dofinasowaniem wypoczynku dzieci z pieczy 

zastępczej. 

 

Dotacje do zadań powiatu 

W 2016 r. pozyskano dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2016”                        

w wysokości  34.632,00 zł – dofinasowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. 
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Sekcja Instytucji Pomocy Społecznej 

 

W 2016 r. funkcjonowała Świetlica dla dzieci niepełnosprawnych współprowadzona przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie oraz Klub 

„Ricendell” współprowadzony ze Stowarzyszeniem „Twoja Alternatywa”. W związku ze 

zmianą przepisów i wprowadzeniem placówek wsparcia dziennego w system wsparcia 

rodziny i umieszczenie ich w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako 

narzędzie oddziaływania na rodzinę zadanie to przypisano gminom. Wyłącznie w przypadku 

kiedy placówka posiada zasięg ponad gminny czyli powiatowy może być prowadzona przez 

powiat.  

 

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 2016 r. w mieszkaniu 

chronionym przebywały 3 osoby. Mieszkanie funkcjonuje od 14 lat. 

Aby spełniać swoje funkcje mieszkanie wymaga remonty (malowanie, wymiana rur- 

zalewanie pomieszczeń poniżej), wymiany wszystkich mebli, których nie wymienialiśmy od 

czasu powstania mieszkania (wyposażono mieszkanie w meble używane). Mieszkanie 

przeznaczone jest dla pięciu osób ale przy takiej liczbie mieszkańców pokoje są bardzo 

ciasne, nie można wstawić biurek i szaf do wszystkich pokojów. W 2017 r. planuje się 

maksymalna liczbę pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu 

usamodzielniającym. W związku z realizacja projektu „usługi społeczne i zdrowotne  

w powiecie krotoszyńskim” PCPR posiada środki na doposażenie mieszkania w 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 31.12.2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM 

LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 
z tego w domach: 

(2+3+4) 

BASZKÓW 

ZDUNY 
PAŁAC 

(psychicznie 

chorzy) 

WERSAL 

(somatycznie 

chorzy) 

0 1 2 3 4 

Wg stanu na dzień 31 XII poprzedniego 

roku. 
1 264 55 140 69 

Przyjętych w ciągu roku 

sprawozdawczego. 
2 59 2 56 1 

z tego:  

wg starych przepisów 
3 0 0 0 0 

wg nowych przepisów 4 59 2 56 1 

Odeszło w ciągu roku sprawozdawczego 

(w.06 do w.09) 
5 6 2 60 3 

do innych placówek 6 2 0 2 0 

do rodziny 7 2 0 2 0 
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usamodzielnionych 8 5 0 5 0 

zmarło 9 56 2 51 3 

Wg stanu na dzień 31 XII (w.01+w.02-

w.05) lub (w.12 do w.16) lub (w. 17+26) 
10 258 55 136 67 

w tym: 

 nieopuszczających łóżek 11 21 1 12 8 
 

     

Z wiersza 10 w wieku:  

       - do 18 lat 
12 22 0 0 22 

       - od 19 do 40 lat 13 45 4 5 36 

- od 41 do 60 lat 14 62 29 26 7 

- od 61 do 74 lat 15 77 18 57 2 

- powyżej 74 lat 16 52 4 48 0 
     

Z wiersza 10 przebywających na 

podstawie decyzji wydanej przed 1 

stycznia 2004 r. (w.18+w.23) 

17 49 3 18 28 

z tego:  

Opłacających pobyt 18 49 3 18 28 
 

z tego głównie z: 

emerytury, renty, renty socjalnej 19 47 2 18 27 

 

zasiłku stałego 20 1 1 0 0 

przez członków rodziny 21 0 0 0 0 

innych źródeł 22 1 0 0 1 

Zwolnieni z odpłatności 23 0 0 0 0 

Opłacających pobyt w pełnej odpłatności 24 0 0 0 0 

Nieposiadających żadnych własnych 

dochodów, otrzymujących wsparcie 

finansowe z pomocy społecznej 

25 0 0 0 0 

     

Z wiersza 10 przebywających na 

podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 

2004 r. 

26 209 52 118 39 

w tym: 

Wnoszący opłatę za pobyt bez dopłaty 

gminy 

27 3 0 3 0 

w tym opłata wnoszona przez:                                            

mieszkańca 
28 1 0 1 0 

członków rodziny 29 0 0 0 0 

mieszkańca i członków rodziny 30 2 0 2 0 

Wnoszący opłatę za pobyt z dopłatą 

gminy 
31 206 52 115 39 

w tym opłata wnoszona przez: 

                 mieszkańca 
32 194 52 109 33 

członków rodziny 33 0 0 0 0 

mieszkańca i członków rodziny 34 3 0 0 3 

pełna odpłatność gminy 35 3 0 0 3 

Z wiersza 26 opłacających pobyt 

(w.28+w.30+w.32+w.34) 
36 206 52 118 36 
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z tego głównie z:  

emerytury, renty, renty socjalnej 
37 154 44 93 17 

zasiłku stałego 38 32 8 24 0 

innych źródeł 39 20 0 1 19 

 

Tabela 14 Mieszkańcy domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Krotoszyńskiego. 

 

 

Tabela 15 Formy prowadzonej działalności w domach pomocy społecznej w 2016 r. 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE  

Formy zajęć Ilość osób korzystających 

Terapie  

- biblioterapia  

- muzykoterapia 

- zajęcia plastyczne (malarstwo, zdobnictwo, 

dekoratorstwo) 

- choreoterapia 

- dramaterapia 

- poezjoterapia 

- ludoterapia, gry planszowe 

- silwoterapia, rekreacja 

- krawiectwo 

 

33 

56 

29 

 

25 

28 

25 

48 

57 

33 

Nazwa gminy powiatu 

Liczba mieszkańców 

DPS w Baszkowie 

DPS w Zdunach 

Oddział PAŁAC Oddział WERSAL 

Miasto i Gmina Krotoszyn 1 21 2 

Gmina Koźmin Wlkp. 1 13 0 

Gmina Kobylin 0 5 0 

Gmina Zduny 1 5 0 

Miasto Sulmierzyce 1 1 0 

Gmina Rozdrażew 0 1 0 

Razem 4 46 2 
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- dziewiarstwo 

- hafciarstwo 

- stolarstwo 

- origami, wikliniarstwo papierowe 

- kwiaty z bibuły, krepiny 

- decoupage 

- zajęcia komputerowe 

7 

3 

16 

15 

10 

8 

16 

Treningi  

- samoobsługi 

- funkcjonowania w codziennym życiu, 

- umiejętności interpersonalnych i umiejętności 

rozwiązywania problemów, 

- umiejętności spędzania czasu wolnego; 

- umiejętności kulinarnych 

91 

72 

 

46 

98 

25 

Rehabilitacja 

- gimnastyka poranna 

- rehabilitacja przyłóżkowa, 

- masaż leczniczy (kręgosłupa, kończyn górnych i 

dolnych) 

- masaż kończyn dolnych w urządzeniu masującym 

- drenaż limfatyczny  

- fotel masujący 

- lampa sollux 

- lampa Bioptron 

- inhalacje 

- oklepywanie 

- rower 

- rotor kończyn dolnych i górnych 

- bieżnia 

- „atlas” 

- ćwiczenia manualne 

- ugul 

- pionizacja  

- ćwiczenia ogólno usprawniające (materac, piłki, 

gumy) 

- ćwiczenia wspomagane 

- ćwiczenia czynno-bierne 

- ćwiczenia redresyjne 

- ćwiczenia oddechowe 

- chodzenie przy balkoniku z asekuracją 

- Nordic Walking 

 

88 

30 

86 

 

4 

30 

82 

32 

13 

14 

33 

56 

124 

10 

32 

61 

9 

40 

24 

 

76 

22 

4 

16 

57 

22 

Psychoterapia  
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- indywidualna  

w tym:  

a) doraźne wsparcie psychologiczne 

b) pomoc psychologiczna dla nowoprzyjętych 

mieszkańców 

c) badanie psychologiczne 

- grupowa (m.in. trening relaksacji, trening procesów 

poznawczych) 

163 

 

155 

38 

 

20 

59 

Aktywizacja zawodowa 

- koszenie trawy 

- sadzenie, pielęgnacja kwiatów, krzewów 

- prace porządkowe (zamiatanie, grabienie liści, 

pielenie chwastów) 

 

5 

23 

49 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH  

Formy zajęć Ilość osób korzystających 

Terapie:  

- zajęciowa 

- integracji sensorycznej 

- socjoterapia 

- logopedyczna 

 

40 

18 

22 

20 

Treningi: 

- organizacji wolnego czasu 

- podstawowych umiejętności społecznych 

- kontaktów interpersonalnych 

- umiejętności kulinarnych 

- umiejętności gospodarowania budżetem 

- rozwiązywanie trudnych sytuacji 

- wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej 

 

20 

52 

46 

46 

19 

32 

69 

Rehabilitacja: 

- sala ćwiczeń – siłownia 

- hydroterapia 

- kinezyterapia 

 

33 

24 

54 

Psychoterapia: 

- zajęcia relaksacyjne 

- spotkania i rozmowy 

 

40 

53 

Aktywizacja zawodowa: 

- praktyki zawodowe 

- umowa o pracę 

 

4 

1 

Inne formy: 

- katecheza 

- WTZ Łagiewniki 

- pracownik gospodarczy 

 

59 

4 

1 
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Tabela 16 Zapewnienie opieki lekarskiej w domach pomocy społecznej w 2016 r. 

RODZAJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

OGÓŁEM 

ILOŚĆ 

MIESZKAŃCÓW 

z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

lekarze POZ 261 191 70 

-lekarz 1 244 174 70 

-lekarz 2; itd. 17 17 0 

wizyty u specjalistów (jakich?), 

 w tym: 

1072 919 153  

neurolog 77 54 23 

psychiatra 221 168 53 

urolog 34 31 3 

kardiolog 11 6 5 

endokrynolog 6 4 2 

p. żywienia 4 0 4 

chirurg 267 262 5 

ortopeda 52 43 9 

dermatolog 24 14 10 

onkolog 22 21 1 

nefrolog 10 8 2 

okulista 63 48 15 

pulmonolog 12 11 1 

stomatolog 112 92 20 

ginekolog 30 30 0 

diabetolog 18 18 0 

laryngolog 55 55 0 

lekarz rehabilitacji 35 35 0 

alergolog 3 3 0 

foniatra 3 3 0 

leczenie bólu 3 3 0 

poradnia naczyniowa 9 9 0 

żywienie dojelitowe 1 1 0 

Pobyty mieszkańców w szpitalach 122 117 5 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17 Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej w 2016 r. 

RODZAJ FORMY ZATRUDNIENIA OGÓŁEM z tego w domach: 
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ILOŚĆ 

PIELĘGNIAREK 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

Umowa o pracę 10 10 0 

Kontrakt z NFZ 8 5 3 

Umowa wolontariatu 0 0 0 

 

 

 

Tabela 18 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów  

 z rodziną w 2016 roku. 

 

Rodzaj kontaktu 

Ilość mieszkańców 

DPS w Baszkowie DPS w Zdunach 

Regularne 94 7 

Sporadyczne 39 20 

Telefoniczne  23 15 

Brak kontaktu 35 37 

 

Tabela 19 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów  

 ze społecznością lokalną oraz współpraca z innymi podmiotami w 2016 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 250  

Dożynki 150  

Spotkania z klubami seniora 

Zduny, Kuklinów  

i Chwaliszew 

70 Klub SENIOR – Zduny 

Klub seniora – Kuklinów  

Klub seniora – 

Chwaliszew  

Wycieczka krajoznawcza – 

sanktuarium w Licheniu 

58  

Wycieczka krajoznawcza do 

Wrocławia – HYDROPOLIS, 

ZOO 

58  
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Występ chóru GOSPEL 

POSITIVE 

65 Chór GOSPEL POSITIVE 

Dzień matki 70 Przedszkole Kobylin 

Występ zespołu 

KROTOSZANIE 

80 Zespół KROTOSZANIE 

Jasełka w wykonaniu 

partnerów 

75 DPS Zduny 

Szkoła Podstawowa 

Kobylin 

Dzień babci i dziadka 90 Przedszkole Bestwin 

Przedszkole Kobylin 

Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 7  

z Krotoszyna 

Występy muzyczne  

w wykonaniu partnerów 

180 Młodzież z Gimnazjum  

nr 4 w Krotoszynie 

Postulanci z klasztoru 

franciszkanów z Kobylina 

Ognisko muzyczne 

Kobylin Zespół  

z Rozdrażewa 

 

Mieszkańcy DPS Baszków jako uczestnicy, partnerzy 

 

Rodzaj imprezy/wydarzenia 
Ilość osób uczestniczących  

z DPS Baszków 
Organizator 

XII Przegląd Twórczości 

Artystycznej – „Senior  

z inicjatywą 2016” –

„Rozśpiewany senior” 

60 Klub Seniora „POGODNI” 

PCPR Krotoszyn 

Przegląd Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych 

20 WTZ Krotoszyn 

PCPR Krotoszyn 

Spartakiada Osób 

Niepełnosprawnych 

11 WTZ Krotoszyn 

„Pogranicze kultur – Zduny 

2016” 

5 Zdunowski Ośrodek 

Kultury – ZOK  

I Kiermasz wielkanocny – 

Zduny 

8 Stowarzyszenie Klub 

Twórczego Rękodzieła – 

Zduny, ZOK 

Jarmark Bożonarodzeniowy 6 Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły na Parcelkach 

Piesza Pielgrzymka Osób 21 Centrum Wolontariatu 
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Niepełnosprawnych do 

Lutogniewa 

Ziemi Krotoszyńskiej 

Wystawa Prac Mieszkańców 

DPS Baszków w Galerii Na 

Stryszku w Zdunach 

16 Zdunowski Ośrodek 

Kultury 

Spotkanie Wielkanocne 8 DPS Ostrów Wlkp. 

Misterium Meki Pańskiej  

w wykonaniu uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w 

Baszkowie 

30 Szkoła Podstawowa  

w Baszkowie 

IV Marsz Nordic Walking 

Studentów UTW 

7 PCPR Krotoszyn 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Krotoszynie  

Czytanie dzieciom w ramach 

akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” 

Jan Brzechwa dzieciom 

16 Przedszkole w Bestwinie 

Festyn rekreacyjny – DPS 

Zduny  

8 DPS Zduny 

XII Święto Konwalii 8 DPS Psary 

Festiwal piosenki „W sercu 

gra nam lato” 

8 DPS Rogowo 

X Piknik w Ogrodzie 

Różanym 

8 DPS Marszałki 

Turniej szachowy 8 DPS Ostrów Wlkp. 

Festyn rekreacyjny 8 DPS Skęczniew 

Integracja „Niech żyje bal  

u Alicji z Krainy Czarów” 

8 MGOPS Odalanów 

Średniowieczna Biesiada  

w Kochłowach 

8 DPS Kochłowy 

Zawody wędkarskie 8 DPS Zimnowoda 

„Walizka Pełna Kabaretów” 8 ŚDS Krotoszyn 

Przegląd Zespołów Teatralno-

Kabaretowych 

8 PCPR Pleszew 

DPS Pleszew 

Bal Wszystkich Świętych 8 DPS Zduny 

Zabawa Andrzejkowa 8 DPS Osiek 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH  
UTRZYMANIE KONTAKTÓW ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ  

ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

Rodzaj imprezy/wydarzenia Ilość osób uczestniczących Partnerzy 
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- wystawienie jasełek 
20 

Kościół Parafialny  

w Kobylinie 

- wystawienie jasełek 

 
16 

DPS Zduny dla sponsorów  

i sympatyków Domu 

- udział w konkursie kolęd 

 i pastorałek 
5 

GOK Cieszków 

- wystawienie jasełek 
16 

GOK Cieszków 

HERODIADA 

- wystawienie jasełek  
16 

DPS Baszków (dzień 

Babci i Dziadka) 

- wystawienie jasełek 
20 

Kościół Parafialny  

w Zdunach 

- wystawienie jasełek 
16 

DPS Zduny z okazji Dnia 

Babci i Dziadka 

- Bal Integracyjny 52 SWP Zduny 

- okres ferii zimowych – 

wyjścia na kręgielnię, salę 

gimnastyczną, muzeum, 

biblioteki publicznej 

38 

W miejscu zamieszkania - 

Zduny 

- koncert rapowy 8 Krotoszyńska Fara 

- spotkania  

z funkcjonariuszami Policji  

w celu przeprowadzenia 

pogadanek 

30 

Komenda Powiatowa 

Policji w Krotoszynie 

Konkurs Obrzędów 

i Obyczajów Wielkanocnych 
12 

GOK Cieszków 

Przyjazdy wolontariuszek 30 Wolontariuszki 

XX Festiwal Piosenki 

Religijnej im. Jana Pawła II 
4 

Uczestnicy biorący udział  

w konkursie - Świętno 

Rajd Turystyczny pt. 

„Spotkanie z wiosną” 
11 

Społeczność lokalna  

z miasta Zdun 

Festyn z okazji Dnia Dziecka 

69 

Burmistrz miasta Zdun, 

OSP Zduny, dyrektor 

PCPR Krotoszyn, dyrektor 

SOSW Konarzew, rodzice 

mieszkańców DPS – u, 

KPP Krotoszyn, 

przyjaciele i darczyńcy 

Domu, Burmistrz miasta 

Sulmierzyce, społeczność 

lokalna, mieszkańcy DPS  



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2016 r. 
 

27 

 

z Baszkowa, WTZ 

Krotoszyn, Łagiewniki 

„Powitanie lata” zabawa 

integracyjna  
32 

SOSW w Konarzewie 

Pola lednickie 
15 

Uczestnicy spotkania na 

polach lednickich 

Mecz piłki nożnej w Miliczu 18 Placówki pomocowe 

„Noc Świętojańska” 9 DPS w Baszkowie 

Dni Zdun (prezentacja tańca) 16 Społeczność lokalna 

Agroturystyka w Powidzu 
10 

Tamtejsza społeczność 

lokalna 

Kaliski Gród Piastów na 

Zawodziu (wycieczka) 
28 

 

Janiszewo – Frankówka 

(wycieczka) 
38 

 

Centrum Animacji Społecznej 

w Zdunach 
26 

Spotkanie integracyjne  

z półkoloniami 

Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej w Wałkowej  

k. Milicza (wycieczka) 

35 

 

Przegląd Teatrów Domów 

Pomocy Społecznej  

w Rawiczu 

25 

Zaproszone placówki 

wsparcia 

Westerland (Świat Dzikiego 

Zachodu) - wycieczka 
19 

 

Pielgrzymka do Lutogniewa 30  

Poznańska Malta (wycieczka) 12  

Koncert muzyczny Państwa 

Janneeke en Wim de Vries  

z Holandi na terenie naszego 

Domu 

21 

 

