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Wprowadzenie        

      Kompetencje przypisane samorządowi powiatowemu mają duże znaczenie dla systemu 

polityki społecznej, a zwłaszcza systemu organizacyjnego szeroko rozumianej pomocy 

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

powiatowy precyzują, przede wszystkim ustawa o pomocy społecznej, ustawa  

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

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawa o ochronie 

zdrowia psychicznego.  Tak skonstruowany system pomocy społecznej w powiecie wskazuje 

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

problemów społecznych, poprzez działające w ramach administracji zespolonej, powiatowe 

centrum pomocy rodzinie : 

1)  prowadzenie szeregu specjalistycznych usług dla różnych kategorii wymagających 

wsparcia, są to między innymi – stacjonarne usługi opiekuńcze,  

w przypadku powiatu krotoszyńskiego to domy pomocy społecznej w Baszkowie  

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

z administracji rządowej/, interwencja kryzysowa, specjalistyczna informacja  

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

zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością /finansowanie rehabilitacji 

społeczno – zawodowej uczestników WTZ, dofinansowanie rehabilitacji osób  

z niepełnosprawnością ze środków PFRON/, orzecznictwo osób  

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

zlecone z administracji rządowej/, prowadzenie programów korekcyjno – 

edukacyjnych  pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, 

2)  opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej poprzez rekrutację, 

prowadzenie, organizację, koordynację i wspieranie rodzin zastępczych, rodzinnych 

domów dziecka,  organizację i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych , 

wspieranie w usamodzielnieniu wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek 

opiekuńczych i wychowawczych, 

3) wspieranie kadry instytucji pomocy społecznej poprzez szkolenie oraz doradztwo 

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

w porozumieniu i partnerstwie z  instytucjami integracji społecznej oraz 

organizacjami pozarządowymi. 

Oceniając usługi społeczne w 2018 roku, interesować nas będą obszary zaspokajania 

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

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

społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zabezpieczenia 

mieszkaniowego, polityki prorodzinnej, ochrony ofiar przemocy, wspierania osób 

niepełnosprawnych, bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałania bezrobociu, włączenia 

społecznego, aktywności społecznej. Diagnozując obszary zaspokajania potrzeb, 

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

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

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

podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz problemy  

w zaspokajaniu potrzeb społecznych. Zestawienie w tabeli problemów społecznych 

powiatu oraz możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców na podstawie sprawozdań 

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

 

LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ 

W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM W 2018 ROKU 

 
Liczba rodzin Liczba osób 

Krotoszyn 
634 1293 

Koźmin 
313 720 

Kobylin 
161 431 

Rozdrażew 
39 119 

Sulmierzyce 
67 98 

Zduny 
163 397 

RAZEM 
1377 3058 

 

       Zestawienie, opracowanie A. Piotrowski na podstawie sprawozdań MPiPS-03. 
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     Realizacja podstawowego zadania powiatu czyli wsparcia i rozwoju pieczy zastępczej 

zgodnie z założeniami Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 

/sprawozdanie na sesji Rady Powiatu 28.06.2019 r./ wymagała dużej aktywności projektowej. 

Pozytywnie należy odnotować systematyczne realizowanie standardu w zakresie zatrudniania 

koordynatorów pieczy zastępczej i ich roli w środowisku, dzięki udziałowi  

w konkursie rządowego programu – Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 2018  

/63 327,00 zł/ Oceny zasadności pobytu dzieci w pieczy oraz rodzin zastępczych wskazują na 

dobrze wypracowany system współpracy służb i instytucji. Integralnym elementem tego 

współdziałania są Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego organizowane we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Famuła”. Wielkim wzmocnieniem 

powiatowego systemu pieczy zastępczej była realizacja Projektu ze środków WRPO 

Poddziałanie 7.2.2 – Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim /880 282,15 

zł/. To znaczące wsparcie w zakresie szkoleń rodzin zastępczych, integracji społecznej dzieci 

oraz superwizji rodzin i koordynatorów, przyczyniło się do podniesienia kompetencji  

w codziennej pracy wychowawczej. Bardzo istotnym wsparciem jest współpraca z Lions 

Club Krotoszyn jako strategicznym sponsorem kolonii letnich dla dzieci z rodzin 

zastępczych /25 dzieci – koszt wyjazdu 25 000 zł/. 

      Czynnikiem ograniczającym realizację zadań wynikających z ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był 

utrzymujący się na tym samym poziomie plan finansowy środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018 /analiza danych wskazuje na wzrost 

liczby osób z niepełnosprawnością w powiecie krotoszyńskim/.  Zmniejszone środki na 

zadania powiatu nie zaspokoiły potrzeb osób z  niepełnosprawnością,  mieszkańców naszego 

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

sprzęt rehabilitacyjny, pomoc finansową przy likwidacji barier architektonicznych  

i komunikacyjnych, integrację społeczną,  a szczególnie ograniczały aktywizację zawodową 

osób niepełnosprawnych. Z wielkim uznaniem należy odnieść się do pozyskania środków  

z  Programu Aktywny Samorząd i udzielenie 36 stypendiów o łącznej wartości  

110 252,00 zł dla studentów z niepełnosprawnością z powiatu krotoszyńskiego. Program 

Wyrównywanie różnic między regionami w module likwidacji barier transportowych 

wsparł zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami DPS ZDUNY  

w kwocie 80 000,00 zł.  
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      Poprawa warunków działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o stopniu 

niepełnosprawności przyczyniła się w znacznym stopniu do podniesienia standardu usług 

świadczonych osobom z niepełnosprawnościami. Problemem w zakresie stabilności 

funkcjonowania zespołu jest sposób finansowania działalności /brak oszacowania potrzeb 

przez Wojewódzki Zespół, mimo posiadania wiedzy na jakim poziomie kosztów funkcjonuje 

zespół krotoszyński/. 

     Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy to 

najlepszy przykład interdyscyplinarności i szerokiej współpracy wszystkich dziedzin polityki 

społecznej. Zintegrowane działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa rodzinom 

zagrożonym przemocą, prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy, interwencja 

środowiskowa  i specjalistyczna kadra to podstawy sprawnie funkcjonującego systemu. 

Dzięki aktywności pracowników, pozyskano środki na realizację programu korekcyjno-

edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie /14 400,00 zł /. 

     Dla seniorów powiatu krotoszyńskiego przygotowaliśmy bogatą ofertę środowiskowych 

programów profilaktyki  oraz aktywizacji, z której korzysta dziś już ponad 1200 osób 

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

krotoszyńskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrum 

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

Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetu III Wieku, Stowarzyszenia Razem, 

Stowarzyszenia Aktywny Senior, Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, Krotoszyńskiej 

Biblioteki Publicznej oraz instytucji polityki społecznej i przedsiębiorstw. Dzięki 

inicjatywie PCPR i zaproszonych organizacji, zrealizowano projekt: Rada Seniorów  

w Gminie Krotoszyn. Duże wyzwanie podjął samorząd Miasta i Gminy Krotoszyn, tworząc 

pierwszy w powiecie krotoszyńskim Dzienny Dom w ramach Programu Senior+ - 

wsparcie samorządów w tworzeniu i utrzymaniu dziennych domów dla seniorów.  

To również inwestycja na przyszłość w zakresie budowania środowiskowego systemu usług 

społecznych dla wzrastającej grupy odbiorców. 

     Utrzymanie standardu usług w domach pomocy społecznej pozwala na stabilizację 

finansową instytucji, zwłaszcza Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, gwarantując pełną 

obsadę oraz otwierając szansę na rozwój. Optymistycznie należy odnieść się do zakończenia 

kolejnego etapu remontu  wieży pałacowej oraz adaptacji pomieszczeń przy wsparciu 

finansowym Wojewody Wielkopolskiego. Wysoki poziom usług świadczonych  
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w Środowiskowym Domu Samopomocy, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy, Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz Zakładzie Aktywności Zawodowej, umożliwia 

wsparcie i rozwój osób z różnymi dysfunkcjami.  

     Bardzo istotnym wzmocnieniem finansowym systemu polityki społecznej powiatu jest 

realizacja rządowego programu Rodzina 500+. W roku 2018 do rodzin powiatu 

krotoszyńskiego trafiło 59 107 699,00 zł. Bardzo istotnym przedsięwzięciem społecznym 

było kontynuowanie w roku 2018 partnerskiego projektu: Usługi społeczne i zdrowotne  

w powiecie krotoszyńskim ze środków WRPO 2014+ z gminami : Krotoszyn, Koźmin Wlkp, 

Rozdrażew, Sulmierzyce oraz organizacjami pozarządowymi – PCK i Stowarzyszeniem na 

rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych /1 370 606,00 zł  zabezpieczyło usługi opiekuńcze 

dla osób zależnych w powiecie krotoszyńskim, Klub Wsparcia dla osób  

z niepełnosprawnościami, szkolenia i warsztaty kompetencyjne dla rodzin zastępczych, 

wyjazdy integracyjne dla dzieci z pieczy zastępczej/. 

    Wzmocnieniem systemu polityki społecznej powiatu są realizowane dodatkowo projekty 

integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie 

oraz organizacje pozarządowe. 

    Analizując przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku można wyszczególnić  

te najistotniejsze w następujących obszarach: 

➢ Utworzenie kolejnej rodzinnego domu dziecka. 

➢ Organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego  /pozyskanie środków z Fundacji 

Ernst Young/ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych  

„ FAMUŁA”. 

➢ Rozszerzenie oferty aktywizującej seniorów powiatu krotoszyńskiego  

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

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

Senior”, „Teatr łączy pokolenia”, „Festiwal piosenki polskiej”, kampanie 

społeczne i happening/ w partnerstwie z U III Wieku,  PZERiI,  

Stowarzyszeniem Razem. 

➢ Udział jako lider inicjatywy tworzenia Gminnej Rady Seniorów w Krotoszynie. 

➢ Rozszerzenie oferty poradnictwa specjalistycznego /prawne - prawo pracy  

i ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne, socjalne, pedagogiczne, 

psychologiczne/. 
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➢ Rozszerzenie usług świadczonych rodzinom zastępczym. 

➢ Utrzymanie standardu usług Powiatowego Zespołu ds. orzekania  

o niepełnosprawności. 

➢ Rozwój, doskonalenie zawodowe kadry. 

➢ Systematyczny rozwój Spółdzielni Socjalnej VIVO – zwiększenie potencjału 

gospodarczego oraz dodatkowa oferta zatrudnieniowa dla osób zagrożonych 

wyłączeniem społecznym /29 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

(w tym 13 osób niepełnosprawnych), 10 osób na podstawie umowy zlecenie/ – 

rozszerzenie Partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie 

krotoszyńskim. Realizacja projektu konkursowego z WRPO – Aktywny Senior  

w Gminie Koźmin Wlkp. – na kwotę – 515.000,00 zł 

➢ Wakacyjny wypoczynek dzieci z pieczy zastępczej dzięki finansowaniu LIONS 

CLUB KROTOSZYN ORAZ FUNDACJI MUSZKIETERÓW. 

➢ Udział w konkursie projektów MRPiPS – Koordynator pieczy zastępczej . 

➢ Realizacja projektu  Aktywny Samorząd ze środków PFRON. 

➢ Utrzymanie standardu obsługi administracyjno-finansowej. 

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

➢ Wzrost jakości świadczonych usług w zakresie działań PCPR. 

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

salon odzieży, kampanie społeczne, badania, analizy/. 

➢ Koordynacja działań zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2022. 

➢ Rozszerzenie partnerstw w działaniach. 

➢ Prezentacja PCPR w Krotoszynie jako dobrej praktyki na konferencjach 

ogólnopolskich. 

➢ Wydanie VII i VIII numeru biuletynu „Bliżej pomocy społecznej”. 

Analiza finansowa zadań realizowanych w pomocy społecznej wskazuje, z jednej strony na 

wzrost dochodów /zwłaszcza w pieczy zastępczej, DPS Baszków, OIK, programy i projekty/, 

ale również wzrost wydatków. Jednocześnie należy podkreślić znaczący udział w wydatkach 

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

programów na poziomie 56% w stosunku do całości wydatków na zadania własne i zlecone. 
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     Oceniając realizację zadań w 2018 roku, należy podkreślić dużą aktywność pracowników 

PCPR w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków oraz zaangażowanie społeczne, co  

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

warunków lokalowych. Najistotniejszymi działaniami w nowym 2019 roku będą: 

wypracowanie programów pomocowych na podstawie diagnozy problemów społecznych, 

aplikowanie projektów w ramach Priorytetu VII Włączenie społeczne, Działania 7.2.1, 7.2.2 – 

Usługi społeczne i zdrowotne ze środków WRPO 2014+ , utrzymanie standardu usług  

w placówkach pomocy społecznej, kontynuacja projektów na rzecz seniorów oraz 

poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań aktywizujących klientów naszych instytucji. 