Spotkanie integracyjne  

w Centrum Pomocy „Wiara 

Nadziej Miłość”  

w Odolanowie 

22 

Zaproszone placówki 

pomocowe 

„Walizka pełna kabaretów” 

integracja w ŚDS  

w Krotoszynie 

12 

Placówki pomocowe 

Integracja p.t.: „Jesienna pora 

czasem dla seniora” (gry  
12 

DPS Baszków, 

wychowankowie SOSW 
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i zabawy międzypokoleniowe 

w SOSW w Konarzewie 

Konarzew 

Maraton i XXIV Bieg 

Sztafetowy Szlakiem 

Męczeńskiej Drogi bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszki - 

Bydgoszcz 

6 

 

Bal Wszystkich Świętych  

w Centrum Animacji 

Społecznej w Zdunach 

69 

Burmistrz miasta Zdun, 

Zdunowski Ośrodek 

Kultury,  ŚDS Krotoszyn, 

WTZ Łagiewniki, WTZ 

Krotoszyn, DPS Baszków, 

Stowarzyszenie 

Wzajemnej Pomocy 

Zduny, Biblioteka Zduny 

Wieczornica z okazji Dnia 

Wszystkich Świętych 
50 

 

Zabawa Andrzejkowa na 

terenie naszego Domu 
50 

 

Spartakiada Osób 

Niepełnosprawnych  

w Krotoszynie 

20 

Placówki wsparcia  

z powiatu krotoszyńskiego 

Czytanie II Maratonu z Biblią 

w Muzeum Regionalnym  

w Krotoszynie 

8 

Wszyscy chętni 

Spotkanie ze Św. Mikołajem  

z Laponii w SOSW  

w Konarzewie 

38 

 

Integracja z harcerzami  

na terenie naszego Domu 
52 

 

Turniej pokazowy pn.: „Łączy 

nas Boccia” w Miliczu 
14 

Placówki pomocowe 

Gala Osób 

Niepełnosprawnych  

w Krotoszynie 

24 

ŚDS Krotoszyn, DPS 

Baszków, WTZ 

Krotoszyn/Łagiewniki, 

Zespół Szkół Specjalnych  

z Krotoszyna, SSW 

Konarzew oraz inne 

placówki 

Odwiedziny kolegów  

i koleżanek z klasy naszych 
21 

 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2016 r. 
 

29 

 

podopiecznych  

Zabawa Sylwestrowa na 

terenie naszego Domu 
69 

 

 

Tabela 20 Liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej – stan na 31.12.2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM 

 

 

(2+3) 

z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

OGÓŁEM ZATRUDNIENI (1+2) 264 144 120 

z tego: 
193 133 60 

1) na podstawie umowy o pracę (a+b) 

    z tego: 
188 130 58 

        a) w pełnym wymiarze czasu pracy 

        b) w niepełnym wymiarze czasu pracy 5 3 2 

2) wg innych form 11 11 0 

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego 
 

 

0,51 – PAŁAC 

0,60 – WERSAL  

0,60 

 

 

Tabela 21 Szkolenia pracowników zespołów opiekuńczo-terapeutycznych domów pomocy   

społecznej w 2016 r. 

 

TEMATYKA SZKOLENIA  

 

ILOŚĆ OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 
 

„Konsekwencje wobec mieszkańca DPS” 29 

„Analiza SWOT a Indywidualny Plan Wsparcia 

Mieszkańca” 
28 

„ABC alkoholizmu – uzależnienia”  64 

„Podawanie leków w świetle prawa” 2 

„Realizacja IPW mieszkańca DPS na podstawie arkusza 

IPW funkcjonującego w DPS w Baszkowie” 
9 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 
 

„Zaburzenia przywiązania, a zaburzenia zachowania u 

dzieci z uszkodzeniem mózgu” 
28 
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„Rola Pracownika Pierwszego Kontaktu w Domu Pomocy 

Społecznej” 
34 

„Pokochać Miłosierdzie i odkryć prawdę jeszcze mocniej” 10 

Prawidłowy sposób prowadzenia dokumentacji. 16 

Rodzaje zajęć oraz formy pracy ze skutkiem rozwijania 

umiejętności podopiecznych. 
16 

 

Tabela 22 Środki finansowe domów pomocy społecznej w 2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
OGÓŁEM 

(2+3) 

z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

Środki przekazane z budżetu Wojewody 1.943.763,00 1.127.257,00 816.506,00 

Inne środki: 9.142.943,12 7.127.351,13 2.015.591,99 

- dochody własne 8.909.449,12 7.127.351,13 1.782.097,99 

- pozyskane z innych źródeł, w tym: 233.494,00 0,00      233.494,00 

  Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 233.494,00 0,00 233.494,00 

PFRON 0,00 0,00 0,00 

  Inne (jakie?) 0,00 0,00 0,00 

 

 

Tabela 23  Realizacja zadań remontowo-inwestycyjnych w 2016 roku w domach pomocy 

społecznej. 

 

 

NAZWA ZADANIA 

 

KOSZT REALIZACJI W ZŁ 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 
 

Remont poddasza na pałacu – I etap 577.750,95 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 
 

Malowanie klatek schodowych i kotłowni 30.968,05 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena realizacji zadań oraz wnioski 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 
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Założony plan na rok 2016 udało się zrealizować częściowo. Imprezy kulturalno-oświatowe 

odbyły się zgodnie z planem. Podobnie wyglądała sytuacja z organizacją pracy terapii 

zajęciowej. Zadanie inwestycyjne związane z remontem wieży i poddasza udało się 

zrealizować częściowo ze względu na konieczność zmiany systemu oddymiania zadanie to 

zostanie ukończone w roku 2017 r. 

 

 

Plany 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

• Remont wieży i poddasza wraz z pokojami budynku pałacowego – etap II – kosztorys 

388.000,00 zł brutto. 

• Rewitalizacja parku – wykonanie nowej alejki z budynku pałacowego do budynku 

administracji – kosztorys 266.707,37 zł brutto. 

• Malowanie pokoi mieszkalnych na oddziale wersal.  

• Oddymianie w budynku pałacowym – 126.999,43 zł brutto.  

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

• Naprawę dachu. 

• Wymiana wykładzin na świetlicach Grup. 

• Wykonanie ekspertyzy Domu. 

• Malowanie pomieszczeń dziennego pobytu. 

• Kompleks rekreacyjno-sportowy i plac zabaw. 

 

 

 

 

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
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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 2016 r. 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób 

Choroba psychiczna 7 

Upośledzenie umysłowe w tym: 33  

 - głęboki stopień upośledzenia umysłowego 3 

- znaczny stopień upośledzenia umysłowego 14 

- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 10 

- 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 –  624.944,00 zł 

b)  inne środki –  środki przekazane z budżetu Powiatu –  0,00 zł 

Razem –  624.944,00 zł 

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

a) Nauka umiejętności technicznych przydatnych uczestnikowi w domu” - luty, 7 osób. 

b) „Lawendowe pałki” - warsztaty artystyczne, które relaksują, odprężają i łagodzą 

napięcia - czerwiec, 6 osób. 

c) „Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach”, cz. 1 i 2 - listopad, 8 osób. 

d) „Schizofrenia, porady praktyczne w pracy Środowiskowego Domu Samopomocy-

grudzień, 7 osób. 

 

2.  Szkolenia zewnętrzne: 

a) Uzależnienia - zagrożenia współczesnego świata”- kwiecień, 1 osoba (Burmistrz 

Krotoszyna, Akademia pedagogiki Specjalnej w Krotoszynie). 

b) „Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody radzenia sobie ze stresem”- czerwiec, 

2 osoby (Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarocinie w ramach Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jarocin na lata 2016-2020). 

c) „Zrozumieć niezrozumiałe czyli o zachowaniach dzieci w pieczy zastępczej” - 

czerwiec, 1 osoba (Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa „FAMUŁA”). 

d) „Praca w zawodach pomocy społecznej - przyjemność, konieczność czy niezwykła 

możliwość? - październik, 8 osób (Poznański Ośrodek Psychoterapii Integratywnej). 

e) „Na czym naprawdę polega kontakt z drugim człowiekiem” - październik, 8 osób 

(Poznański Ośrodek Psychoterapii Integratywnej). 

f) „Dopalacze - czym są i jak działają?” - październik, 1 osoba (Starosta Krotoszyński, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie). 

g) „Podmioty ekonomii społecznej szansą dla aktywnej polityki społecznej w powiecie 

krotoszyńskim” - październik, 1 osoba (Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi  

w Puszczykowie, Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp., Spółdzielnia 

Socjalna „VIVO” w Koźminie Wlkp.). 

h) „Środowiskowy Dom Samopomocy bez agresji” - listopad, 6 osób (Małopolskie 

Centrum Profilaktyki Kraków). 

i) „Budowanie profesjonalnego kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi” -

listopad, 7 osób (Małopolskie Centrum Profilaktyki Kraków). 
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j) „Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej oraz pomocy społecznej powiatu 

krotoszyńskiego z perspektywy roku 2016” - listopad, 7 osób (Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krotoszynie). 

k) „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych” - listopad, 7 osób (Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, ZSzP nr 1 w Krotoszynie). 

 

Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności 

społecznych posiadają odpowiednie przeszkolenie (zgodnie z §11, pkt.2 Rozporządzenia); 

łącznie przeszkolonych jest 9 osób.     

 

W 2016 r. Dom opuściły 2 osoby, w tym:   

 

1 osoba - usamodzielniła się, pomaga ojcu w prowadzeniu domu. 

1 osoba - skierowana do DPS. 
 

Średnia dzienna liczba uczestników obecna w ŚDS w poszczególnych miesiącach:    

- styczeń 27  

- luty  33    

- marzec 31   

- kwiecień 32   

- maj  31    

- czerwiec 30   

- lipiec  30    

- sierpień 25   

- wrzesień 32    

- październik 30   

- listopad 32   

- grudzień 25   

 

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

 

Tabela  25  Średnia dzienna liczba uczestników obecna na poszczególnych zajęciach w 2016 

roku. 

Lp. Rodzaj zajęć Średnia dzienna liczba osób na zajęciach  

z całego roku 

 

1. 

 

Trening kulinarny  

  

 

5 os./dziennie 

 

 

2. 

 

Trening porządkowy 

 

1 os./dziennie 

 

3. Trening higieniczny 26 os./m-c 
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4.  

Trening umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów 

 

 

11 os./m-c 

 

 

5. 

 

  

Terapia ruchowa 

 

8 os./dziennie 

 

 

6. 

 

Terapia zajęciowa  

( pracownie) 

a) rękodzielnicza 

b) plastyczna 

c) stolarska 

d) artystyczna 

 

 

 

8 os./dziennie 

7 os./dziennie 

4 os./dziennie 

0 os./dziennie 

 

7. 

 

Zajęcia ogrodnicze 

 

 

5 os./ miesiąc 

 

 

8. 

 

Zajęcia komputerowe 

 

 

4 os./dziennie 

 

 

9. 

 

Spotkania  klubowe 

 

 

12os./tydzień 

 

 

Tabela  26  Współpraca Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie z innymi  

podmiotami w 2016 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. Rodzinom 

     przekazywane są  informacje                                

     o wszystkich wydarzeniach, które   

     miały miejsce w ostatnim roku oraz                   

     o planach na bieżący rok, 

b) przekazywanie warzyw, owoców, 

     słodyczy i innych artykułów 

     spożywczych na potrzeby pracowni  

     kulinarnej, 

c)  rodziny brały czynny udział                                

     w warsztatach kreatywnych „Zrób to 
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     Sam” zorganizowanych w ramach 

     Dnia Matki i Ojca; 

     W/w spotkania m.in.: 

     - wpłynęły na poprawę relacji 

        rodzinnych, 

     - były okazją do wymiany   

       doświadczeń, 

     - przerwały poczucie zagubienia  

       i bezradności, 

     - pozwoliły atrakcyjnie spędzić czas, 

     - wpłynęły na integrację uczestników; 

 

2. 

 

ośrodki pomocy społecznej  

 

 

a) bieżące rozwiązywanie problemów 

    uczestników, 

b) 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. 

 

 Liga Obrony Kraju   

 

a) korzystanie ze strzelnicy; 

 

 

5. 

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 

 

a) pomoc w zrobieniu porządków  

    w mieszkaniu uczestnika, 

b) pomoc techniczna przy instalacji 

    mediów; 

 

 

6. 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej 

 

a) drobne naprawy w mieszkaniach 

    komunalnych uczestników;  

  

 

7. 

 

Domy Pomocy Społecznej, Warsztat 

Terapii Zajęciowej 

 

 

a) korzystanie z oferty spotkań 

    integracyjnych np. Spartakiada Osób  

    Niepełnosprawnych, Bal Wszystkich 

    Świętych, Noc Świętojańska itp. 

b) zaproszenie w/w placówek na   

    spotkanie integracyjne „Walizka pełna 

    kabaretów”; 

  

 

8.  

 

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 cyklicznym 

     wydarzeniu pt. „Święto Ulicy”; 

     (wystawa prac uczestników 

     ŚDS, warsztaty artystyczne); 

 

9. 

 

Rada Osiedla Nr 9 

 

a) udział uczestników ŚDS w Festynie 

    Rodzinnym i Rajdzie Rowerowym 

    zorganizowanym na terenie Domu; 

 

 

 

10. 

 

Kościół  

 

a) pomoc dla uczestników - talony  

    i paczki na święta;  

 

 

11. 

 

Caritas 

 

a) program pomocy długoterminowej  dla 

    uczestników ŚDS (żywność); 

 

12.  

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 

 

 

a) czynny udział uczestników ŚDS  

    w przygotowaniach do Przeglądu 

    Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

     zorganizowanych w ramach 

    obchodów Międzynarodowego Dnia 

    Osób Niepełnosprawnych (udział  

    w konkursie plastycznym „Moje 

     marzenia”, udział w konkursie 

     artystycznym „Szukamy siebie”), 

b) czynny udział w obchodach 

     Międzynarodowego Dnia 

     Osób Niepełnosprawnych;   

 

 

13. 

 

Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu 

Powiatu 

 

a) zaproszenie młodzieży do udziału  

    w Grze Miejskiej zorganizowanej  

    w ramach obchodów Światowego Dnia 

    Osób z Zaburzeniami Psychicznymi; 

 

 

14. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

  

a) wsparcie merytoryczne, 

b) korzystanie z Banku Żywności, 

c) pozyskiwanie odzieży dla uczestników 

    ŚDS; 

  

 

15. 

 

Osoby prywatne  

 

a) wsparcie rzeczowe; pozyskiwanie 
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    odzieży i mebli dla uczestników Domu; 

 

 

16. 

  

Powiat, Gmina Krotoszyn 

 

a) przygotowanie gadżetów świątecznych 

    w ramach pracowni rękodzielniczej 

    (Gmina), 

b) przygotowanie kartek świątecznych  

    w ramach pracowni rękodzielniczej 

    (Powiat); 

 

 

17. 

 

Pływalnia „Wodnik”, Kręgielnia 

 

 

a) korzystanie z ofert instytucji; 

 

 

18. 

 

Powiatowy Urząd Pracy 

 

a) współpraca przy szukaniu ofert pracy 

    dla uczestników zainteresowanych  

    w tym byłych uczestników ŚDS. 

 

 

19. 

 

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. Rodzinom 

     przekazywane są  informacje  

     o wszystkich wydarzeniach, które   

     miały miejsce w ostatnim roku oraz                 

     o planach na bieżący rok, 

b) przekazywanie warzyw, owoców, 

     słodyczy i innych artykułów 

     spożywczych na potrzeby pracowni  

     kulinarnej, 

c)  rodziny brały czynny udział  

     w warsztatach kreatywnych „Zrób to 

     Sam” zorganizowanych w ramach 

     Dnia Matki i Ojca; 

     W/w spotkania m.in.: 

     - wpłynęły na poprawę relacji 

        rodzinnych, 

     - były okazją do wymiany   

       doświadczeń, 

    - przerwały poczucie zagubienia                           

      i bezradności, 

    - pozwoliły atrakcyjnie spędzić czas, 

    - wpłynęły na integrację uczestników; 
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Ocena realizacji zadań oraz wnioski  

 

1. Zadania założone na rok 2016 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 2016 wynosiła 

30 osób (średnia liczba uczestników z całego roku) i  jest podobna do roku 2015. 

3. Doświadczenie i zaangażowanie pracowników Domu (pracownik socjalny,  

kierownik, psycholog), pozwoliły na skuteczne rozwiązanie licznych problemów 

uczestników oraz ich rodzin m.in. zdrowotnych, rodzinnych, materialnych  

i mieszkaniowych.    

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

opieki zdrowotnej sprzyjała szybkim interwencjom i zapobiegła licznym następstwom 

pogorszenia stanu zdrowia uczestników. 

5. Propozycja zajęć popołudniowych w formie warsztatów kulinarnych, teatralnych, 

spotkań kulturalnych i rekreacyjno-sportowo-zabawowych  sprzyjała rozwojowi 

osobistemu i zawodowemu klubowiczów. 

6. Partnerstwo Domu z innymi podmiotami umożliwiło efektywną współpracę przy 

realizacji różnych projektów w tym: z inicjatywy Domu - „Gra Miejska” z okazji 

Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w której udział wzięła młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu oraz Przegląd Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  

z czynnym udziałem uczestników Domu (inicjatywa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 

i Osób Niepełnosprawnych).  

7. Doposażono Dom w materiały, przybory i sprzęt potrzebne do prowadzenia zajęć 

terapeutycznych w wyniku czego zwiększyła się oferta Domu.  

8. Wyposażono drogi ewakuacyjne w instalację oświetlenia awaryjnego – 

ewakuacyjnego. 

 

W pracy z uczestnikiem należytą uwagę przykłada się do podtrzymywania  

i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Nie bez znaczenia jest 

również wsparcie o charakterze integracyjno-aktywizującym. Każdy uczestnik traktowany 
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jest indywidualnie z jednej strony z uwagi na potencjał jakim dysponuje oraz deficyty  

z którymi trzeba się zmierzyć z drugiej z uwagi na charakter niepełnosprawności, czy jest to 

choroba psychiczna czy niepełnosprawność intelektualna. Nie bez znaczenia jest również 

fakt, czy uczestnik mieszka z rodziną, która może go wesprzeć czy jest osobą samotną. Ta 

złożona sytuacja stawia przed naszym Domem wymóg sięgania po coraz to nowe formy, 

metody i techniki pracy z uczestnikiem. Stworzone warunki, niejednokrotnie wymagające 

modelowania przynoszą dopiero oczekiwane rezultaty. Niezmiennie cieszy jednak  fakt, że 

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

lepiej radzą sobie z wypełnianiem obowiązków domowych tj. przygotowywanie posiłków, 

sprzątanie, robienie zakupów, płacenie rachunków. Potrafią rozsądniej  gospodarować 

pieniędzmi, które wystarczają nie tylko na bieżące wydatki ale również na przyjemności takie 

jak wyjście do kina czy  restauracji. Uczestnicy są odważniejsi w kontaktach międzyludzkich 

co znacznie ułatwia im funkcjonowanie w społeczeństwie, podejmowanie różnych 

aktywności czy też wywiązywanie się z obowiązków. Z większą swobodą odnajdują się  

w takich miejscach jak urząd, poczta, przychodnia, sklep. Aktywny udział w życiu Domu 

sprawił, że uczestnicy doświadczają rzeczy, na które nie było do tej pory czasu lub brakowało 