    Pragnę serdecznie podziękować Państwu za wsparcie przy  realizacji aktywnej polityki 

społecznej na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2018 roku. Rok 2018 był szczególny pod 

względem dynamiki zmian, spowodowanej pożarem budynku, organizacją tymczasową 

instytucji w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i wreszcie przeniesieniem do nowej 

siedziby przy ul. Floriańskiej. To trudne zadanie kosztem własnych zasobów, pracownicy  

i ludzie dobrej. Szczególne podziękowania należą się pracownikom PCPR ORAZ 

WOLONTARIUSZOM zaangażowanym przy akcji ratowania dokumentacji instytucji 

podczas pożaru budynku, w którym siedzibę miało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Wielodyscyplinarność i integralność działalności PCPR jest możliwa dzięki szerokiej 

współpracy. Za to podziękowania kieruję do dyrektorów, kierowników i pracowników 

domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, środowiskowego domu 

samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, PUP,  instytucji 

szeroko pojętej polityki społecznej, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz 

szczególnie do sponsorów i przedstawicieli organizacji pozarządowych.  Jestem przekonany, 

że zawiązane partnerstwa, porozumienia oraz wyznaczone kierunki polityki społecznej, 

przyczynią się do realizacji kolejnych wartościowych projektów.  

 

 

 

 

 

        

 

 

                                                                                                                                                       

Dyrektor  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krotoszynie 

 

Andrzej Piotrowski 
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Dział Wsparcia Rodziny 
 

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZA OKRES 2014-2018 

 

Tabela 1 Liczba udzielonych porad w Dziale Wsparcia Rodziny w latach 2014 – 2018. 

Poradnictwo 

specjalistyczne  
2014 2015 2016 2017 2018 

poradnictwo rodzinne (sekcja 

rodzinnej opieki zastępczej oraz 

sekcja instytucji pomocy społecznej) 

 

4982 

 

4995 

 

5352 

 

5430 

 

5697 

 

Tabela 2 Liczba rodzin zastępczych w latach 2014 – 2018.  

Typ rodzin 
2014 
stan na 

31.12.2014 

2015 
stan na 

31.12.2015 

2016 
stan na 

31.12.2016 

2017 
stan na 

31.12.2017 

2018 
stan na 

31.12.2018 
Rodziny spokrewnione 41 40 39 47 45 

Rodziny niezawodowe 45 45 47 45 48 

Pogotowie rodzinne 1 1 1 0 0 

Rodziny zawodowe 6 6 6 7 4 

Rodziny dom dziecka 1 1 1 1 2 

SUMA 94 93 94 100 99 

 

Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych oraz usamodzielniających się 

wychowanków rodzin zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego w latach 2014 – 2018. 

 

Typ rodzin 
2014 
stan na 

31.12.2014 

 

2015 
stan na 

31.12.2015  

 

2016 
stan na 

31.12.2016 

 

 

2017 
stan na 

31.12.2017 

 

2018 
stan na 

31.12.2018 

Rodziny spokrewnione 50 50 55 67 62 

Rodziny niezawodowe 61 63 66 59 65 

Pogotowie rodzinne 8 2 0 0 0 

Rodziny zawodowe 18 25 23 22 15 

Rodzinny Dom Dziecka 4 4 4 4 13 

Usamodzielniający się 

wychowankowie rodzin 

zastępczych 

39 34 35 30 19 

SUMA 180 178 183 182 174 
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➢ Średnia ilość dzieci w rodzinie spokrewnionej – 40,00% 

➢ Średnia ilość dzieci w rodzinie niezawodowej – 41,94% 

➢ Średnia ilość dzieci w pogotowiu rodzinnym – 0% 

➢ Średnia ilość dzieci w rodzinie zawodowej – 9,68% 

➢ Średnia ilość dzieci w rodzinnym domu dziecka – 8,38% 

 

W 2018 roku 27 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej posiadało 

orzeczenie o niepełnosprawności . 

 

Tabela 4 Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz usamodzielniających się 

wychowanków w 2018 r. ze względu na miejsce zamieszkania. 

 

Tabela 5 Liczba usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych w 2018 r. ze 

względu na etap kontynuowania nauki.  

 

Gmina 
Stan na 31.12.2018 r. 

Dzieci Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych 

Krotoszyn 100 8 

Koźmin Wlkp. 9 3 

Kobylin 17 2 

Zduny 16 2 

Sulmierzyce 10 0 

Rozdrażew 3 0 

Inny powiat 0 4 

RAZEM 155 19 

Etap kontynuowania 

nauki 
Usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych 

studia wyższe 1 

kursy zawodowe 4 

szkoła policealna 12 

szkoła ponadgimnazjalna 2 

 

 
19 
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Tabela 6 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 

krotoszyńskiego w poszczególnych latach (dzieci pochodzące z terenu powiatu  

i spoza powiatu). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 

krotoszyńskiego w latach 2014-2018 z podziałem na gminy pochodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 Przyczyny umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w 2018 r. 

LATA 2014 2015 2016 2017 2018 

LICZBA 

DZIECI 
27 17 27 16 19 

Gmina 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Krotoszyn 14 11 3 5 8 

Koźmin Wlkp. 1 0 0 2 2 

Kobylin 1 1 0 0 0 

Zduny 0 1 9 4 4 

Sulmierzyce 0 3 5 2 0 

Rozdrażew 0 1 0 0 0 

Inne powiaty 11 0 10 3 5 

RAZEM 27 17 27 16 19 

 

Przyczyna umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 

 

Liczba dzieci 

 

Zaniedbanie dzieci przez rodziców, uzależnienie 12 

Zmiana rodziny 1 

Śmierć rodziców, opiekunów 6 

Małoletnia matka 0 

Choroba rodziców 0 

RAZEM 19 
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Tabela 9 Zestawienie świadczeń pieniężnych wydatkowanych w pieczy zastępczej w roku 

2018 r. 

 

Zestawienie świadczeń pieniężnych 

za okres: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 

 

Liczba 

świadczeń 

Wykonanie  

do 31.12.2018 r. 

+ 

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  

 

3834 

 

2 736 254,41 

 

RODZINY ZASTĘPCZE 

 

3583 
2 595 507,37 

miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych 

na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  
1838 1 717 208,45 

Świadczenie wychowawcze dla rodzin zastępczych 

(„500+”) 
1563 773 088,17 

Dobry start 111 33 000,00 

świadczenia losowe  0 0,00 

zagospodarowanie dla nowych rodzin  7 7 950,00 

świadczenie finansowe na utrzymanie lokalu 60 62 845,27 

remont 0 0,00 

świadczenia dla rodzin pomocowych  4 1 115,48 

 

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN 

ZASTĘPCZYCH 

251 140 747,04 

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 
246 124 012,04 

pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych 
2 3 077,00 

pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych 3 13 658,00 

 

Tabela 10 Liczba przeprowadzonych ocena zasadności pobytu dzieci w rodzinach 

zastępczych i rodzinnym domu dziecka w roku 2018 r. 

 

 

 

Liczba dzieci 

Liczba sporządzonych 

ocen 

Ocena sytuacji dziecka w rodzinie 

zastępczej 
142 252 

Ocena sytuacji dziecka  

w rodzinnym domu dziecka 
13 21 

RAZEM 155 273 
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Liczba rodzin 

Liczba sporządzonych 

ocen 

Ocena rodziny zastępczej 97 137 

Ocena rodzinnego domu dziecka  2 4 

RAZEM 99 141 

 

W 2018 roku do rodziny naturalnej powróciło 1 dziecko przebywające w pieczy 

zastępczej. 

W 2018 roku 3 dzieci zostały adoptowane. 

W 2018 roku dokonano 5 zgłoszeń dzieci do ośrodka adopcyjo-opiekuńczego w Kaliszu. 

 

Tabela 11 Dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

w 2018 r. 

W 2018 roku żadne dziecko nie opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

 

Tabela 12 Pomoc udzielana usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-  

wychowawczych w 2018 r. 

Pomoc udzielana jest na podstawie indywidualnego, terminowego planu usamodzielniania 

prowadzonego z wychowankiem pieczy zastępczej.  

Powiat/Miasto Liczba dzieci 
Średni koszt miesięczny 

w zł 

Roczny koszt 

utrzymania w zł 

Pleszew 1 3 934,00 6 818,93 

Ostrzeszów 7 3 760,00 314 489,00 

Ostrów Kaliski 2 5 195,93 22 795,00 

RAZEM 10 22 795,00 344 102,93 

Rodzaj placówki 
Liczba 

osób 

Rodzaj świadczenia 

Liczba świadczeń 

na 

kontynuowanie 

nauki 

pieniężne na 

usamodzielnienie 

rzeczowe na 

usamodzielnienie 

Placówka 

Opiekuńczo- 

Wychowawcza 

2 11 0 1 

RAZEM 2 11 0 1 
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Tabela 13 Liczba przeprowadzonych ocen w zakresie kwalifikacji kandydatów na rodziny 

zastępcze i rodzinne domy dziecka. 

 

 

 

Liczba opinii 

w tym liczba 

pozytywnych opinii  

Ocena w zakresie kwalifikacji 

kandydatów na rodziny zastępcze 

i rodzinne domy dziecka 

1 1 

RAZEM 1 1 

 

Projekt „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”. 

 

Projekt „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne 

realizowany był w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w partnerstwie z MGOPS  

w Krotoszynie, MGOPS w Koźminie Wlkp., MOPS w Sulmierzycach, GOPS  

w Rozdrażewie, Polskim Czerwonym Krzyżem Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym – 

Oddziałem Rejonowym w Krotoszynie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych w Krotoszynie.  

W ramach projektu realizowane były usługi dla: 

➢ rodzin zastępczych: 

- trening kompetencji emocjonalnych, 

- trening komunikacji partnerskiej, 

- trening relacji rodzinnych, 

- trening kompetencji społecznych, 

- trening zastępowania agresji, 

- terapia zaburzeń więzi, 

- superwizja; 

➢ dzieci z rodzin zastępczych - muzykoterapia, 

➢ rodzin biologicznych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem: 

- trening kompetencji społecznych i  relacji partnerskich, 

- trening kompetencji życiowych, 

- trening kompetencji rodzicielskich; 
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➢ usługi asystenckie i opiekuńcze.   

Zapewniono również świadczenie specjalistycznych usług wsparcia (zabiegi rehabilitacyjne, 

wsparcie logopedyczne, wsparcie psychologiczne, opieka pedagogiczna) dla 18 osób 

niepełnosprawnych w ramach funkcjonowania Klubu Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. 

W ramach projektu wyposażono także mieszkanie dla pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w meble, sprzęt AGD i RTV. 

 

Całkowita wartość projektu 1 212 731,32 zł (2017 rok - 332 449,17 zł, 2018 rok – 880 282,15 

zł). 

 

 

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 2018 r. w mieszkaniu 

chronionym przebywało 5 osób.  
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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 14 Struktura mieszkańców domów pomocy społecznej – stan na 31.12.2018 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 54 141 69 

 

Przyjętych w ciągu roku sprawozdawczego. 2 45 8 33 4 
 

z tego:  

wg starych przepisów 
3 0 0 0 0 
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wg nowych przepisów 4 45 8 33 4 
 

Odeszło w ciągu roku sprawozdawczego 

(w.06 do w.09) 
5 40 8 31 1 

 

do innych placówek 6 1 0 1 0 
 

do rodziny 7 2 2 0 0 
 

usamodzielnionych 8 2 0 2 0 
 

zmarło 9 35 6 28 1 
 

Wg stanu na dzień 31 XII (w.01+w.02-

w.05) lub (w.12 do w.16) lub (w. 17+26) 
10 269 54 143 72 

 

w tym: 

 nieopuszczających łóżek 
11 

 

19 
2 9 8 

 

  

      

Z wiersza 10 w wieku:  

       - do 18 lat 
12 26 0 0 26 

 

       - od 19 do 40 lat 13 37 6 5 37 
 

- od 41 do 60 lat 14 56 26 25 5 
 

- od 61 do 74 lat 15 77 17 56 4 
 

- powyżej 74 lat 16 62 4 58 0 
 

      

Z wiersza 10 przebywających na podstawie 

decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r. 

(w.18+w.23) 

17 41 1 14 26 

 

z tego:  

Opłacających pobyt 
18 41 1 14 26 

 

  

z tego głównie z: 

emerytury, renty, renty socjalnej 
19 15 1 14 0 

 

  

zasiłku stałego 20 0 0 0 0 
 

przez członków rodziny 21 0 0 0 0 
 

innych źródeł 22 0 0 0 0 
 

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 
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Z wiersza 10 przebywających na podstawie 

decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r. 
26 228 53 129 46 

 

w tym: 

Wnoszący opłatę za pobyt bez dopłaty 

gminy 

27 2 1 1 0 

 

w tym opłata wnoszona przez:                                            

mieszkańca 
28 2 1 1 0 

 

członków rodziny 29 0 0 0 0 
 

mieszkańca i członków rodziny 30 0 0 0 0  

Wnoszący opłatę za pobyt z dopłatą gminy 31 226 52 128 46 
 

w tym opłata wnoszona przez: 

                 mieszkańca 
32 208 52 121 35 

 

członków rodziny 33 0 0 0 1 
 

mieszkańca i członków rodziny 34 13 0 6 7 
 

pełna odpłatność gminy 35 4 0 1 3 
 

Z wiersza 26 opłacających pobyt 

(w.28+w.30+w.32+w.34) 
36 223 53 128 42 

 

z tego głównie z:  

emerytury, renty, renty socjalnej 
37 178 44 106 28 

 

zasiłku stałego 38 31 9 22 0  

innych źródeł 39 14 0 0 14 
 

 

Tabela 15 Mieszkańcy domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Krotoszyńskiego. 