środków tj. wycieczki, rajdy, pikniki, wyjścia do kina, muzeum na strzelnicę, kręgielnię czy  

basen. Ta aktywność dała  wymierny efekt, chociażby w większym dbaniu o wygląd 

zewnętrzny, poprawiła kondycję fizyczną, zwiększyła śmiałość uczestników oraz poprawiła 

relacje w grupie. Uczestników wyróżnia większa wiara we własne możliwości. Dość dobrze 

radzą sobie z wykonaniem przydzielonego zadania związanego np.  z pracą na komputerze 

czy w ogrodzie. Dość często są pomysłodawcami różnych wydarzeń co znajduje swoje 

odzwierciedlenie chociażby w aktywnej pracy Rady Domu. Większa jest dbałość o własne 

zdrowie; wzrosła świadomość potrzeby wizyt lekarskich i regularnego brania leków. Chętniej    

pomagają przy organizacji imprez integracyjnych oraz wykonują drobne prace na rzecz 

Domu. W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia utrwalające  

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

rozumieją tekst, większa jest wiedza o otaczającym świecie. Nadal jedną z najchętniej 

realizowanych przez uczestników form terapii jest terapia zajęciowa. Liczna grupa 

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

a wykonane prace charakteryzują się dużą pomysłowością. Dzięki terapii zajęciowej 

większość uczestników nauczyło się posługiwać różnymi narzędziami  co z kolei wpłynęło na 
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poprawę umiejętności manualnych. Uczestnicy coraz częściej mogą wzajemnie na siebie 

liczyć w sytuacji gdy zachodzi taka potrzeba np. pomoc w robieniu zakupów, załatwianiu 

różnych spraw. Nie bez znaczenia jest również postęp osób o mniejszym potencjale 

psychofizycznym. Na uwagę zasługuje chociażby fakt aktywnego włączania się do gier  

i zabaw ruchowych, uczestniczenia w spotkaniach i imprezach integracyjnych, podejmowania 

małych aktywności związanych z pełnieniem dyżurów porządkowych. Uczestnicy lepiej 

radzą sobie z czynnościami samoobsługowymi tj. ubieranie się, załatwianie potrzeb 

fizjologicznych, jedzenie. 

 

 

Plany 

 

1. Stałe doposażanie w materiały, przybory i sprzęt do zajęć terapeutycznych. 

2. Cd. tematu dotyczącego koncepcji wykorzystania miejsca po Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej na rozszerzenie działalności ŚDS. 
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WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 

W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu 

otrzymaliśmy żywność o wartości 39 692,71 zł.  

Artykuły spożywcze otrzymali: klienci Banku Chleba, Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, Stowarzyszenie ”Szansa”, Stowarzyszenie ”Twoja Alternatywa” oraz 

indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

 

Tabela 27 Wartość żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności  

w latach 2011-2016. 

 2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 2015 2016 

Wartość 

żywności 

 

30.796,46 zł 

 

33.030,15 zł 

 

34.773,77 zł 

 

52.666,74 zł 

 

37.076,61 zł 

 

39.692,71 zł 

  

  BANK CHLEBA 

 

W roku 2016 kontynuowano prowadzenie Banku Chleba. Chleb i artykuły spożywcze 

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

Wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy otrzymały ją.  

 

 

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

2016. 

 
 

2011 

 

2012 

 

2013 2014 2015 2016 

Ilość bochenków 

chleba 

 

2356 

 

2360 

 

1907 

 

1738 

 

1738 

 

2406 

Ilość rodzin 

korzystających  

z pomocy 

 

48 

 

52 

 

47 

 

50 

 

50 

 

42 
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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-

2016. 

      2011      2012 2013 2014 2015 2016 

Ilość 

wizyt 
2462 

 

1359 

 

    1252 1384 1765 1582 
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Dział  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na 

realizacje zadań na rok 2016 kwotę  1.635.806 zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy na 

zadania rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP oraz zadania rehabilitacji społecznej 

realizowane przez PCPR. 

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

niepełnosprawnych na kwotę 112.000,00 zł. Została przyznana kwota 18.000 zł na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pozostałe środki zostały wydatkowane na staże osób 

niepełnosprawnych – 19.943,00 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

wydatkowano w 2016 r. kwotę 1.485.863 zł. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie swoją rehabilitacją obejmuje 60 osób. Na 

działalność przekazano kwotę 959.760 zł ze środków PFRON i 161.777,00 zł jako min 10 % 

dotacja ze środków powiatu. 

W roku bieżącym 276 osób złożyło wnioski na dofinansowanie pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym. Ze względu na znacząco obniżony plan finansowy dofinansowanie 

otrzymały jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Kwota wydatkowana na to zadanie to 173.775,00 zł dla 184 osób 

niepełnosprawnych. 

O dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych starały się 51 osób 

niepełnosprawnych. Dofinansowanie otrzymało 4 osoby. Kwota 13.824,00 zł została 

przeznaczona na adaptacje łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.   

Z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

sprzęt rehabilitacyjny  skorzystało 675 osób na kwotę  322.156,00 zł. Ze względu na 

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

zastosowania obniżonego dofinansowania ponad 140 osób nie otrzymało dofinansowania. 
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Jak co roku stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych organizują 

różnego rodzaju imprezy integracyjne i wycieczki dla swoich członków. W roku 2016 

podpisano 4 umów na kwotę  9.800,00 zł. 

 

 

 

             

W roku 2016 prowadziliśmy również pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 

skierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Program podzielono na 9 obszarów: A1-dofinansowanie zakupu 

oprzyrządowania do samochodu; A2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy; B1-dofinansowanie 

zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów; B2-dofinansowanie szkoleń, C1-

dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; C2-pomoc  

w utrzymaniu sprawności technicznej wózka; C3-pomoc w zakupie specjalistycznej protezy; 

C4- naprawa specjalistycznej protezy; D- pomoc w utrzymaniu sprawności zawodowej osób 

niepełnosprawnych; Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Łącznie wydatkowaliśmy kwotę 96.401,00 zł. 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2016 r. 
 

46 

 

 

  

Każdego roku przystępując do dodatkowych programów prowadzimy akcje informacyjne 

jakie prawa przysługują osobom niepełnosprawnym.  
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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.  

 

    

Tabela 30  Liczba spraw realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2016 roku.  

 

Liczba spraw 

dotyczących 

przemocy  

Liczba spraw 

pozostałych   

Liczba osób 

korzystających  

z pomocy OIK-u  

 

Liczba 

udzielonych 

porad  
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215 778 3.505 

 

 

Tabela  31  Dane związane z korzystaniem z Niebieskiego Pokoju w 2016 roku. 

Spotkania dzieci z rodzin zastępczych  

z rodzicami naturalnymi 

Spotkania dzieci  

z rodzicami naturalnymi 

Liczba  

spotkań 

Liczba osób Liczba  

spotkań 

Liczba osób  

dzieci dorośli dzieci dorośli 

12 14 20 40 56 80 
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Praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie ma następujące formy:  

➢ Kontakt telefoniczny – całodobowy (w 2016 roku odnotowano 1448 rozmów).  

➢ 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 (w 2016 roku odbyły się 43 spotkania,  

w których uczestniczyło łącznie 189 kobiet). 

➢ 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 32 Liczba osób korzystających z usług SOW-u  w Zdunach w roku 2016. 

 

Liczba osób 
Liczba rodzin 

Liczba osób 

ogółem Dorosłe Dzieci 

34 31 34 65 
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Powiatowy Zespół ds.Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 

W roku 2016 złożono 1723 wniosków w sprawie wydania orzeczenia, w tym 1463 

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

260 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osób do 16 roku życia. 

 

Tabela  33 Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do 

osób niepełnosprawnych w 2016 r. 

 

  Wydano orzeczeń Ilość 

Dzieci 

o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych   2228 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   30 

o odmowie ustalenia niepełnosprawności 1 

Osoby powyżej 

16 roku życia  

o lekkim stopniu niepełnosprawności  463 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  517 

o znacznym stopniu niepełnosprawności  429 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   41 

o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 19 

RAZEM 1728 

 

Wydano 732  legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz 304 karty parkingowe.  

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 85 odwołań. 
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Spotkania, konferencje, szkolenia, doskonalenie 

zawodowe kadr pomocy społecznej  

z powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2016 r. Konferencja w ramach XII Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego. 

18.10.2016 r. Konferencja pn. „Podmioty ekonomii społecznej szansą dla aktywnej 

polityki społecznej w powiecie krotoszyńskim”. 

18.11.2016 r. Spotkanie szkoleniowe pt. „Pomoc społeczna powiatu krotoszyńskiego  

z perspektywy roku 2016. Dylematy, wyzwania”.  
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Tabela 34 Zestawienie dodatkowych środków pozyskanych przez PCPR  i innej jednostki 

pomoc społecznej w 2016 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  34 632, 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 25 989, 21 

3. PCPR  Żywność  
Wielkopolski 

Bank Żywności  
29 034, 20 

4. 

PCPR 

Stowarzyszenie 

Uniwersytet  

Trzeciego 

Wieku  

”OTWARTOŚĆ”  
Polsko- Amerykańska 

Fundacja Wolności   
11 000, 00 

5. 

PCPR 

Stowarzyszenie 

Uniwersytet  

Trzeciego 

Wieku  

„Ruszaj się człowieku 

Trzeciego Wieku”  
Powiat Krotoszyński  3 500,00 

6. 

PCPR 

PZERiI  

  

  

„Senior z inicjatywą” 

  

Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
15 000,00 

PFRON 3 000,00 

Urząd Miejski  

w Krotoszynie 
2 200,00 

Powiat Krotoszyński  2 000, 00 

Starostwo Powiatowe- 

Wydział Promocji i Rozwoju 
300, 00 

7. 

PCPR 

Stowarzyszenie 

Uniwersytet  

Trzeciego 

Wieku 

„Senior z pasją” 
Urząd Miejski  

w Krotoszynie 
6 200, 00 

8. PCPR  

Uniwersytet 
„Akademia Piękna” Wojewoda Wielkopolski 4 000,00 
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Trzeciego 

Wieku  

  

   9. 

PCPR 

PZERiI 
„Rozśpiewany senior”  

Starostwo Powiatowe- 

Wydział Promocji i Rozwoju 
1 500,00  

 

 

10. 

PCPR  

Uniwesytet  

Trzeciego  

Wieku  

 Zakończenie Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

Starostwo Powiatowe w 

Krotoszynie 

200, 00 

+ gadżety 

 o wartości 

300,00  

 

11. 
PCPR Aktywny Samorząd PFRON 96 401, 00 

 

12. 

PCPR 

Stowarzyszenie 

Zastępczego 

Rodzicielstwa 

Oddział w 

Krotoszynie 

„FAMUŁA” 

Powiatowe Dni Rodzicielstwa 

Zastępczego 
Fundacja Ernst & Young  4 550,00 

 

13. 
PCPR 

  

Partnerstwo na rzecz 

przeciwdziałania przemocy  

w gminach - Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej  

w Krotoszynie 

Gminy powiatu 

krotoszyńskiego 
117 624,00 

 

14. PCPR 

Wypoczynek letni dzieci  

z rodzin zastępczych i rodzin 

ubogich 

Lions Club, 

Fundacja Muszkieterowie 
37 400,00 

 

15. 
DPS  

w Baszkowie 

Remont wieży i poddasza 

wraz z pokojami budynku 

pałacowego – ETAP I 

Wojewoda Wielkopolski 398 986,00 

 

 RAZEM 

 

793 516,41 
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Wnioski : 

Szczegółowa analiza działalności oraz ocena zasobów pomocy społecznej w 2016 roku 

jest podstawą  wyznaczenia priorytetów w roku 2017: 

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

PCPR, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, mieszkania 

chronionego dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz analiza 

możliwości dofinansowania remontu ze WRPO i innych. 

2. Pozyskanie środków finansowych na realizację projektu zagospodarowania terenów 

DPS Zduny pod potrzeby boiska sportowo-rekreacyjnego. 

3. Remont wieży i poddasza wraz z pokojami budynku pałacowego DPS Baszków –  

II etap realizacji. 

4. Rewitalizacja parku – wykonanie nowej alejki z budynku pałacowego do 

administracji. 

5. Utrzymanie standardu świadczonych usług w instytucjach pomocy społecznej. 

6. Opracowania koncepcji zagospodarowania pomieszczeń po Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, ośrodka wsparcia 

lub mieszkań chronionych, 

7. Utworzenie zawodowej rodziny zastępczej ze szczególnym nastawieniem na 

specjalistyczną dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. 

8. Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, 

9. 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, 

10. Realizacja projektu systemowego Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1 Usługi Społeczne 

w powiecie krotoszyńskim w ramach WRPO 2014+. 

11. Rozszerzenie oferty w powiatowym systemie pieczy zastępczej poprzez utworzenie 

zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej oraz wsparcie rodzin w diagnozowaniu 

dzieci /2017 rok – diagnoza dzieci z FASD/. 

12. Monitorowanie realizacji powiatowego oraz gminnych programów przeciwdziałania 

przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

13. Superwizja dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu. 

14. Systematyczne wprowadzanie koordynatorów pieczy zastępczej. 

15. Wprowadzenie nowego wzoru legitymacji Powiatowego Zespołu Orzekania. 
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16. 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. 

17. Dokonanie oceny zasobów powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

18. Utrzymanie i wspieranie spółdzielni socjalnych w ramach partnerstwa na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej. 

19. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej. 

20. Podwyższenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. 

21. Zawiązywanie partnerstw z samorządami lokalnymi, instytucjami polityki społecznej, 

biznesem i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów 

pomocowych. 

22. 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 

31-12-2016 r. 

852 85205 4010  wynagrodzenia brutto  pracownicy                           206 951,78 zł  

      

 1. wynagrodzenie brutto - wg stanu na 

31-12-2016 r.  -  8 etatów, w tym jedna 

osoba na urlopie wychowawczym, jedna 

na urlopie macierzyńskim, jedna na 

chorobowym                           199 377,78 zł  

       2. jubilatki                                          -   zł  

       3. fundusz nagród                       7 574,00 zł  

    4040  dodatkowe wynagrodzenie                   16 096,95 zł  

    4110  składki na ubezpieczenie społeczne                      37 796,50 zł  

       w tym: od wynagrodzeń                        35 024,60 zł  

       od nagrody rocznej                        2 771,90 zł  

    4120  składki na F.P.                          4 911,34 zł  

       w tym od wynagrodzeń                        4 559,36 zł  

       od nagrody rocznej                           351,98 zł  

    4210  zakup materiałów i wyposażenia                    33 466,99 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki                            965,51 zł  

       2.meble i inne wyposażenie                      5 394,28 zł  

      

 3. sprzęt komputerowy i części 

komputerowe                    2 930,00 zł  

       4. opał - koks                      15 997,18 zł  

       5. artykuły spożywcze                          7 145,67 zł  

      

 6. środki chemiczne  i materiały do 

remontu, paliwo                         1 034,35 zł  

           4230  leki i materiały medyczne                                -   zł  

    4260  ogrzewanie                        6 711,10 zł  

       1. energia elektryczna                         6 206,29 zł  

       2. woda                        504,81 zł  

    4270  zakup usług remontowych                   10 737,60 zł  

      

 remont i naprawa maszyn,  urządzeń   

i  budynków  - malowanie                10 737,60 zł  

    4280  zakup usług zdrowotnych                        208,00 zł  

    4300  zakup usług pozostałych                    12 248,70 zł  

       1. opłaty pocztowe  -   zł  

      

 2. utrzymanie czystości na zewnątrz - 

wywóz szamba                        1 453,77 zł  

       3. sprzątanie pomieszczeń, dozór  -   zł  

       4. koszty bankowe                              -   zł  

       5. zakwaterowania, konwenty, spotkania                                -   zł  

       6. usługi informatyczne                                -   zł  

       6. usługi transportowe                                -   zł  

      

 7. pozostałe (odbiory; abonament rtv;  

przegląd w zakresie BHP, pozostałe 

drobne)                    2 409,93 zł  
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Liczba osób, którym udzielono pomocy w SOW w 2016 roku 

 

Liczba osób ogółem: 65, w tym: 

• 28 kobiet, 

• mężczyzna  

• 31 dzieci 

Z pomocy całodobowej skorzystało: 60 osób 

Z pomocy doraźnej skorzystało: 5 osób 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 8. usługi kateringowe - obiady dla 

mieszkańców 3 711,00 zł  

       9. usługi prawnicze                 4 674,00 zł  

    4360  usługi telekomunikacyjne                       441,46 zł  

    4410  podróże służbowe krajowe                  4 598,60 zł  

       delegacje                   2 159,72 zł  

       ryczałt                          2 438,88 zł  

    4430  różne opłaty i składki                               -   zł  

       ubezpieczenie samochodu                          -   zł  

    4440 

 odpis na Fundusz Świadczeń 

socjalnych                       7 930,99 zł  

    4520 

opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

                                           

375,00 zł  

    4700  szkolenia pracowników                  1 478,58 zł  

       razem:               343 953,59 zł  

      

 FINANSOWANIE: DOTACJA OD 

WOJEWODY               343 953,59 zł  
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Wykonanie 

31-12-2016 r. 

852 85220 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników -  

5 etatów              214 043,62 zł  

    wynagrodzenia brutto  pracownicy               205 218,62 zł  

    fundusz nagród                  8 825,00 zł  

    jubilatka                            -   zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                16 661,50 zł  

    

4110 

Składki na ubezpieczenie społeczne                39 573,13 zł  

    

składki na ubezpieczenie społeczne pracownicze 

od wynagrodzeń                36 704,02 zł  

    od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                  2 869,11 zł  

    4120 Składki na fundusz pracy                  3 724,36 zł  

     w tym od wynagrodzeń                  3 503,28 zł  

     od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                     221,08 zł  

    

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia                     582,72 zł  

     1. materiały biurowe, prasa, książki                      582,72 zł  

     2.meble i inne wyposażenie                             -   zł  

     3.paliwo                             -   zł  

    

4. pozostałe -  pitna woda, opony do pojazdu 

służbowego, środki czystości                            -   zł  

    

4260 

Zakup energii                  5 300,00 zł  

    woda                     660,33 zł  

    energia elektryczna                     802,32 zł  

    energia cieplna                   3 837,35 zł  

    
4280 

Zakup usług zdrowotnych                     127,00 zł  

    badania okresowe pracownicze                     127,00 zł  

    

4300 

Zakup usług pozostałych                  3 306,65 zł  

     1. opłaty pocztowe                             -   zł  

     2. utrzymanie czystości na zewnątrz                             -   zł  

     3. opłaty za studia podyplomowe                             -   zł  

    

 4. pozostałe (czynsze za kserokopiarkę, usługi 

poligraficzne)                   3 306,65 zł  

    4360 Usługi telekomunikacyjne                  2 803,89 zł  

    4410 Podróże służbowe krajowe                     553,86 zł  

    
 

podróże służbowe                     553,86 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  

  4700 Szkolenia pracowników                   1 400,84 zł  

  
  RAZEM              293 604,82 zł  
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  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 

  

Z budżetu powiatu               171 718,82 zł  

Z dochodów pochodzących z gmin wg 

zawartych porozumień o pomocy finansowej  

w ramach par. 2710               117 624,00 zł  
Par. 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących powiatu                  4 262,00 zł  

SUMA              293 604,82 zł  

DOCHODY Z POSZCZEGÓLNYCH  

GMIN W ROKU 2016 

 PLAN - wg projektu 

zatwierdzonego przez 

poszczególne gminy  

realizacja  

31-12-2016 r. 