Nazwa gminy powiatu 

Liczba mieszkańców 

DPS w Baszkowie 

DPS w Zdunach 
Ogółem Oddział 

PAŁAC 

Oddział 

WERSAL 

Miasto i Gmina 

Krotoszyn 
30 2 28  

Gmina Koźmin Wlkp. 20 2 18  

Gmina Kobylin 7 0 7  

Gmina Zduny 8 1 7 72 

Miasto Sulmierzyce 3 1 2  

Gmina Rozdrażew 1 0 1  

Razem 69 6 63  
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Tabela 16 Formy prowadzonej działalności w domach pomocy społecznej w 2018 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 

- dziewiarstwo 

- hafciarstwo 

- stolarstwo 

- origami, wikliniarstwo papierowe 

- kwiaty z bibuły, krepiny 

- decoupage 

- zajęcia komputerowe 

 

42 

50 

25 

 

28 

20 

15 

75 

72 

19 

3 

3 

12 

16 

13 

7 

18 
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Treningi  

- samoobsługi 

- funkcjonowania w codziennym życiu, 

- umiejętności interpersonalnych i umiejętności 

rozwiązywania problemów, 

- umiejętności spędzania czasu wolnego; 

- umiejętności kulinarnych 

100 

75 

45 

68 

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” 

 

82 

35 

98 

 

15 

31 

95 

29 

21 

18 

50 

70 

125 

12 

35 
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- ćwiczenia manualne 

- ugul 

- pionizacja  

- ćwiczenia ogólno usprawniające (materac, piłki, 

gumy) 

- ćwiczenia wspomagane 

- ćwiczenia czynno-bierne 

- ćwiczenia oddechowe 

- chodzenie przy balkoniku z asekuracją 

- Nordic Walking 

75 

24 

35 

100 

 

78 

32 

13 

45 

40 

Psychoterapia 

- indywidualna  

w tym:  

      a) doraźne wsparcie psychologiczne 

b)pomoc psychologiczna dla nowoprzyjętych 

mieszkańców 

c) badanie psychologiczne 

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

poznawczych) 

 

130 

 

110 

35 

 

18 

45 

Aktywizacja zawodowa 

- koszenie trawy 

- sadzenie, pielęgnacja kwiatów, krzewów 

- prace porządkowe (zamiatanie, grabienie liści, 

pielenie chwastów) 

 

5 

21 

48 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2018 r. 
 

23 

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

Formy zajęć Ilość osób korzystających 

Terapie: 

- zajęciowa 

- integracji sensorycznej 

- socjoterapia 

- logopedyczna 

 

46 

- 

 

8 

 

3 

Treningi 

- kontaktów interpersonalnych 

- umiejętności społecznych 

- organizacji czasu wolnego 

- umiejętności kulinarnych 

- rozwiązywania sytuacji trudnych 

- wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej 

- umiejętności gospodarowania budżetem 

 

50 

55 

25 

45 

34 

67 

20 

Rehabilitacja 

• sala ćwiczeń – siłownia 

• hydroterapia 

• kinezyterapia 

 

34 

20 

53 

Psychoterapia 

-zajęcia relaksacyjne 

-spotkania i rozmowy 

 

45 

44 

Aktywizacja zawodowa 

➢  praktyki zawodowe 

➢  umowa o pracę 

 

1 

4 

Inne formy 

- katecheza 

 

58 

4 
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- WTZ Krotoszyn 

- edukacja- obowiązek szkolny 

- edukacja- zajęcia z pedagogiem na terenie DPS 

38 

7 

 

 

Tabela 17 Zapewnienie opieki lekarskiej w domach pomocy społecznej w 2018 r. 

 

RODZAJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

OGÓŁEM 

ILOŚĆ 

MIESZKAŃCÓW 

z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

lekarze POZ 269 197 72 

-lekarz 1 167 167  

-lekarz 2; itd . 30 30  

wizyty u specjalistów (jakich?)    

Chirurg 264 234 30 

Chirurg onkolog    

Onkolog 16 16  

Neurolog 144 79 65 

Neurochirurg 1  1 

Kardiolog 21 17 4 

Dermatolog 22 17 5 

Genetyk    

Stomatolog 77 67 10 

Endokrynolog 19 15 4 

Urolog 31 29 2 

Alergolog 3  3 

Okulista 55 45 10 

Pulmonolog 9 8 1 

Ortopeda 41 21 20 

Psychiatra 231 159 72 

Poradnia żywienia 4  4 

Diabetolog 22 22  

Gastrolog 2  2 

Ginekolog 23 23  

Laryngolog 45 42 3 

Lekarz rehabilitacji 10 10  

Nefrolog 15 14 1 

Naczyniowiec 1  1 

Chirurg szczękowy 5 5  
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Foniatra 1 1  

Hepatolog 1 1  

Hematolog 7 7  

Poradnia naczyniowa 7 7  

Radioterapeuta 50  50 

Pobyty mieszkańców w szpitalach 84 74 10 

 

 

 

 

Tabela 18 Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej w 2018 r. 

 

 

RODZAJ FORMY ZATRUDNIENIA 

OGÓŁEM 

ILOŚĆ 

PIELĘGNIAREK 

z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

Umowa o pracę 10 10  

Kontrakt z NFZ 8 5 3 

Umowa wolontariatu    

 

 

 

 

Tabela 19 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów  

 z rodziną w 2018 roku. 

 

 

 

Rodzaj kontaktu 

Ilość mieszkańców 

DPS w Baszkowie DPS w Zdunach 

Regularne 82 11 

Sporadyczne 63 21 

Telefoniczne  16 9 

Brak kontaktu 36 31 
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Tabela 20 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów  

 ze społecznością lokalną oraz współpraca z innymi podmiotami w 2018 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 ok. 400  

Noc świętojańska – 30-LECIE DPS  

W BASZKOWIE 

ok. 300  

Dożynki ok.150  

Spotkania z klubami seniora Zduny 70 Klub SENIOR – Zduny 

Klub seniora POGODNI – 

Krotoszyn  

Klub seniora – Kuklinów  

Wycieczka krajoznawcza – Rodzinny Park 

Przygód i Edukacji Górecznik i kościół 

Bralin-Pólko 

58  

Wycieczka krajoznawcza do Wrocławia – 

Muzeum Narodowe, Kolejkowo 

58  

Koncert muzyczny Jannke en Wim de Vries 80 Zespół Jannke en Wim de 

Vries 

Dzień matki 65 Przedszkole Kobylin 

Jasełka w wykonaniu mieszkańców DPS 

Baszków i partnerów 

70 DPS Zduny 

 

Dzień babci i dziadka 85 Przedszkole Bestwin 

Świetlica Kobylin 

Występy muzyczne w wykonaniu 

partnerów 

150 Postulanci z klasztoru 

franciszkanów z Kobylina 

Ognisko muzyczne Kobylin 

Zespół z Rozdrażewa 

Kinga Kaczmarek  

Majówka na sportowo – Dzień Sportu 86  

Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może” 65  
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Zabawa Walentynowa, zabawa 

andrzejkowa, sylwestrowa 

ok. 150  

Turniej kręglarski, warcabowy i szachowy 95  

Dzień Papieski – Festiwal piosenki 

religijnej 

50  

Święto Niepodległości 60  

Mieszkańcy DPS Baszków jako uczestnicy, partnerzy 

Rodzaj imprezy/wydarzenia 

ilość osób 

uczestniczących 

z DPS Baszków 

Organizator 

20-lecie POWIATU 

KROTOSZYŃSKIEGO 
16 Starostwo powiatowe 

XIII Przegląd Twórczości Artystycznej – 

„Senior z inicjatywą 2018 – Rozśpiewany 

senior” 

80 Klub Seniora „POGODNI” 

PCPR Krotoszyn 

„Polska Niepodległa” – sztuka osób 

niepełnosprawnych 

8 PFRON Poznań 

„Pogranicze kultur – Zduny 2018” 5 Zdunowski Ośrodek Kultury 

– ZOK  

III Kiermasz wielkanocny – Zduny 8 Stowarzyszenie Klub 

Twórczego Rękodzieła – 

Zduny, ZOK 

Jarmark Bożonarodzeniowy 10 Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły na Parcelkach 

Piesza Pielgrzymka Osób 

Niepełnosprawnych do Lutogniewa 

16 Centrum Wolontariatu 

Ziemi Krotoszyńskiej 

Przegląd artystyczny w DPS Zduny „Święty 

Józef Nasz Patron” 

V Bal Wszystkich Świętych 

Festyn rekreacyjny Dzień Sportu – DPS 

Zduny 

23 DPS Zduny 

Gra plenerowa „NIEPODLEGLI” 8 DPS Rogowo 

Spotkanie Wielkanocne 8 DPS Ostrów Wlkp. 

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu 

uczniów ze Szkoły Podstawowej  

w Baszkowie 

32 Szkoła Podstawowa  

w Baszkowie 

Piknik „Country” 7 DPS Rzetnia 

Piknik „W ludowym dworze” 7 DPS Kochłowy 

XIII Święto Konwalii, Turniej warcabowy 15 DPS Psary 
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Festiwal piosenki „W sercu nam gra” 

Przegląd Małych Form Teatralnych 

16 DPS Rogowo 

XI Piknik w Ogrodzie Różanym 7 DPS Marszałki 

Turniej szachowy 8 DPS Ostrów Wlkp. 

Festyn rekreacyjny „Tacy sami” 8 DPS Skęczniew 

20-lecie DPS Leszno 8 DPS Leszno 

70-lecie DPS Kotlin 7 DPS Kotlin 

Ogólnopolski Przegląd Sztuki 

Współczesnej FORMA – RAWICZ  

8 Dom Kultury Rawicz 

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 
  

UTRZYMANIE KONTAKTÓW ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ  

ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

Rodzaj imprezy/wydarzenia Ilość osób uczestniczących Partnerzy 

- wystawianie jasełek 
17 

Kościół parafialny  

w Kobylinie 
- wystawianie jasełek 

21 
DPS Zduny dla sponsorów  

i sympatyków Domu 
- udział w konkursie kolęd  

  i pastorałek 
4 

GOK Cieszków 

- udział w konkursie „Herodiada” 20 GOK Cieszków 

- wystawianie jasełek 
21 

DPS Baszków (dzień Babci  

i Dziadka) 
- wystawianie jasełek 

18 
Kościół Parafialny  

w Zdunach 
- Bal Integracyjny 

34 
Restauracja „Wawrzyniak” 

Perzyce 
- udział w cyklicznych  

spotkaniach w Bibliotece 
6 - 10 

Biblioteka Publiczna  

w Zdunach 
- „Spotkanie przy choince” dla 

społeczności lokalnej 
12 

 

DPS Zduny 
 - uczestniczenie w rozgrywkach 

na kręgielni 
35 

Kręgielnia w Zdunach 

- zajęcia na sali gimnastycznej 28 Zespół Szkół w Zdunach 

- Wycieczka do Bajkowej Krainy 8 Krotoszyn 

- Ogólnopolska Dobroczynna 

Kampania „KILOMETRY 

DOBRA” 

12 

Konarzew 

- Uczestnictwo w Jarmarku 

Wielkanocnym 
6 

Gniezno jedna z Parafii 

- Uczestnictwo w Jarmarku 

Wielkanocnym 
7 

Zespół Szkół  w Zdunach 

- Uczestnictwo w Jarmarku 

Wielkanocnym 
5 

Ostrów Wlkp. 
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- Uczestniczenie w Jarmarku 

Wielkanocnym 
6 

Sulmierzyce 

- Konkurs „ Obrzędy i Obyczaje 

Wielkanocne” 
8 

GOK Cieszków 

- II Przegląd Piosenki  

z Przesłaniem „Wolność 2018” 5 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

w Zdunach 
- II Edycja Turnieju Piłkarskiego 

„Z piłką w sercu” 
8 

Milicz 

- Przegląd Twórczości 

Artystycznej, pt.: „Święty Józef – 

nasz Patron” 

35 

Centrum Animacji 

Społecznej w Zdunach, 

placówki współpracujące 
Festyn z okazji Dnia Dziecka 

54 

DPS Zduny, placówki 

współpracujące, społeczność 

lokalna 
-„Powitanie lata” 8 Na terenie SOSW Konarzew 

- Spotkanie na Polach Lednickich 14 Lednica 

-Finał Kampanii Kilometry 

Dobra 
38 

DPS Zduny 

- Igrzyska Sportowe 

12 

SOW Zgromadzenie Sióstr 

Św. Elżbiety w Ostrowie 

Wlkp. 
- Festyn z okazji Dnia Dziecka 

9 
Maciejew, tamtejsza 

społeczność lokalna 
- I Turniej Piłki Nożnej „Gramy 

Razem” 36 

Boisko na terenie DPS 

Zduny, placówki 

współpracujące 
- Dni Zdun 39 Zduny, społeczność lokalna 

- Pielgrzymka do Sanktuarium 

Narodowego św. Józefa 
37 

Kalisz 

- „Noc Świętojańska” 8 DPS Baszków 

- uczestnictwo w „Pograniczu 

Kultur” 
22 

Zduny, społeczność lokalna 

- Koncert muzyczny Janneke en 

Wim de Vries 
32 

DPS Zduny 

- Jezioro Kórnickie 6 Kórnik 

- Wycieczka do Sanktuarium 

NMP 
29 

Toruń  

- Wycieczka rekreacyjna 12 Wolsztyn 

- Wycieczka rekreacyjna  26 Stawy Milickie 

- Piesza Pielgrzymka Osób 

Niepełnosprawnych 
22 

Lutogniew, placówki 

pomocowe  
- „Pożegnanie lata” 

35 

Centrum Animacji 

Społecznej, społeczność 

lokalna 
- Piknik Rodzinny  

u Franciszkanów 
12 

Kobylin, społeczność lokalna 

z Kobylina i okolic 
- IV Konarzewski Piknik 3 Konarzew, społeczność 
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Rodzinny lokalna 

- II Piknik NGO 14 Zduny, społeczność lokalna 

- II Festyn Parafialny 
23 

Zduny, społeczność lokalna 

oraz z okolic Zdun 
- XXVI Bieg Sztafetowy 

Szlakiem Męczeńskiej Drogi Bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki 

8 

Bydgoszcz, tamtejsza 

społeczność 

- Wielkopolska Gala XVI Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego 

4 

Poznań, placówki 

pomocowe, biorące udział 

konkursie 
- Dni Papieskie 

9 

Parafia Piotra i Pawła  

w Krotoszynie, społeczność 

lokalna 
- Bal Wszystkich Świętych 

36 
CAS Zduny, placówki 

współpracujące 
- Narodowe Święto 

Niepodległości 
14 

Zduny, społeczność lokalna 

- II Turnieju Koszykówki 

„Milickie NBA” 
9 

Milicz, placówki 

współpracujące 
- Prezentacja książki „Siostry 

Szarytki w Zdunach” 
11 

DPS Zduny, społeczność 

lokalna 
- III Edycji Talentomanii 

9 
SOSW Milicz, placówki 

pomocowe 
- Jarmark Bożonarodzeniowy 

6 
Rynek Krotoszyn, 

społeczność lokalna 
- Jarmark Bożonarodzeniowy 

5 
GCK w Cieszkowie, 

społeczność lokalna 
- Jarmark Bożonarodzeniowy 

4 
ZS w Zdunach, społeczność 

lokalna 

 

 

Tabela 21 Liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej – stan na 31.12.2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM 

 

 

(2+3) 

z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

OGÓŁEM ZATRUDNIENI (1+2) 206 148 58 

z tego: 
193 135 58 

1) na podstawie umowy o pracę (a+b) 

    z tego: 
189 133 56 

    a) w pełnym wymiarze czasu pracy 

    b) w niepełnym wymiarze czasu pracy 5 3 2 

2) wg innych form  13 - 

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego 
44,27 

0,5-PAŁAC 

0,52-WERSAL 
43,25 
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Tabela 22 Szkolenia pracowników zespołów opiekuńczo-terapeutycznych domów pomocy      

                   społecznej w 2018 r. 

 

 

TEMATYKA SZKOLENIA  

 

ILOŚĆ OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

„Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”  16 

„Działamy razem na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom” 6 

„Pozycjonowanie pacjenta jako istota profilaktyki 

przeciwodleżynowej” 
23 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

„Być bliżej dziecka – jak radzić sobie w sytuacjach kłopotliwych, 

dotyczących zachowań seksualnych dzieci.” 
5 

„Pozycjonowanie pacjenta leżącego oraz siedzącego.” 40 

„Prawidłowa pielęgnacja oraz nauka karmienia osób z PEG – 

iem.” 
27 

„Rola i zadania PPK w procesie adaptacyjnym, terapeutycznym  

i opiekuńczym.” 
47 

 

Tabela 23 Środki finansowe domów pomocy społecznej w 2018 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
OGÓŁEM 

(2+3) 

z tego w domach: 
 

BASZKÓW 

 

ZDUNY 

0 1 2 3 

Środki przekazane z budżetu Wojewody  610 645,00 800 561,00 

Inne środki:   2 342 265,76 

- dochody własne  7 521 091,88 2 064 184,21 

- pozyskane z innych źródeł, w tym:   278 081,55 

  Starostwo Powiatowe w Krotoszynie   249 439,00 

PFRON   0,00 

  Inne (jakie?) 

 

Przychody z innych źródeł finansowania 

 

Odsetki 

 

 
17.269,36 

 

 

27 717,79 

 

924,76 
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Tabela 24  Realizacja zadań remontowo-inwestycyjnych w 2018 roku w domach pomocy 

społecznej. 

 

 

NAZWA ZADANIA 

 

KOSZT REALIZACJI W ZŁ 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

Wymiana posadzki na stołówce w Pałacu 52 702,50 

Malowanie pokoi mieszkalnych w budynku Pałac 16 000,00 

Zakup kosiarki samojezdnej do trawy 8 800,00 

Zakup kserokopiarki 4 400,00 

Zakup blendera do kuchni 2 842,92 

Zakup prześcieradeł  2 794,00 

Wymiana kotła c.o w garażu 2 875,00 

Remont systemu przeciwpożarowego i systemu przyzywowo-

alarmowego w pokojach 
4 936,03 

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

Remont i malowanie pomieszczeń na grupach 9 333,57 

Naprawa dachu na budynku DPS 33 456,00 

 

 

 

Ocena realizacji zadań oraz wnioski 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE  

 

Założony plan na rok 2018 udało się zrealizować. Imprezy kulturalno-oświatowe odbyły się 

zgodnie z planem. Podobnie wyglądała sytuacja z organizacją pracy terapii zajęciowej. 

Zadanie inwestycyjne związane z wymianą posadzki na stołówce Pałacu i malowanie pokoi 

mieszkalnych również udało się zrealizować.  
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Plany na rok 2019 i 2020 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE  

 

• Remont instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w kuchni wersalu – 

104 220,00 zł – rok 2019 – w trakcie realizacji. 

• Wymiana w budynku wersal sygnalizacji przyzywowo-alarmowej w pokojach na 

segmencie D oraz modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku pałacowym 

poprzez montaż systemu zamknięć drzwi przeciwpożarowych – 51 486,05 zł –  

w trakcie realizacji. 

• Zakup łóżek rehabilitacyjnych z materacami przeciwodleżynowymi i pokrowcami  

14 839,20 zł – rok 2019 – zrealizowane. 

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

administracji – kosztorys 266 707,37 zł brutto – rok 2020. 

• Klimatyzacja segmentu A (stołówki, rehabilitacja, gabinet zabiegowy, kuchnia) – 

koszt ok. 300 000,00 zł – rok 2019-2020. 

• Doposażenie rehabilitacji (wirówki kończyn górnych i dolnych, aparat Combi 

elektroterapia+ultradźwięki+laser+magnetoterapia) – ok. 20.000,00 zł – rok 2019. 

• Malowanie pokoi mieszkalnych na oddziale pałac i wersal – rok 2019 i 2020. 

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

 

 

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

rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia, realizuje zadania statutowe jako wyodrębniona 

jednostka organizacyjna Powiatu Krotoszyńskiego, zorganizowana w celu wykonywania 

zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ochronie zdrowia 

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

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

psychicznego. 
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Celem działalności Domu jest rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zmierzająca do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej  

i funkcjonowania społecznego 

 

Tabela  25 Uczestnicy ŚDS wg rodzaju niepełnosprawności w 2018 r. 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób 

Choroba psychiczna 8 

Upośledzenie umysłowe w tym: 32 

 - głęboki stopień upośledzenia umysłowego 2 

- znaczny stopień upośledzenia umysłowego 13 

- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 11 

- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza  

neurologiczne 

6 

Inne  zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków 

psychoaktywnych 

0 

 

Środki finansowe 

a)  środki przekazane z budżetu Wojewody –762.522,40 zł 

b)  inne środki –  brak   

Razem –  762.522,40 zł 

Szkolenia personelu 

 

• Szkolenia wewnętrzne  (zgodnie z §11,ust.2  Rozporządzenia): 

a)   Wszyscy pracownicy (9 osób), których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie   

                   treningów umiejętności społecznych posiadają odpowiednie przeszkolenie.   

2) zgodnie z §23 ust.1 Rozporządzenia 

 a) „Relacje międzyludzkie w zakładzie pracy”- marzec, 8 osób, 

 b) „Metody pracy terapeuty zajęciowego, klasyfikacja form oraz zasady i organizacja 

                  pracy” - czerwiec, 9 osób, 

 c) „Trening umiejętności praktycznych - trening kulinarny” - wrzesień, 8 osób, 
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 d) „Rola terapeuty i terapii zajęciowej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”  

                  - grudzień, 8 osób; 

3) zgodnie z §23 ust.2 Rozporządzenia 

 a) „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych  

                  i wspomagających sposobów porozumiewania się” – grudzień, 10 osób (Ośrodek  

                  Profilaktyki Społecznej Monika Wójcik-Przybyłowicz Kraków). 

2.  Szkolenia zewnętrzne: 

 

a) „Album harmonijkowy. Dodatki przestrzenne i ich wykorzystanie w scrapbookingu. 

Wiosenne kwiatki do kartek.”- marzec, 1 osoba (ARTIMEN - sklep dla kreatywnych, 

Otmuchów), 

b) „RODO”- marzec, 1 osoba (WOKISS, Ostrów Wlkp.), 

c)  Projekt „Porozmawiajmy o różnych obliczach autyzmu bo…razem łatwiej  

i skuteczniej” , Warsztaty: „Otwarta przestrzeń edukacyjnych doświadczeń”- kwiecień, 

2 osoby (A-Z Centrum Rozwoju Edukacji, Warszawa), (Stowarzyszenie Zastępczego 

Rodzicielstwa FAMUŁA w Krotoszynie), 

d) Projekt „Porozmawiajmy o różnych obliczach autyzmu bo…razem łatwiej  

i skuteczniej” Warsztaty: „Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z sytuacjami 

trudnymi – analiza przypadków”- kwiecień, 3 osoby (A-Z Centrum Rozwoju   

Edukacji, Warszawa), 

e) Projekt „Mamo, tato co wy na to” Warsztaty: „Rozważna interwencja w przypadku 

wystąpienia zachowań trudnych o charakterze seksualnym u podopiecznego  

z niepełnosprawnością intelektualną - lipiec, 4 osoby (Milickie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych),   

f) „Lepiej rozumieć by lepiej pomagać - kompetencje i świadomość w pomaganiu” –

listopad, 2 osoby (Katarzyna Łukowska, psycholog kliniczny, zastępca Dyrektora 

PARPA na SWPS),  

g) „Dorosłe osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych cz.1 - listopad, 9 osób (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie),  
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h) „Granice w relacji terapeutycznej pracownik-podopieczny z niepełnosprawnością 

intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi”- grudzień, 9 osób (Małopolskie 

Centrum Profilaktyki, Kraków). 

W 2018 r. Dom opuściło  2   osób, w tym:   

1 osoba - podjęła pracę,  

1 osoba - pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające uczestnictwo.  

 

Średnia dzienna liczba uczestników obecna w ŚDS w poszczególnych miesiącach:    

- styczeń 33  

- luty  28    

- marzec 28   

- kwiecień 30   

- maj  30    

- czerwiec 29   

- lipiec  35    

- sierpień 24   

- wrzesień 32    

- październik 32   

- listopad 28   

- grudzień 28  

Razem  (średnia dzienna liczba uczestników z całego roku)  30  osób (75%).     

 

Tabela  26  Średnia dzienna liczba uczestników obecna na poszczególnych zajęciach w 2018  

roku. 

 

Lp.          Rodzaj zajęć Średnia dzienna liczba osób na zajęciach z całego 

roku. 

 

1. 

 

Trening kulinarny  

  

 

4 os./dziennie 

a) trening realizowany jest wg planu, 

b) trening ma charakter dyżurów, pełnionych przez 

    uczestników, 
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c) skład dyżurnych zmieniany jest co m-c, 

d) dyżury uczestników trwają cały dzień pobytu 

    uczestnika w Domu, 

e) trening realizowany jest w powiązaniu z treningiem 

    porządkowym, 

f) w danym roku kalendarzowym wszyscy uczestnicy 

    (za wyjątkiem kilku osób niezdolnych pełnić dyżury                     

    z uwagi na stan zdrowia) pełnili dyżur kulinarny 

    przynajmniej przez 1-2 miesiące, 

g) uczestnicy w ramach treningu kulinarnego realizują 

    plan pracy opracowany dla tej pracowni oraz 

    przygotowują posiłek dla wszystkich uczestników 

    Domu. 

 

2.  

 

 

Trening porządkowy 

 

1 os./dziennie 

a) trening ma charakter dyżurów, pełnionych przez 

    uczestników,  

b) realizowany był najczęściej przez 5 uczestników  

    w miesiącu (każdy z uczestników ma wyznaczony            

    dzień w tygodniu na pełnienie tego dyżuru), 

c) skład dyżurnych zmieniany jest co m-c, 

d) dyżur  trwa cały dzień pobytu uczestnika w Domu, 

e) trening realizowany jest w powiązaniu z treningiem 

    kulinarnym, 

f) w danym roku kalendarzowym wszyscy uczestnicy 

    (za wyjątkiem kilku osób niezdolnych pełnić dyżury                 

    z uwagi na stan zdrowia)  pełnili dyżur porządkowy     

    przynajmniej przez 1- 2 miesiące, 

g) trening porządkowy realizowany jest również                 

    w ramach codziennych zajęć na poszczególnych    

    pracowniach. 

 

3. 