 KROTOSZYN POWIAT  
171 994,00 zł 171 718,82 zł 

 KROTOSZYN GMINA  
74 297 zł 74 297,00 zł 

 KOŹMIN  
23 831 zł 23 831,00 zł 

 KOBYLIN  
2 000 zł 2 000,00 zł 

 ZDUNY  
2 500 zł 2 500,00 zł 

 ROZDRAŻEW  
9 389 zł 9 389,00 zł 

 SULMIERZYCE  
5 607 zł 5 607,00 zł 

dotacja z UW 4 262,00 zł  
w tym z gmin 

117 624,00 zł 117 624,00 zł 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2016 r.  

 85218 3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

                                               

300,00 zł  

   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   702 538,28 zł  

     

Wynagrodzenia osobowe pracowników 18,5 

etatów na  31-12-2016 r. (w tym 3 x  0,5 etatu; 

3 osoby na przedłużonym zasiłku chorobowym) 

                                        

660 038,28 zł  

     fundusz nagród    42 500,00 zł  

     jubilatka            -   zł  

   4040 Dodatkowe wynagrodzenie   53 245,13 zł  

   4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  123 712,53 zł  

     społeczne pracodawcy - od wynagrodzeń   114 543,69 zł  

     

w tym składki na ubezpieczenie społeczne od 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego         9 168,84 zł  

   4120 Składki na Fundusz Pracy               15 376,12 zł  

     Fundusz Pracy - od wynagrodzeń      14 205,15 zł  

     F. P. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego        1 170,97 zł  

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia    32 492,00 zł  

      1. materiały biurowe, prasa, książki   17 604,32 zł  

      2.meble i inne wyposażenie              -   zł  

     

 3. sprzęt komputerowy i części komputerowe, 

programy antywirusowe i komputerowe  

                                           

8 865,05 zł  

      4. paliwo, oleje        3 528,33 zł  

     

 5. artykuły spożywcze,  chemiczne  do 

sprzątania i  pozostałe drobne materiały, zakup 

chleba do banku chleba, druki, woda,  części 

samochodowe  

                                           

2 494,30 zł  

   4260 Zakup energii     17 215,48 zł  

     energia cieplna  9 903,15 zł  

     energia elektryczna       7 003,50 zł  

     woda         308,83 zł  

   4270 Zakup usług remontowych        2 514,04 zł  

   4280 Zakup usług zdrowotnych          525,00 zł  

     badania pracownicze okresowe i wstępne            525,00 zł  

   4300 Zakup usług pozostałych      44 715,69 zł  

      1. opłaty pocztowe      7 390,02 zł  

      2. utrzymanie czystości na zewnątrz                  -   zł  

      3. koszty bankowe          744,00 zł  

      4. usługi informatyczne       8 800,00 zł  

      5. usługi radcy prawnego         7 011,00 zł  

     

 6. pozostałe (czynsze za wodę pitną, radca 

prawny, wydruki)     20 770,67 zł  

   4350  Opłaty internetowe                -   zł  

   4360  Opłaty za usługi telekomunikacyjne       10 367,60 zł  
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   4400  Opłaty czynszowe       20 013,57 zł  

   4410 Delegacje krajowe     5 979,45 zł  

     w tym ryczałty      2 381,88 zł  

   4420 Delegacje zagraniczne      -   zł  

   4430 Różne opłaty i składki     3 644,79 zł  

     

opieka autorska Radix FKB +, ubezpieczenie 

pojazdów 3 644,79 zł  

   4440 Odpisy na ZFŚS 19 555,82 zł  

   4480 

Podatek od nieruchomości - od lokali 

przeznaczonych na bank rzeczy używanych 

                                               

184,00 zł  

   4700  Szkolenia pracowników  

                                         

12 932,10 zł  

      razem:  1 065 311,60 zł  

      DOTACJA OD WOJEWODY       3 000,00 zł  

     ŚRODKI POWIATU 1 062 311,60 zł  

   3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

                                               

300,00 zł  

   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

                                       

702 538,28 zł  
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PIECZA ZASTĘPCZA 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2016 r.  

852 85204 3110 Świadczenia społeczne, w tym:       2 442 905,80 zł  

   

miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin 

zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka – dla 143 dzieci*                1 575 596,55 zł  

   

usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych - 2 świadczenie                 5 266,00 zł  

   świadczenie losowe - 2  świadczenie            1 310,00 zł  

   

zagospodarowanie dla nowych rodzin -  

5 świadczeń                       3 863,17 zł  

  

 
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich  wychowanków rodzin 

zastępczych - dla 27 osób              165 014,52 zł  

   

świadczenie wychowawcze dla rodzin 

zastępczych ("500+")                    588 290,49 zł  

   

koszty utrzymania lokalu mieszkalnego 

rodziny zawodowej dla 3 rodzin zawodowych  

i 1 rodzinnego domu dziecka,                      30 485,50 zł  

   

zagospodarowanie rzeczowe dla 

usamodzielniającego się wychowanka  

2 świadczenia                       7 000,00 zł  

   

dofinansowanie wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka - 4 świadczenia                       1 600,00 zł  

   świadczenia dla 1  rodzinnego domu dziecka                     48 000,00 zł  

   świadczenia dla pogotowia rodzinnego                     16 479,57 zł  

  4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

5 etaty koordynator pieczy zastępczej, w tym 

2 pracownice na urlopach macierzyńskich                   114 894,00 zł  

    w tym fundusz  nagród                       9 900,00 zł  

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       5 255,11 zł  

  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                     41 705,91 zł  

    

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej                     25 454,17 zł  

    od dodatkowego wynagrodzenia rocznego               904,93 zł  

    

w tym za rodziny zawodowe i rodzinny dom 

dziecka                     15 346,81 zł  

  4120 Składki na Fundusz Pracy                       4 385,39 zł  

    

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej                       1 541,06 zł  

    od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                    48,64 zł  

    

w tym za rodziny zawodowe i rodzinny dom 

dziecka                       2 795,69 zł  

  4170 Umowy zlecenie                   258 458,45 zł  

    

10 rodzin w tym: 6 zawodowych, 1 pogotowie 

rodzinne, 1 rodzinny dom dziecka; 2 rodziny 

pomocowe                   246 298,45 zł  

    szkolenie PRIDE                     12 160,00 zł  
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suma dzieci i pełnoletnich osób kontynuujących naukę w rodzinach zastępczych na 31-12-2016 r. wynosi   

170 

  

dotacja na realizację "500+"  
                   594 173,39 zł   

środki własne powiatu                    2 312 226,80 zł  

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

dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 85204 par. 212                         34 632,00 zł  

suma pozyskanych środków na 31-12-2016 r.                         46 632,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4210 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia                       2 882,90 zł  

    

zakup materiałów biurowych  oraz drobne  

wyposażenie stanowisk pracy do obsługi 

"500+"                       2 882,90 zł  

  4280 Zakup usług zdrowotnych                            81,00 zł  

  4300 

Opłata pocztowa i usługi pozostałe - 

utrzymanie serwera "Piecza zastępcza"                       3 000,00 zł  

  4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego - za  11 dzieci z powiatu 

krotoszyńskiego umieszczone w rodzinach 

zastępczych poza terenem powiatu 

krotoszyńskiego* wg załącznika                   112 066,63 zł  

  4410 Podróże służbowe krajowe                       4 304,42 zł  

  4440 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                       4 649,20 zł  

  4700 Szkolenia                       5 075,38 zł  

    RAZEM                2 999 664,19 zł  
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Świetlice środowiskowe oraz kontynuowanie nauki przez młodzież opuszczającą 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 

31-12-2016 r. 

852 85201       

    3110 Świadczenia społeczne, w tym:             10 000,00 zł  

      w tym kontynuowanie nauki - 1 wychowanek             10 000,00 zł  

      zagospodarowanie                         -   zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników              41 775,00 zł  

      jubilatka                         -   zł  

      

wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym  

1 etat w świetlicy Rivendell             41 775,00 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie               3 293,68 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne             10 620,74 zł  

      w tym od wynagrodzeń               7 658,61 zł  

      w tym od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                  567,17 zł  

      w tym za zleceniobiorców               2 394,96 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy               1 036,25 zł  

      w tym od wynagrodzeń                  955,55 zł  

      w tym od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                    80,70 zł  

    4170 Umowy zlecenie            58 372,00 zł  

    1 

Z CZEGO: ŚWIETLICA WTZ - DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH; DWÓCH 

WYCHOWAWCÓW; JEDEN REHABILITANT,   

liczba dzieci 25 

                             

30 872,00 zł  

    2 

ŚWIETLICA RIVENDELL - DLA 

MŁODZIEŻY; DWÓCH WYCHOWAWCÓW, 

młodzieży ok.50 

                                        

-   zł  

    3 

ŚWIETLICA W KROTOSZYNIE - 

UL. MICKIEWICZA - DLA DZIECI  

I MŁODZIEŻY; TRZECH WYCHOWAWCÓW,  

liczba umieszczonych dzieci 25 

                             

27 500,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia             12 846,00 zł  

      

wyposażenie świetlic:(wyposażenie, gry i materiały 

do zajęć z dziećmi)   

    1 

ŚWIETLICA WTZ - DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH               5 286,43 zł  

    2 ŚWIETLICA - KLUB RIEVENDEL               1 817,68 zł  

    3 

ŚWIETLICA W KROTOSZYNIE -  

UL. MICKIEWICZA - DLA DZIECI  

I MŁODZIEŻY 

                               

5 741,89 zł  

    4 MIESZKANIE USAMODZIELNIAJĄCE             -   zł  

    4280 Zakup usług zdrowotnych        122,00 zł  

    4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 

                           

303 020,68 zł  

      

zapłata za pobyt w placówkach Wągrowiec -  

1 dziecko, Ostrzeszów 7 dzieci 

                           

303 020,68 zł  

    4440 Odpisy na ZFŚS       1 230,67 zł  

    RAZEM      442 317,02 zł  
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    FINANSOWANIE:   

    ŚRODKI WŁASNE POWIATU           442 317,02 zł  

    SUMA           442 317,02 zł  
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 

31-12-2016 r. 