 

Trening higieniczny 

  

 

28 os./m-c   

a) trening ma charakter spotkań grupowych                                  

    z uczestnikami,   

b) prowadzony jest zgodnie z planem - 1x m-c, 

c) w 2018r prowadzony był przez kierownika, 

d) ponadto realizowany jest na bieżąco, w ramach 

    codziennych zajęć, w mniejszych grupach, a jego 

    charakter wynika z aktualnych potrzeb i problemów 

    higienicznych uczestników, zawsze/często nawiązuje 

    również do tematu comiesięcznych spotkań                             
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    z uczestnikami. 

 

4. 

 

Trening umiejętności 

interpersonalnych  

i rozwiązywania 

problemów 

 

  

16 os./m-c 

a) trening ma charakter spotkań grupowych                                  

    z psychologiem,  

b) prowadzony jest zgodnie z planem, 1 x /m-c, 

c) spotkania odbywają się w grupach o różnym składzie  

    i różnych liczebnie.   

 

5. 

 

Trening kompetencji 

społecznych 

 

6 os./dziennie 

a) pracownia funkcjonująca od 2017 r. w miejsce 

    pracowni plastycznej, 

b) jest odpowiedzią na potrzeby uczestników, 

    rozszerza/uzupełnia ofertę Domu o nową formę zajęć, 

c) zajęcia realizowane są wg planu,  

d) dotyczą wszystkich uczestników Domu, 

e) zajęcia odbywają się w grupach o różnym składzie  

    i różnych liczebnie, 

f) grupy zmieniają się co m-c, 

g) zajęcia często „spinają” w jedną całość, 

    podsumowują, uzupełniają treningi prowadzone              

    w Domu a ich charakter  wypływa z potrzeb grupy jak 

    również z inicjatywy samych uczestników. 

 

6. 

 

  

Terapia ruchowa 

 

6 os./dziennie 

a) terapia ruchowa  realizowana jest  wg planu, 

b) zajęcia dotyczą wszystkich uczestników 

    Domu, mają różny charakter, wynikają z potrzeb 

    uczestników oraz z kalendarza imprez,  

c) co m-c zmieniany jest skład uczestników  

    z nachyleniem na uczestników wymagających 

    pracy pedagogicznej, opieki i indywidualnego 

    podejścia (np. zajęcia z elementami rewalidacji, gry  

    i zabawy z elementami rytmiki, ćwiczenia 

    usprawniające itd.), 

d) dla uczestników z większym potencjałem 

    psychofizycznym proponuje się: zajęcia sportowe        

    (np. tenis stołowy, wyjścia na strzelnicę, kręgielnię),  

    zajęcia rekreacyjne, turystykę (np. rajd rowerowy, 

    pieszy, nordic walking - organizacja uzależniona od 

    warunków pogodowych), wyjazdy integracyjne            

    (na zaproszenie) itd.  
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e) terapia ruchowa przybiera również  formę warsztatów 

    teatralno-muzycznych, szczególnie w sytuacji gdy jest 

    potrzeba przygotowania się np. do występów na  

    zaproszenie. 

f) dla wszystkich zainteresowanych do dyspozycji 

    sprzęt rehabilitacyjny i sportowy: rowerki 

    stacjonarne, atlas, drabinki, piłki, ping pong, 

    badminton itd. (codziennie, godziny 

    popołudniowe, zajęcia  pod nadzorem opiekuna 

    w pomieszczeniu pracowni  lub w ogrodzie). 

 

7.  

 

Terapia zajęciowa  

    (pracownie) 

a) rękodzielniczo - 

    krawiecka 

b) techniczno – plastyczna 

 

c) artystyczna 

 

 

 

6 os./dziennie 

4 os./dziennie 

5 os./dziennie 

 

a) terapia zajęciowa realizowana jest wg planu, 

b) każda pracownia ma swój plan pracy oraz 

    charakterystyczne dla siebie techniki terapii 

    zajęciowej, 

c) terapia zajęciowa skierowana jest na uczestników 

    predysponujących do takiej formy zajęć, 

d) skład uczestników na pracowni zmienia się co 1 m-c,  

    dlatego w ciągu roku uczestnicy mają możliwość 

    udziału w zajęciach na wszystkich pracowniach terapii  

    zajęciowej. 

 

8.  

 

Zajęcia ogrodnicze 

 

 

4 os./ miesiąc 

a) zajęcia realizowane są wg planu, 

b) trwają od marca do października a ich charakter 

    (czyli rodzaj prac w ogrodzie) uzależniony jest od 

    warunków pogodowych, 

c) dotyczą tych uczestników, którzy w danym 

    miesiącu mają zajęcia na pracowni techniczo - 

    plastycznej, 

d) wśród obowiązków oprócz prac w ogrodzie są 

    również porządki wokół Domu oraz dbanie o kwiaty 
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    doniczkowe w siedzibie Domu. 

 

9.  

 

Zajęcia komputerowe 

 

 

4 os./dziennie 

a) zajęcia odbywają się wg planu, 

b) co m-c zmieniany jest skład uczestników, 

c) do dyspozycji uczestników są 3 stanowiska 

    komputerowe, 

d) tutaj odbywa się również nauka obsługi następującego 

    sprzętu:kserokopiarki, laminatora, projektora, aparatu 

    fotograficznego, kamery. 

 

10.  

 

Spotkania  klubowe 

 

 

11 os./spotkanie 

a) popołudniowa forma spędzania czasu wolnego, 1x 

    w tygodniu, 

b) propozycja dla uczestników Domu, oczekujących na 

    przyjęcie lub byłych uczestników, 

c) charakter zajęć: warsztaty kulinarne, warsztaty 

    teatralne, warsztaty z wizerunku, spotkania kulturalne,  

    spotkania rekreacyjno -  sportowe, spotkania z pasją. 

 

 

Tabela  27  Współpraca Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie z innymi  

podmiotami w 2018 roku. 

 

 

Lp. 

 

Podmiot z którym ŚDS 

współpracuje 

 

Efekty prowadzonej współpracy 

 

 

1. 

 

rodziny, opiekunowie 

i inne osoby bliskie 

 

a) pracownik socjalny jest w stałym kontakcie                               

z rodzinami uczestników w celu bliższego poznania 

sytuacji rodzinnej, udzielenia wsparcia i pomocy, 

b) rodziny na bieżąco korzystają ze spotkań/konsultacji       

    z psychologiem, kierownikiem, pracownikiem        

    socjalnym oraz innymi członkami ZWA, 

c) 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  
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    są wszystkie informacje z życia Domu, 

d) rodziny współuczestniczą w organizowaniu    

    urodzin/imienin swoim podopiecznym; pieką/kupują  

    ciasto, którym częstowani są wszyscy uczestnicy 

    (stało się to już tradycją Domu), 

e) rodziny przekazują warzywa, owoce, słodycze i inne    

    produkty spożywcze na potrzeby pracowni kulinarnej, 

f) rodziny wzięły czynny udział  w 2 spotkaniach                        

    z psychologiem: „Jestem rodzicem/opiekunem osoby  

    niepełnosprawnej”, „Trening relaksacyjny”, 

g) rodziny brały udział w obchodach Dnia Matki i Ojca,  

    gdzie Dom był organizatorem. 

 

2. 

 

ośrodki pomocy społecznej  

 

 

a)  pozyskiwanie informacji o potencjalnych    

     uczestnikach ŚDS-u, wymiana informacji                               

     o uczestnikach, przeprowadzanie wywiadów  

     środowiskowych przy przyjęciu uczestnika do ŚDS, 

b) współpraca dotycząca obecnych uczestników,  

    w tym działania interwencyjne, 

c) organizacja wsparcia rzeczowego np. paczki     

    spożywcze. 

 

3. 

 

poradnie zdrowia 

psychicznego, szpitale 

psychiatryczne i inne 

zakłady opieki zdrowotnej 

 

a) rozwiązywanie problemów zdrowotnych uczestników,  

    konsultacje, leczenie, wsparcie doraźne. 

 

 

4. 

 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Nowamed s.c.   

 

a) czynny udział w Kampanii Społecznej „Wybieram 

    Zdrowie –  Mapa Zdrowia Krotoszyna 2018” z okazji 

    Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. 

 

5. 

 

 Liga Obrony Kraju   

 

a) korzystanie ze strzelnicy, 

b) udział ŚDS w „Zawodach sportowych w strzelaniu                 

    i rzucie lotką”. 
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6. 

 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej           

i Mieszkaniowej 

 

 

a) drobne naprawy w mieszkaniach uczestników, 

    zajmujących lokale komunalne, 

b) działania interwencyjne np. zapobiegnięcie 

    eksmisji uczestnika i jego rodziny. 

  

 

7. 

 

Dom Pomocy Społecznej  

w Zdunach,  

Dom Pomocy Społecznej 

w Baszkowie  

 

 

a) korzystanie z oferty spotkań integracyjnych/  

    cyklicznych tj. „Bal Wszystkich Świętych”, „I Turniej 

    Piłki Nożnej – Grajmy razem”, „Noc Świętojańska                

    i 30-lecie DPS w Baszkowie”, „…my też będziemy 

    Seniorami”. 

  

 

8.  

 

Krotoszyńska Biblioteka 

Publiczna 

 

a) bieżące korzystanie z ofert edukacyjno- 

    integracyjnych, 

b) systematyczne wypożyczanie książek przez 

    uczestników ŚDS, 

c) korzystanie z oferty Biblioteki w ramach spotkań 

    klubowych. 

 

9. 

 

Kościoły  

 

a) pomoc dla uczestników - talony i paczki na święta, 

b) udział w spotkaniach: wigilijnym i wielkanocnym 

c) udział w mszach w tym dla osób niepełnosprawnych. 

 

10. 

 

Caritas 

 

a) program pomocy długoterminowej  dla uczestników 

    ŚDS (żywność). 

 

11. 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

  

a) wsparcie merytoryczne,  

b) decyzje administracyjne  przyznające pomoc w  ŚDS, 

c) korzystanie z Banku Żywności, 

d) pozyskiwanie odzieży dla uczestników ŚDS, 

e) w zakresie orzekania o niepełnosprawności 

    uczestników. 

 

 

12. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno 

Wychowawczy                 

w Konarzewie 

 

a) udział w IX Konkursie Kolęd, Pastorałek i  Pieśni 

    Zimowych  „Zaśpiewajmy pastorałkę od serca”. 
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13. 

 

Osoby prywatne  

 

a) wsparcie rzeczowe; pozyskiwanie odzieży i sprzętu 

    domowego dla uczestników Domu. 

 

 

14. 

 

Kręgielnia 

 

a) korzystanie z oferty. 

 

15. 

 

Centrum Fitness Gladiator 

 

a) korzystanie z oferty. 

 

16. 

 

Szkoła Tańca Show Dance 

 

a) zajęcia taneczne dla uczestników. 

 

17. 

 

Kino Przedwiośnie 

 

a) korzystanie z repertuaru. 

 

18.  

 

Zakład Aktywności 

Zawodowej 

 

a)  udział 1 uczestnika w projekcie „Krok do 

    samodzielności” współfinansowanym ze środków 

    Unii Europejskiej w ramach EFS, w tym odbycie 

    3- miesięcznego stażu zawodowego, 

b) udział 7 osób w projekcie „Krok naprzód – 

    zwiększanie szans osób z niepełnosprawnościami                   

    z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku 

    pracy” współfinansowanym ze środków Unii 

    Europejskiej w ramach EFS, w tym odbycie                         

    6 - miesięcznego stażu zawodowego przez 2 osoby. 

 

19. 

 

Starostwo Powiatowe 

  

 

a) czynny udział w obchodach 20-lecia Powiatu 

    (wystawa prac uczestników ŚDS, poprowadzenie 

     warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców 

     powiatu), 

b) przekazanie gadżetów promocyjnych oraz 

    upominków na Kampanię Społeczną „Wybieram 

    Zdrowie – Mapa Zdrowia Krotoszyna 2018” z okazji 

    Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. 

 

20. 

 

Stowarzyszenie 

Absolwentów i Przyjaciół 

Zespołu Szkół 

 

a)  udział w szkoleniach, warsztatach (patrz pkt. III -2c). 
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Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Konarzewie, 

Stowarzyszenie „Motylek” 

na Rzecz Dzieci Specjalnej 

Troski działające przy 

Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym 

im. Ks. Twardowskiego           

w Konarzewie 

 

 

 

21. 

 

Milickie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 

 

a) udział w warsztatach (patrz pkt.III-2c). 

 

22. 

 

ŚDS-y  zaprzyjaźnione 

 

a) udział, wyjazdy i spotkania na zaproszenie: 

    „Nasze pejzaże” (Odolanów), 

    „VII Przegląd Karaoke”(Ostrów Wlkp.), 

    „XVIII Przegląd Twórczości Osób 

    Niepełnosprawnych” (Nowe Skalmierzyce). 

     

 

23. 

 

Wielkopolski Związek 

Kolarstwa w Kaliszu 

 

a) udział w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Sportowo- 

    Rekreacyjnej „Razem łatwiej o sukces”. 

 

24. 

 

Kubuś – Przedszkole 

Publiczne z Oddziałami 

Integracyjnymi, 

Szkoła Podstawowa Nr 3           

z Oddziałami 

Integracyjnymi, 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 

 

a) czynny udział w Kampanii Społecznej „Wybieram 

    Zdrowie –  Mapa Zdrowia Krotoszyna 2018” z okazji 

    Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. 

 

25. 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej Światło 

Nadziei w Śmiglu 

 

 

a) udział w VIII Wielkopolskim Przeglądzie Twórczości 

    Plastycznej Osób Niepełnosprawnych „Inny Świat 

    Jest Tu”. 
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26. 

 

PFRON – Oddział  

w Poznaniu 

 

a) udział w XVI edycji Konkursu Plastycznego „Sztuka 

    Osób Niepełnosprawnych”, 

b) udział w Konkursie Plastycznym na Kartkę 

    Bożonarodzeniową. 

 

 

27. 

 

Policja 

 

a) działania interwencyjne i prewencyjne, 

b) spotkania tematyczne. 

 

 

 

Ocena realizacji zadań oraz wnioski  

 

- Zadania założone na rok 2018 zostały zrealizowane zgodnie z  planem i określonymi celami. 

- Na dość dobrym poziomie jest frekwencja uczestników na zajęciach; w roku 2018 wynosiła    

  30 osób (średnia liczba uczestników z całego roku) i jest porównywalna do roku 2017. 

- Większość uczestników nabyła nowe umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego  

  i funkcjonowania w życiu społecznym.  

- Wzrosła samodzielność i zaradność życiowa u większości uczestników.     

- Dobra współpraca z Zakładem Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. pozwoliła na   

  odbycie płatnych staży zawodowych (3 i 6 miesięcznych) przez 3 uczestników.     

- Udział 8 uczestników w projektach EFS-u, sprzyjał ich rozwojowi osobistemu  

i zawodowemu. 

- Ciekawa oferta warsztatowych zajęć popołudniowych (klubowych) zintegrowała  

uczestników ze środowiskiem. 

- Partnerstwo Domu z innymi podmiotami  zapobiegło szeregom zdarzeń zagrażającym 

bytowi, zdrowiu a czasem życiu uczestników. 
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- Praca socjalna z uczestnikiem i jego rodziną wpłynęła na właściwą relację ŚDS-rodzina 

uczestnik, pozwoliła wesprzeć rodzinę w trudnej sytuacji finansowej a pomoc i wsparcie  

w sprawach urzędowych poprawiło warunki bytowe rodziny. 

- Szybka reakcja i profesjonalne działanie w sprawach zdrowotnych uczestników, przełożyło 

się  na szybkie rozwiązanie problemów i załatwienie spraw. 

 

Plany 

 

1. Wykorzystanie pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (znajdujących się 

w tym samym co ŚDS budynku) i zaadoptowanie ich na potrzeby Domu; 

     w związku z tym do tej pory: 

• samorząd powiatowy poparł ww. inicjatywę; gotowy jest pokryć koszty    

przygotowania dokumentacji, 

• informację o przedsięwzięciu przekazano do wiadomości Dyrektora Wydziału 

Polityki Społecznej, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  

• przygotowywana jest dokumentacja - projekt przebudowy budynku wraz  

z dobudową windy, znany jest koszt przedsięwzięcia, 

• został złożony wniosek do PFRON na zakup i montaż windy w ramach programu 

„Wyrównywanie różnic między regionami III”; uzupełniana jest dokumentacja,  

• jest pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

prowadzenie robót budowlanych, 

• koszty przedsięwzięcia i zamiar uruchomienia nowych miejsc, zostały 

uwzględnione w zapotrzebowaniu na rok 2019r. przesłanym przez ŚDS pismem 

(tabela) w dniu 20.12.2018.r. sygnatura ŚDS-K.0701.7.2018 w odpowiedzi na 

pismo WUW z dnia 17.12.2018 r. sygnatura PS-I.3111.16.2018.8. 

2. W związku z powyższym, starania o uruchomienie 10 nowych miejsc w ŚDS w tym 

dla osób  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

3. C.d. dot. zadbania o teren przyległy do ŚDS; remont i malowanie ogrodzenia, 

wymiana bramy wjazdowej, prace dekarskie, wymiana kostki brukowej – plan 

kilkuletni. 
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WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 

W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w 2018 

roku otrzymaliśmy żywność o wartości 41 461,77 zł.  

Artykuły spożywcze otrzymali: klienci Banku Chleba, Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, Stowarzyszenie ”Szansa”, Klub Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych oraz 

indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

 

Tabela 28 Wartość żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności  

                           w latach 2012-2018. 

 
 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Wartość 

żywności 

 

33 030,15 zł 

 

34 773,77 zł 

 

52 666,74 zł 

 

37 076,61 zł 

 

39 692,71 zł 

 

47 805,24 zł 

 

41 461,77 zł 

  

  BANK CHLEBA 

 

W roku 2018 kontynuowano prowadzenie Banku Chleba do czerwca 2018 r. 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 29 Ilość wydanego chleba i liczba rodzin korzystających z pomocy w latach 2012-     

                   2018. 

 

 
 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Ilość bochenków chleba 
 

2360 

 

1907 

 

1738 

 

1738 

 

2406 

 

2036 

 

1262 

Ilość rodzin korzystających  

z pomocy 

 

52 

 

47 

 

50 

 

50 

 

42 

 

24 

 

18 
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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 30 Liczba wizyt osób potrzebujących w salonie odzieży używanej w latach 2012- 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Ilość 

wizyt 

 

1359 

 

1252 1384 1765 1582 1724 1480 
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Dział  

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na 

realizacje zadań na rok 2018 kwotę 1 678 843 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 3 stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych na kwotę 85 000 zł oraz 2  na pożyczki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w kwocie 50 000 zł Pozostałe środki zostały wydatkowane na staże osób 

niepełnosprawnych – 14 125,00 zł. 

  

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano w 2018 r. kwotę 1 529 717 zł. 

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

działalność przekazano kwotę 995 760 zł ze środków PFRON i 183 900 zł jako 10 % dotacji 

ze środków powiatu. 

- W roku bieżącym 302 osób złożyło wnioski na dofinansowanie pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym. Ze względu na znacząco obniżony plan finansowy dofinansowanie 

otrzymały jedynie dzieci młodzież niepełnosprawna. Kwota wydatkowana na to zadanie to 

157 058 zł dla 168 osób niepełnosprawnych. 

- O dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych starały się 59 osoby niepełnosprawne. 

Dofinansowanie otrzymało 8 osób. Kwota 27 853 zł została przeznaczona na adaptacje 

łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na likwidacje barier technicznych.   

- Z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt 

rehabilitacyjny  skorzystało 956 osób na kwotę  340 621 zł. Ze względu na ograniczone 

środki musieliśmy obniżyć wysokość dofinansowania do w/w zadania. Zastosowana zasada 

obniżonego dofinansowania spowodował, że tylko niewielka liczba wniosków została 

rozpatrzone negatywnie. 
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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 2018 podpisano  

4 umów na kwotę  10 000 zł. 

 

 

  

 

W roku bieżącym  ponownie przystąpiliśmy do programu „Wyrównywanie różnic między 

regionami” gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie  na likwidacje barier transportowych poprzez 

zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców DPS Zduny – 

wykorzystana  kwota – 80 000 zł. 

W roku 2018 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, (podpisane 2 umowy na kwotę 10 580 zł); A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy; 

B1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów (podpisanych  

6 umów na kwotę 29 066 zł); B2 - dofinansowanie szkoleń (podpisana 1 umowa na kwotę  

2 000 zł),  C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka (podpisane 4 umowy na 

kwotę – 6 900 zł); C3 - pomoc w zakupie specjalistycznej protezy; C4 - naprawa 

specjalistycznej protezy; D - pomoc w utrzymaniu sprawności zawodowej osób 
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niepełnosprawnych (podpisana 1 umowa na kwotę 1 600 zł); Moduł II – pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie wyższym (podpisanych 36 umów na kwotę 110 252 zł).  Łącznie 

realizując program Aktywny Samorząd wydatkowaliśmy kwotę 160 398,00 zł. 

  

 

 

Każdego roku przystępując do dodatkowych programów prowadzimy akcje informacyjne 

jakie prawa przysługują osobom niepełnosprawnym.  
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Zespół 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 31  Liczba spraw realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2018 roku.  

 

Liczba spraw 

dotyczących 

przemocy  

Liczba spraw 

pozostałych   

Liczba osób 

korzystających  

z pomocy OIK-u  

 

Liczba 

udzielonych 

porad  

 

69 181 873 3152 

 

 

Tabela  32  Dane związane z korzystaniem z Niebieskiego Pokoju w 2018 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 

17 25 70 16 30 33 
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Praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie ma następujące formy:  

➢ Kontakt telefoniczny – całodobowy (w 2018 roku odnotowano 1698 rozmów na 

interwencyjny telefon całodobowy oraz ponad 6 tysięcy rozmów na telefon 

stacjonarny).  

➢ 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 2018 roku odbyło się 11 spotkań,  

w których wzięło udział 14 kobiet). 

➢ Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (14 osób 

wzięło udział w programie, a ukończyło go 10 osób). 

➢ 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 
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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 

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 33 Liczba osób korzystających z usług SOW-u  w Zdunach w 2018 roku.  

 

Liczba osób 
Liczba rodzin Liczba osób ogółem 

Dorosłe Dzieci 

24 31 24 55 
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 

W roku 2018 złożono 1829 wniosków w sprawie wydania orzeczenia, w tym 1565 

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

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

 

Tabela  34 Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do 

osób niepełnosprawnych w 2018 r. 

 

  Wydano orzeczeń Ilość 

Dzieci 

o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych   228 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   28 

o odmowie ustalenia niepełnosprawności 1 

Osoby powyżej 

16 roku życia  

o lekkim stopniu niepełnosprawności  457 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  583 

o znacznym stopniu niepełnosprawności  403 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   20 

o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 18 

RAZEM 1738 

 

Wydano 875  legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz 409 karty parkingowe.  

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 81 odwołań. 
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Spotkania, konferencje, szkolenia 

 kadr pomocy społecznej  

z powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2018 r. Konferencja pn. „Aktywna rehabilitacja szansą…”. 

30.05.2018 r. Konferencja w ramach XIV Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego. 

26.09.2018 r. Konferencja w ramach realizacji projektu „Senior z inicjatywą”. 
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Tabela 35 Zestawienie dodatkowych środków pozyskanych przez PCPR  i inne jednostki   

pomocy społecznej w 2018 roku. 

 

Lp. Jednostka Cel / Program 

Instytucja, 

organizacja 

przekazująca środki 

Kwota 

w (zł) 

1.  PCPR  

Resortowy program 

wspierania rodziny  

i systemu pieczy 

zastępczej na rok 2018 

„Asystent rodziny 

 i koordynator rodzinnej  

pieczy zastępczej”  

MPiPS  63 327,00 

3. PCPR 

 

Program korekcyjno-

edukacyjny dla sprawców 

przemocy w rodzinie 

Wojewoda 

Wielkopolski 
14 400,00 

4. PCPR  Żywność  
Wielkopolski 

Bank Żywności  
41 461,77 

6. 

PCPR 

Stowarzyszenie Uniwersytet  

Trzeciego Wieku  

„Ruszaj się człowieku 

Trzeciego Wieku”  
Powiat Krotoszyński  3 500,00 

7. 

PCPR 

PZERiI  

  

  

„Senior z inicjatywą” 

  

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

10 000,00 

PFRON 3 000,00 

Miasto i Gmina  

Krotoszyn 
2 200,00 

Powiat Krotoszyński  2 000,00 

Starostwo 

Powiatowe- Wydział 

Promocji 

 i Rozwoju 

400,00 

Bank Spółdzielczy  

w Krotoszynie 
1 000,00 

 

 

 

8. 

PCPR 

Stowarzyszenie Uniwersytet  

Trzeciego Wieku 

„Akademia Aktywnego 

Seniora” 

Miasto i Gmina  

Krotoszyn 
2 400,00 

 

  

    

 

9. 

PCPR 

Stowarzyszenie Uniwersytet  

Trzeciego Wieku 

„Krotoszyn łączy 

pokolenia” 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

15 000,00  

Miasto i Gmina  

Krotoszyn 
3 400,00 

Powiat Krotoszyński 3 000,00 

 

10. 
PCPR Aktywny Samorząd PFRON 160 398,00 
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11. 
PCPR 

MOPS w Sulmierzycach 

MGOPS w Koźminie Wlkp. 

GOPS w Rozdrażewie 

MGOPS w Krotoszynie 

PCK Wielkopolski Oddział 

Okręgowy - Oddział 

Rejonowy w Krotoszynie 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 

w Krotoszynie 

„Usługi społeczne 

 i zdrowotne w powiecie 

krotoszyńskim” 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

1 991 362,63 

 

 

 

 

12. 

PCPR 

Stowarzyszenie Zastępczego 

Rodzicielstwa Oddział  

w Krotoszynie 

„FAMUŁA” 

Powiatowe Dni 

Rodzicielstwa Zastępczego 

Fundacja Ernst 

 & Young  

6 000,00 

 

Sponsorzy 20 800,55 

 

 

13. 

PCPR 

Wypoczynek letni dzieci  

z rodzin zastępczych  

i rodzin ubogich 

Lions Club 

 
25 000,00 

 

14. 
DPS w Zdunach 

Zakup samochodu do 

przewozu osób 

niepełnosprawnych 

PFRON 80 000,00 

 

 
RAZEM 

 

2 448 649,95 
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Wnioski: 

Szczegółowa analiza działalności oraz ocena zasobów pomocy społecznej w 2018 roku 

jest podstawą  wyznaczenia priorytetów w roku 2019: 

1. Rewitalizacja parku – wykonanie nowej alejki z budynku pałacowego do administracji 

Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, 

2. Utrzymanie standardu świadczonych usług w instytucjach pomocy społecznej, 

3. Realizacja koncepcji zagospodarowania pomieszczeń po Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, ośrodka wsparcia. 