852 85205       

    4110  składki na ubezpieczenie społeczne                             1 525,19 zł  

       w tym: od umów zleceń                               1 525,19 zł  

    4120  składki na F.P.                                 192,43 zł  

       w tym od umów zleceń                                  192,43 zł  

    4170 umowy zlecenie                            8 857,00 zł  

    4210  zakup materiałów i wyposażenia                             5 159,99 zł  

      

 1. materiały biurowe, prasa, książki, 

materiały promujące projekt                               5 159,99 zł  

    4300  Zakup usług pozostałych                           10 254,60 zł  

       1. usługi poligraficzne                               7 254,60 zł  

      

 2. usługi kateringowe - dla uczestników 

szkoleń                               3 000,00 zł  

       razem:                           25 989,21 zł  

       FINANSOWANIE:                           25 989,21 zł  

       DOTACJA OD WOJEWODY                           25 989,21 zł  

       ŚRODKI Z POWIATU                                        -   zł  

Projekt skierowany do 273 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.  

Działania 2016 rok 

1. Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

273 osoby 

2. Mobilne Centrum Kompetencji 65 konsultacji dotyczących 276 

spraw 

(od 01.07.2016 r. do 14.11.2016 r.) 

3. Działania terapeutyczne:   

                   a) grupa wsparcia 10 osób 

                   b) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 7 dzieci 

4. Cykl spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla instytucji:   

                   a) pracownicy systemu oświaty   

                   b) pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej 15 osób 

                   c) pracownicy KPP w Krotoszynie 15 osób 
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Dział Rozdział Wyszczególnienie zadań  Wykonanie    

2,5%  
należne PLAN 

% WYKONANIA 

PLANU 

853 85324   
    

    1. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych          173 775,00 zł  4 344 zł       173 775,00 zł  0,00% 

    2. dofinansowanie  sportu, kultury, rekreacji i turystyki               9 800,00 zł  245 zł           9 800,00 zł  100,00% 

    3. zakup sprzętu ortopedycznego             328 703,78 zł   8 218 zł       328 703,78 zł  100,00% 

    4. likwidacja barier architektonicznych i funkcjonalnych 13 823,81 zł  346 zł  13 823,81 zł    

    5. finansowanie działalności WTZ           959 760,00 zł  23 994 zł       959 760,00 zł  100,00% 

    

6. finansowanie wydatków na instrumenty lub  

usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji  

w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako poszukujące pracy 

niepozostające w zatrudnieniu- art. 11 ustawy               19 943,41 zł  

                 

499 zł         19 943,41 zł  100,00% 

    

7. przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolnej, albo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12)            18 000,00 zł  

                 

450 zł         18 000,00 zł  0,00% 

    

8. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26e)           112 000,00 zł  2 800 zł       112 000,00 zł  100,00% 

    10. 2,5 % NA REALIZACJĘ ZADĄŃ            40 895,00 zł        

    SUMA        1 676 701,00 zł  40 895 zł    1 635 806,00 zł  100,00% 

  Razem środki otrzymane z PFRON       1 676 702,00 zł     

  Razem środki wydatkowane        1 676 701,00 zł     

  

% na rachunku PFRON, oraz inne środki do zwroty 

PFRON                       8,41 zł     

  s.k. na  31-12-2016 r.                   9,41 zł     
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Dział Rozdział 

 

Paragraf Wyszczególnienie 

Wykonanie 

31-12-2016 r. 

853 85321 3030 Różne wydatki na rzecz osób  fizycznych                       930,96 zł  

      różne wydatki na rzecz osób  fizycznych                       930,96 zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 145 825,55 zł  

      wynagrodzenia brutto  pracownicy - 3 etaty                135 730,55 zł  

      z czego fundusz nagród                  10 095,00 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  10 153,83 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                  26 329,78 zł  

      

w tym składki od  dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego                    1 748,50 zł  

      

składki na ubezpieczenie społeczne 

pracownicze                  24 581,28 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy                    3 456,39 zł  

      

w tym składki od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego                       248,76 zł  

      składki na F.P. pracowników                    3 207,63 zł  

    4170 Umowy zlecenie                    6 934,00 zł  

      

 1 - psycholog,  1 - pedagog, 1 - doradca 

zawodowy, 1 - pracowników socjalnych                    6 934,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  13 971,95 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki                   13 971,95 zł  

       2.meble i inne wyposażenie                               -   zł  

       3. części komputerowe, komputery                               -   zł  

       4. paliwo    

    4270  Zakup usług remontowych                     1 498,14 zł  

    4280  Zakup usług  zdrowotnych                        151,00 zł  

    4300 zakup usług pozostałych 73 435,16 zł  

       1. opłaty pocztowe  

                                              

12 225,85 zł  

       2. utrzymanie czystośći na zewnątrz  

                                                             

-   zł  

       3. sprzątanie pomieszczeń, dozór  

                                                             

-   zł  

      

 4. usługi drukarskie - dzierżawa 

kserokopiarki,  usługi informatyczne, 

usługi poligraficzne, obsługa prawna            2 241,31 zł  

      

5. umowy o usługi zdrowotne z lekarzami 

orzecznikami w tym: internista , 

reumatolog, chirurg, pediatra , psychiatra 

(2), neurolog, specjalista medycyny pracy, 

kardiolog  

                                              

58 968,00 zł  

    4410 delegacje krajowe 

                                                   

617,32 zł  

      delegacje krajowe 

                                                   

617,32 zł  

    4440 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

                                                

4 189,75 zł  

    4700 szkolenia pracowników 

                                                

1 381,02 zł  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
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DOTACJA WOJEWODY 

                                           

288 874,85 zł  

ŚRODKI Z POWIATU 

                                                            

-   zł  

SUMA 

                                           

288 874,85 zł  

ŁACZNA ILOŚĆ WYDANYCH ORZECZEŃ  -  ROK   2016 : 1728 

ILOŚC WYDANYCH LEGITYMACJI 732 

ILOŚC WYDANYCH KART PARKINGOWYCH 304 

ROZPATRZONO ODWOŁAŃ 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RAZEM 

                                           

288 874,85 zł  
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Część opisowa dochodów 
 

DZIAŁ  

852 

ROZDZIAŁ: 

85220 PARAGRAF 271 

PO 

ZMIANACH 

WYKONANIE 

31-12-2016 r. 

DZIAŁ  

852  ROZDZIAŁ: 85220  

DOCHODY Z POMOCY 

FINANSOWEJ          117 624 zł    

          

  

UDZIAŁ W 

KOSZTACH 

POSZCZEGÓLNY

CH GMIN w zł 

podmiot uczestniczący  

w porozumieniu     

50%          134 138 zł  KROTOSZYN POWIAT     171 994,00 zł    

53%              74 297 zł  KROTOSZYN GMINA            74 297 zł         74 297,00 zł  

17%                23 831 zł  KOŹMIN            23 831 zł             23 831,00 zł  

11%                 2 000 zł  KOBYLIN              2 000 zł           23 831,00 zł  

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

7%                 9 389 zł  ROZDRAŹEW              9 389 zł             9 389,00 zł  

4%                   5 607 zł  SULMIERZYCE              5 607 zł             5 607,00 zł  

100%             117 624 zł  

RAZEM DOCHODY = 

UDZIAŁY GMIN          117 624 zł         139 455,00 zł  
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

plan po 

zmianach 
wykonanie  

31-12-2016 r. 

  85201 0830 

Wpływy z usług  - za pobyt dzieci  

z gminy Krotoszyn w domach 

dziecka   95 370,00 zł       95 710,41 zł  

  85204 0830 

Wpływy z usług  - za pobyt dzieci 

z innych powiatów i gmin   

w rodzinach zastępczych (w tym 

powiaty: 354.168,45; gminy 

72.445,37) 992 000,00 zł   1 007 122,77 zł  

    0920 Odsetki              -   zł  

                            

4,80 zł  

  85204 0970 Dochody ze zwrotu wydatków     1 397,00 zł        1 396,70 zł  

  85218 0920 Odsetki      3 350,00 zł     3 570,67 zł  

  85218 0970 

Dochody ze zwrotu wydatków, 

otrzymane dochody za staż osoby 

niepełnosprawnej       9 929,00 zł      9 928,95 zł  

  85324 0970 

Dochody z realizacji zadań 

PFRON     48 164,00 zł   48 163,92 zł  

         1 150 210,00 zł     1 165 898,22 zł  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Plan 

wykonanie na 

31-12-2016 

  85203 0870 Dochody ze sprzedaży złomu 119,00 zł              118,89 zł  

  85203 0920 Pozostałe odsetki       550,00 zł       515,93 zł  

  85203 0970 

Wpływy z różnych dochodów - 

wynagrodzenie dla płatnika  

z tytułu wykonywania zadań - 

uopdof 

     101,00 zł        100,28 zł  

razem 

dochody       
         770,00 zł        735,10 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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