4. Utworzenie zawodowej rodziny zastępczej ze szczególnym nastawieniem na 

specjalistyczną dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. 

5. Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, 

6. 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, 

7. Opracowanie projektu konkursowego ze środków WRPO 2014+, w ramach 

Poddziałania 7.2.2 Usługi Społeczne w powiecie krotoszyńskim w zakresie 

Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz wsparcia pieczy zastępczej.  

8. Rozszerzenie oferty w powiatowym systemie pieczy zastępczej poprzez utworzenie 

zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej oraz wsparcie rodzin w diagnozowaniu 

dzieci . 

9. Podwyższenie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, 

10. Monitorowanie realizacji powiatowego oraz gminnych programów przeciwdziałania 

przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

11. Superwizja dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu, 

12. 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, 

13. Dokonanie oceny zasobów powiatu w zakresie pomocy społecznej, 

14. Utrzymanie i wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w ramach partnerstwa na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 

15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej, 

16. Podwyższenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, 
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17. Zawiązywanie partnerstw z samorządami lokalnymi, instytucjami polityki społecznej, 

biznesem i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów 

pomocowych. 
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Część opisowa wydatków 
 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

Wykonanie 

31-12-2018 r. 

852 85205 4010  wynagrodzenia brutto  pracownicy                              240 170,48 zł  

      

 1. wynagrodzenie brutto - wg stanu na 

31-12-2018 r.  -  7 etatów                              224 510,48 zł  

       2. jubilatki  -   zł  

       3. fundusz nagród                                15 660,00 zł  

    4040  dodatkowe wynagrodzenie                                16 923,19 zł  

    4110  składki na ubezpieczenie społeczne                                44 369,76 zł  

       w tym: od wynagrodzeń                                44 369,76 zł  

      od nagrody rocznej                                        -   zł  

    4120  składki na F.P.                                   5 539,24 zł  

       w tym od wynagrodzeń                                  5 539,24 zł  

      od nagrody rocznej                                            -   zł  

    4170 

umowy zlecenie - "Program pracy ze 

sprawcą przemocy" 9800,00 umowa 

zlecenie na prace gospodarcze 2000,00                                11 800,00 zł  

    4210  zakup materiałów i wyposażenia                                43 081,00 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki                            512,97 zł  

       2.meble i inne wyposażenie                                11 809,30 zł  

      

 3. sprzęt komputerowy i części 

komputerowe                                  1 832,54 zł  

       4. opał - koks                                 24 320,00 zł  

       5. artykuły spożywcze                               -   zł  

      

 5. środki chemiczne  i materiały do 

remontu, paliwo                                  4 606,19 zł  

    4220 

 artykuły spożywcze - do 

przygotowania posiłków w ramach 

zajęć                                   7 095,65 zł  

    4270  zakup usług remontowych                                11 797,65 zł  

      

 remont i naprawa maszyn,  urządzeń   

i  budynków  - malowanie pomieszczeń 

SOW                                11 797,65 zł  

    4280  zakup usług zdrowotnych                           187,00 zł  

    4300  Zakup usług pozostałych                                12 971,00 zł  

       1. opłaty pocztowe                         350,00 zł  

      

 2. utrzymanie czystości na zewnątrz - 

wywóz szamba                  1 198,55 zł  

       3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                               -   zł  

       4. koszty bankowe                                           -   zł  

       5. zakwaterowania, konwenty, spotkania                               -   zł  

       6. usługi radcy prawnego                            4 059,00 zł  

       6. usługi transportowe                               -   zł  

      

 7. pozostałe ( odbiory; abonament rtv;  

przegląd w zakresie BHP, pozostałe 

drobne )                                 6 043,45 zł  
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Liczba osób, którym udzielono pomocy w SOW w 2018 roku: 55, w tym 24 kobiety, 31 dzieci. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 8. usługi kateringowe - obiady dla 

mieszkańców;                               1 320,00 zł  

    4360  usługi telekomunikacyjne                               523,37 zł  

    4410  podróże służbowe krajowe                                  3 551,34 zł  

       delegacje                                  1 089,76 zł  

       ryczałt                                  2 461,58 zł  

    4430  różne opłaty i składki                                        -   zł  

       ubezpieczenie samochodu                                     -   zł  

    4440 

odpis na Fundusz Świadczeń 

socjalnych                                  8 003,20 zł  

    4520 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

                                           

800,00 zł  

    4700  szkolenia pracowników                                  3 800,00 zł  

       razem:                              410 612,88 zł  

      

 FINANSOWANIE: DOTACJA OD 

WOJEWODY                              410 612,88 zł  
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Wykonanie 

31-12-2018 r. 

852 85220 

 

3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

                                      

-   zł  

  

  

  

  

  

  

  

  

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników               192 886,73 zł  

wynagrodzenia brutto  pracownicy -                177 986,73 zł  

fundusz nagród                14 900,00 zł  

jubilatka                            -   zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                14 394,03 zł  

  

  

  

  

  

  

4110 

Składki na ubezpieczenie społeczne                37 082,37 zł  

składki na ubezpieczenie społeczne pracownicze 

od wynagrodzeń                34 603,72 zł  

od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                  2 478,65 zł  

  

4120 

Składki na fundusz pracy                  3 626,00 zł  

w tym od wynagrodzeń                  3 384,95 zł  

od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                     241,05 zł  

  
4170  

Umowy zlecenie - pomoc w sytuacji 

kryzysowej w Sulmierzycach                 12 219,99 zł  

  

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia                12 000,00 zł  

 1. materiały biurowe,                    3 147,35 zł  

 2.meble i inne wyposażenie                      757,95 zł  

 3.paliwo                   8 094,70 zł  

  

4260 

Zakup energii                  9 572,45 zł  

woda                  2 684,96 zł  

energia elektryczna                  1 293,64 zł  

energia cieplna                   5 593,85 zł  

  

  

  

  

4270 

  

Zakup usług remontowych                           -   zł  

drobne konserwacje i naprawy sprzętu 

komputerowego, kserokopiarki                             -   zł  

  

  

  

  
4280 

Zakup usług zdrowotnych                     131,00 zł  

badania okresowe pracownicze                     131,00 zł  

  

  

  

  

  

  

4300 

Zakup usług pozostałych                10 881,00 zł  

 1. opłaty pocztowe                             -   zł  

 2. pozostałe ( czynsze za kserokopiarkę, usługi 

poligraficzne, sprzątanie)                 10 881,00 zł  

    4360 Usługi telekomunikacyjne                  2 227,69 zł  

    4400 Czynsze                  6 346,80 zł  

  

  

  

  
4410 Podróże służbowe krajowe                           -   zł  

podróże służbowe                            -   zł  

  
4440 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                  4 446,22 zł  

  4520 

 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi                         4,80 zł  

  4700  Szkolenia pracowników                       90,00 zł  

  
  RAZEM              305 909,08 zł  
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  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 

  

Z budżetu powiatu  153 365,08 zł  

Z dochodów pochodzących z gmin  

wg zawartych porozumień o pomocy finansowej 

w ramach par. 2710 

 136 544,00 zł  

Par. 213 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących powiatu 

 16 000,00 zł  

SUMA              305 909,08 zł  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2018 r.  

 85218 3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

                                                

900,00 zł  

   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników          752 571,05 zł  

 

  

  

  

 

  

Wynagrodzenia osobowe pracowników 17,5 

etatów na  31-12-2018 r. (w tym 2 osoby na 

wychowawczym) 

                                         

699 348,80 zł  

odprawa emerytalna    21 975,00 zł  

fundusz nagród    20 500,00 zł  

    jubilatka   10 747,25 zł  

 

  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie       62 314,48 zł 

   4110  

Składki na ubezpieczenie społeczne  130 105,65 zł  

społeczne pracodawcy - od wynagrodzeń  130 105,65 zł  

 

  

  

  

4120 

 

4170 

Składki na Fundusz Pracy    15 624,33 zł  

Fundusz Pracy - od wynagrodzeń      15 624,33 zł  

Umowy zlecenie        6 000,00 zł  

  

 

4210 

 

 

  

Umowy zlecenie        6 000,00 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia    203 294,60 zł  

1. materiały biurowe, prasa, książki      11 178,67 zł  

2.meble i inne wyposażenie  115 024,87 zł  

3. sprzęt komputerowy i części komputerowe, 

programy antywirusowe i komputerowe  

                                           

56 832,60 zł  

4. paliwo, oleje        8 345,35 zł  

    

5. artykuły chemiczne  do sprzątania  

i  pozostałe drobne materiały, części 

samochodowe  

                                           

11 913,11 zł  

 

  

  

  4220  zakup artykułów spożywczych      1 500,00 zł  

   

4260 

  

Zakup energii          48 962,51 zł  

energia cieplna      30 962,89 zł  

energia elektryczna     16 759,60 zł  

    woda       1 240,02 zł  

 

  

  4270  Zakup usług remontowych      73 810,52 zł  

   

remonty przeprowadzone w budynku  

ul. Floriańska - wymiana wykładzin, drzwi, 

malowanie pomieszczeń archiwum i wymiana 

podłogi 

                                           

73 810,52 zł  

  4280 Zakup usług zdrowotnych 

                                                 

832,00 zł  

    badania pracownicze okresowe i wstępne 832,00 zł 

  4300 Zakup usług pozostałych               74 613,91 zł  

    1. opłaty pocztowe      12 949,08 zł  
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 2. utrzymanie czystości wewnątrz    12 064,78 zł  

 3. koszty bankowe              744,00 zł  

     4. usługi informatyczne             8 142,00 zł  

     5. usługi radcy prawnego             5 412,00 zł  

    

 6. pozostałe (czynsze za wodę pitną, 

korzystanie z kserokopiarki, prace związane  

z uruchamianiem ul. Floriańskiej - montaż  

i uruchomienie centrali telefonicznej, 

wykonanie tablic informacyjnych) )  

                                           

35 302,05 zł  

 

  

  4360  Opłaty za usługi telekomunikacyjne 15 748,20 zł  

   4400 Opłaty czynszowe             14 763,76 zł  

   4410 Delegacje krajowe              3 499,28 zł  

   4430 Różne opłaty i składki           5 358,62 zł  

     ubezpieczenie pojazdów              5 358,62 zł  

   4440 Odpisy na ZFŚS       24 323,81 zł  

   4480 

Podatek od nieruchomości - od lokali 

przeznaczonych na bank rzeczy używanych 

                                             

3 442,00 zł  

   4520 

 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

opłata za trwały zarząd  

                                             

3 600,00 zł  

 

  

  

  

4700 

 Szkolenia pracowników                 9 068,63 zł  

  

6050 

 

wydatki inwestycyjne - zakup dokumentacji 

adaptacji budynku ul. Langiewicza - 

przeniesiono na 2019  

                                          

-   zł  

            1 450 333,35 zł  

    FINANSOWANIE:    

    DOTACJA OD WOJEWODY                64 856,00 zł  

   

 Z DOCHODY Z ODSZKODOWANIA ZA 

UTRACONE MIENIE W CZASIE 

POŻARU                77 506,78 zł  

   ŚRODKI POWIATU          1 307 970,57 zł  
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PIECZA ZASTĘPCZA     

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2018 r.  

852 85204 3110 Świadczenia społeczne, w tym:             2 680 595,25 zł  

  - 

miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin 

zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka - dla  62 dzieci rodzin 

spokrewnionych, 65 dzieci w rodzinach 

niezawodowych, 15 dzieci w rodzinach 

zawodowych,                 1 592 576,82 zł  

  - 

świadczenia a pokrycie miesięcznych kosztów 

utrzymania dziecka dla rodzinnego domu 

dziecka - 13 dzieci                102 272,47 zł  

   

świadczenia a pokrycie miesięcznych kosztów 

utrzymania dziecka dla rodziny pomocowej  -  

7 dzieci                 1 115,48 zł  

  - 

zagospodarowanie dla nowych rodzin -     

7 świadczeń                       7 950,00 zł  

  

- 
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich  wychowanków rodzin 

zastępczych - dla 19 osób            124 012,04 zł  

  - 

świadczenie wychowawcze dla rodzin 

zastępczych ("500+")                    773 088,17 zł  

  - 

koszty utrzymania lokalu mieszkalnego 

rodziny zawodowej dla 3 rodzin zawodowych  

i 2 rodzinnych  domów dziecka,                      62 845,27 zł  

  - 

zagospodarowanie rzeczowe dla 

usamodzielniającego się wychowanka  

1 świadczenie, usamodzielnienie finansowe  

2 świadczenia                    16 735,00 zł  

  4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

5 etatów koordynator pieczy zastępczej  

w tym 1 pracownica na urlopie 

macierzyńskim                   175 123,20 zł  

  

 

4040 

w tym fundusz  nagród                     20 500,00 zł  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     12 159,08 zł  

  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                     47 495,33 zł  

  

 

 

4120 

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej                    33 478,25 zł  

od umów zleceń                    14 017,08 zł  

Składki na Fundusz Pracy                       5 443,81 zł  

  

 

 

4170 

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej                       3 283,21 zł  

od umów zleceń                       2 160,60 zł  

Umowy zlecenie                   180 132,67 zł  

    

10 rodzin w tym: 6 zawodowych ,  1 pogotowie 

rodzinne , 1 rodzinny dom dziecka; 2 rodziny 

pomocowe                   178 632,67 zł  

szkolenie PRIDE                       1 500,00 zł  

  4210 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia                       9 017,00 zł  
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dotacja na realizację "500+"                                 781 314,00 zł  

środki własne powiatu                              2 479 713,23 zł  

dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

85508 par. 212                                   63 327,00 zł  

rodziny spokrewnione 62 

rodziny niezawodowe 65 

rodziny zawodowe 15 

rodzinny dom dziecka 13 

kontynuowanie nauki 19 

razem dzieci 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4280 

zakup materiałów biurowych  oraz   

wyposażenie stanowisk pracy do obsługi 

"500+"; zakup komputera                       9 017,00 zł  

Zakup usług zdrowotnych 

                                         

131,00 zł  

  4300 

Opłata pocztowa i usługi pozostałe - 

utrzymanie serwera "Piecza zastępcza", 

opłata pocztowa                       5 866,00 zł  

  

4330 

 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego - za 10 dzieci z powiatu 

krotoszyńskiego umieszczone w rodzinach 

zastępczych poza terenem powiatu 

krotoszyńskiego* wg załącznika                   122 280,99 zł  

  4360  Opłaty za usługi telekomunikacyjne                       3 912,34 zł  

  4410 Podróże służbowe krajowe                       3 756,60 zł  

  4440 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                       7 113,96 zł  

  4700 Szkolenia                       8 000,00 zł  

  3110 Świadczenia społeczne, w tym:               2 680 595,25 zł  

   RAZEM                3 261 027,23 zł  
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Świetlice środowiskowe oraz kontynuowanie nauki przez młodzież opuszczającą 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 

31-12-2018 r. 

852 85201       

  

3110 

  

  

Świadczenia społeczne, w tym: 

                               

7 145,33 zł  

w tym kontynuowanie nauki -   1 wychowanek 

                               

7 145,33 zł  

USAMODZIELNIENIE 

                                        

-   zł  

    4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 

                           

344 102,93 zł  

  

  

  

  

  

zapłata za pobyt w placówkach Ostrów Kaliski  

2 dzieci, Ostrzeszów 7 dzieci* 

                           

344 102,93 zł  

RAZEM 

                           

351 248,26 zł  

FINANSOWANIE:   

ŚRODKI WŁASNE POWIATU 

                           

351 248,26 zł  

   SUMA 351 248,26 zł 
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Projekt pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” realizowany w ramach 

WRPO 2014+ 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 

31-12-2018 r. 

853 85395 3119 

Świadczenia społeczne -  dla uczestników 

programu - udział własny ze środków jst               22 359,16 zł  

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników             165 287,13 zł  

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                19 684,31 zł  

  

  

  

    

w tym: dodatki specjalne dla pracowników -  

4 koordynatorów pieczy zastępczej za: -   

zawieranie umów i nadzór nad ich 

realizacją,  jeden etat koordynatora pieczy 

zastępczej, koszty pośrednie - dodatki 

specjalne dla pracowników 

administracyjnych obsługujących projekt   

  4117 

Składki na ubezpieczenie społeczne od 

w/w               29 466,12 zł  

    4119 

Składki na ubezpieczenie społeczne od 

w/w                 3 466,62 zł  

    4127 Składki na Fundusz Pracy                 3 153,11 zł  

    4129 Składki na Fundusz Pracy                     370,99 zł  

    4210 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE  

W PROJEKCIE - ŚRODKI WŁASNE                 2 692,65 zł  

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia               58 052,25 zł  

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia                 6 590,85 zł  

    4300 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE W 

PROJEKCIE - ŚRODKI WŁASNE               29 742,49 zł  

    4307 Zakup usług pozostałych             482 635,79 zł  

  4309 Zakup usług pozostałych               56 780,68 zł  

    

zajęcia dla rodzin zastępczych i rodzin 

biologicznych , treningi umiejętności 

społecznych, wychowawczych , 

partnerskich, życiowych, dojazdy na 

zajęcia, klub  dla osób niepełnosprawnych, 

psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitanci 

- usługa, superwizja dla pracowników 

socjalnych i asystentów rodzinnych   

    razem:             880 282,15 zł  

 

 

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (Lider) w partnerstwie z: MGOPS w Krotoszynie, MGOPS 

w Koźminie Wlkp., MOPS w Sulmierzycach, GOPS w Rozdrażewie, Stowarzyszeniem na 

Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie, Polskim Czerwonym Krzyżem 

Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym - Oddziałem Rejonowym w Krotoszynie. 
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Projekt skierowany do rodzin zastępczych, osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin 

objętych programem pracy z asystentem, rodzin biologicznych, usamodzielnianych 

wychowanków rodzin zastępczych. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  PCPR + PARTNERZY:  
 

WYDATKI    

ROZDZIAŁ PARAGRAF 
PLAN 

WYDATKI 
  

85395 3119        67 077,48 zł   WYDATKI PCPR WKŁAD WŁASNY JST  

85395 …7      996 037,78 zł   WYDATKI PCPR  

85395 …9      117 180,92 zł   WYDATKI PCPR  

      1 180 296,18 zł    

85395 2057        64 325,35 zł   GMINA KROTOSZYN  

85395 2059          7 567,69 zł   GMINA KROTOSZYN  

85395 2057          4 893,53 zł   GMINA KOŹMIN  

85395 2059             575,71 zł   GMINA KOŹMIN  

85395 2057        94 282,00 zł   GMINA ROZDRAŻEW  

85395 2059        11 092,00 zł   GMINA ROZDRAŻEW  

85395 2057      137 570,91 zł   GMINA SULMIERZYCE  

85395 2059        16 184,81 zł   GMINA SULMIERZYCE  

85395 2007        84 242,48 zł   PCK  

85395 2009          9 910,88 zł   PCK  

85395 2007      197 472,00 zł   SNRDN  

85395 2009        23 232,00 zł   SNRDN  

         651 349,36 zł    

      1 831 645,54 zł  

 SUMA WYDATKÓW PROJEKTU 2018  

(Z WKŁADEM  WŁASNYM PCPR)  
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Dział Rozdział Wyszczególnienie zadań  Wykonanie    

2,5%  
należne PLAN 

% 

WYKONANIA 

PLANU 

853 85324   
    

    1.dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych           157 058,00 zł    3 926 zł    157 058,00 zł  100,00% 

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

    3.zakup sprzętu ortopedycznego        339 046,52 zł    8 476 zł       339 046,52 zł  100,00% 

    4. likwidacja barier architektonicznych i funkcjonalnych          27 852,98 zł             696 zł         27 852,98 zł  100,00% 

    5.finansowanie działalności WTZ        995 760,00 zł    24 894 zł       995 760,00 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          14 125,50 zł       353 zł         14 125,50 zł  100,00% 

    

7. przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolnej, albo wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12)       50 000,00 zł      1 250 zł         50 000,00 zł  100,00% 

    
8. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26e)          85 000,00 zł     2 125 zł         85 000,00 zł  100,00% 

    10. 2,5 % NA REALIZACJĘ ZADĄŃ          41 973,00 zł        

    SUMA      1 720 816,00 zł   41 971 zł     1 678 843,00 zł  102,50% 

  Razem środki otrzymane z PFRON     1 720 816,00 zł     

  Razem środki wydatkowane     1 720 816,00 zł     

  

% na rachunku PFRON, oraz inne środki do zwroty 

PFRON 

                              

10,12 zł     

  s.k. na  31-12-2018 r.              10,12 zł     
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Dział Rozdział 

 

Paragraf Wyszczególnienie 

Wykonanie 

31-12-2018 r. 

853 85321 3030 Różne wydatki na rzecz osób  fizycznych 

                                                             

-   zł  

      różne wydatki na rzecz osób  fizycznych 

                                                             

-   zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  

                                           

157 569,62 zł  

      wynagrodzenia brutto  pracownicy - 3 etaty 

                                           

149 695,62 zł  

      z czego fundusz nagród 

                                                

7 874,00 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

                                              

10 406,27 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 

                                              

32 270,73 zł  

      w tym składki od  dodatkowego wynagr. rocznego 

                                              

32 270,73 zł  

      składki na ubezpieczenie społeczne pracownicze 

                                                             

-   zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy 

                                                

4 251,99 zł  

      w tym składki od  dodatkowego wynagr. rocznego 

                                                             

-   zł  

      składki na F.P. pracowników 

                                                

4 251,99 zł  

    4170 Umowy zlecenie 

                                              

24 570,00 zł  

      

 1 - psycholog,  1 - pedagog, 1 - doradca zawodowy, 

1 - pracowników socjalnych 

                                              

24 570,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

                                                

9 928,84 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki  

                                                

2 410,89 zł  

       2.meble i inne wyposażenie  

                                  

7 517,95 zł  

       3. części komputerowe, komputery  

                                                             

-   zł  

       4. paliwo    

    4270  Zakup usług remontowych  

                                                             

-   zł  

    4280  zakup usług  zdrowotnych  

                                                             

-   zł  

    4300 zakup usług pozostałych 

                                              

81 596,58 zł  

       1. opłaty pocztowe  

                                 

15 543,80 zł  

      

 2. usługi drukarskie - dzierżawa kserokopiarki,  

usługi informatyczne, usługi poligraficzne, obsługa 

prawna,  sprzątanie pomieszczeń  

                                  

3 471,48 zł  

      3. umowy o usługi zdrowotne z lekarzami                                               

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
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DOTACJA WOJEWODY                      327 117,38 zł  

ŚRODKI Z POWIATU 
                                                            

-   zł  

SUMA                      327 117,38 zł  

ŁACZNA ILOŚĆ WYDANYCH ORZECZEŃ  -  ROK   2018: 1738 

ILOŚC WYDANYCH LEGITYMACJI 875 

ILOŚC WYDANYCH KART PARKINGOWYCH 409 

ROZPATRZONO ODWOŁAŃ 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orzecznikami w tym: internista , reumatolog, chirurg, 

pediatra , psychiatra (2), neurolog, specjalista 

medycyny pracy, kardiolog  

62 581,30 zł  

    4410 delegacje krajowe 

                                                   

274,10 zł  

      delegacje krajowe 

                                                   

274,10 zł  

    4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

                                                

5 928,31 zł  

    4700 szkolenia pracowników 

                                                   

320,94 zł  

      RAZEM 

                                           

327 117,38 zł  
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Część opisowa dochodów 

 

 

 

 

DOCHODY Z POSZCZEGÓLNYCH  

GMIN W ROKU 2018 

 PLAN - wg projektu 

zatwierdzonego przez 

poszczególne gminy  

realizacja  

31-12-2018 r. 

 KROTOSZYN POWIAT   154 856,00 zł   169 365,08 zł  

 KROTOSZYN GMINA   77 221 zł   77 221,00 zł  

 KOŹMIN WLKP.  24 769 zł   24 769,00 zł  

 KOBYLIN   16 027 zł   16 027,00 zł  

 ZDUNY   2 500 zł   2 500,00 zł  

 ROZDRAŻEW   10 199 zł   10 199,00 zł  

 SULMIERZYCE   5 828 zł   5 828,00 zł  

dotacja z UW  16 000 zł   16 000,00 zł  

suma  dochody z gmin  136 544,00 zł   136 544,00 zł  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

wykonanie  

31-12-2018 r. 

  

85218 0920 Odsetki  3 263,44 zł  

  
85218 0940 Zwroty wydatków z lat ubiegłych  2 109,96 zł  

  

85218 0950 Wpływy z odszkodowania za mienie 

utracone w pożarze 

 77 506,78 zł  

  

85218 0970 Odszkodowanie za bezpodstawne 

użytkowanie pomieszczeń ul. Floriańska,  

zwrot za wodę Sanepid 

 3 398,82 zł  

  

85321 0690 Dochody skarbu państwa z opłat za kartę 

parkingową 

 8 904,00 zł  

  
85324 0970 Dochody z realizacji zadań PFRON  55 892,48 zł  

  

85508 0830 Wpływy z usług  - za pobyt dzieci z innych 

powiatów i gmin  w rodzinach zastępczych 

 955 337,35 zł  

  
85508 0920 Odsetki  218,72 zł  

 
85508 0940 Zwroty wydatków z lat ubiegłych  645,12 zł  

 

85510 0830 Wpływy z usług  - za pobyt dzieci z gminy 

Krotoszyn w domach dziecka 

 151 266,54 zł  
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Projekt pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie krotoszyńskim” realizowany w ramach 

WRPO 2014+ 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PCPR + PARTNERZY: 

  

ROZDZIAŁ PARAGRAF 
PLAN 

DOCHODY  
  

85395 2057   1 174 517,03 zł   DOCHODY PCPR   

85395 2059      138 178,48 zł   DOCHODY PCPR   

85395 2007      607 228,48 zł   DOCHODY PARTNERZY  

85395 2009        71 438,64 zł   DOCHODY PARTNERZY  

    

  1 991 362,63 zł   SUMA DOCHODÓW PROJEKTU 2017-2018  

(BEZ WKŁADU WŁASNEGO)  
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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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