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Wstęp 
 

      Rok 2019 jest szczególny dla samorządu powiatowego i instytucji pomocy społecznej.  

Ta wyjątkowość to czas podsumowań 20–lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, 10–lecia 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dziś możemy 

mówić o 20–leciu zintegrowanych usług społecznych w powiecie krotoszyńskim. Można 

postawić pytanie analizując wydarzenia 20 lat – czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas? Czy 

powiat krotoszyński ma dobrze zorganizowaną sieć instytucji świadczących usługi społeczne 

dla mieszkańców? I wreszcie czy zasoby odpowiadają potrzebom mieszkańców powiatu?  

W załączeniu do sprawozdania przekazujemy Państwu Jubileuszowe wydanie biuletynu Bliżej 

pomocy społecznej poświęcone tym wydarzeniom. Zapraszam do lektury. Mam nadzieję, że 

kalendarium 20-lecia przybliży Państwu historię 20 lat najważniejszych wydarzeń pomocy 

społecznej w powiecie, a opisane historie i wspomnienia poprowadzą Was ścieżkami  

i emocjami towarzyszącymi pracownikom tworzącym system powiatu od początku. 

     Zadania przypisane samorządowi powiatowemu w zakresie  pomocy społecznej wpływają 

na kształtowanie szeroko pojętej polityki społecznej społeczności lokalnej. Szczegółowe 

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

przede wszystkim ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach 

samorządowych, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawa o ochronie zdrowia 

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tak skonstruowany 

system pomocy społecznej powiatu wskazuje na wielowymiarowość działań oraz wymaga  

współpracy i szeroko pojętych partnerstw z samorządami gmin i innymi podmiotami 

społecznymi i gospodarczymi. Mam nadzieję, że opracowane i przyjęte dokumenty 

strategiczne w roku 2019 /Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 – 

2021 oraz przystąpienie powiatu krotoszyńskiego do konkursu w ramach projektów 

określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – Środowiskowe Centra 

Zdrowia Psychicznego oraz Wsparcie Pieczy Zastępczej/ wyznaczały prawidłowe kierunki 

wspierania odbiorców usług społecznych w powiecie krotoszyńskim oraz dają szansę na 

rozszerzenie usług społecznych. 
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      Prowadzenie szeregu specjalistycznych usług dla różnych kategorii wymagających 

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

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

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

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

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

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

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

placówek opiekuńczo-wychowawczych, 13. wspieranie w usamodzielnieniu wychowanków 

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

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

programów osłonowych dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w porozumieniu  

i partnerstwie z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi – to wielkie 

wyzwanie dla powiatu w kontekście organizacji, finansowania i zarządzania. 

      Składając  sprawozdanie z działań w obszarze pomocy społecznej oraz oceniając zasoby 

pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego w 2019 roku, chcemy dokonać analizy realizacji 

zadań w poszczególnych obszarach i zasobach a zarazem mieć świadomość ryzyk i zagrożeń 

występujących w populacji mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Bardzo istotnym 

instrumentem finansowym wspierającym rodziny powiatu krotoszyńskiego jest Program 

500+. Wsparcie dla dzieci na łączną kwotę 69 757 580,00 zł w zdecydowany sposób zmieniło 

sytuację finansową rodzin naszego powiatu. Wzrastające wskaźniki w zakresie potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, muszą niepokoić zwłaszcza w obliczu utrzymujących się na 

podobnym poziomie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz braku ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami.  Utrzymanie 

standardu usług w placówkach całodobowych i dziennych formach wsparcia wymaga 

nakładów finansowych oraz co szczególnie istotne, systematycznego rozwoju kadry 

merytorycznej, wzmocnienia finansowego pracowników. Organizowanie i koordynowanie 

pieczy zastępczej w powiecie wymaga systematycznego monitorowania finansowego oraz 

merytorycznego. Systematyczne osiąganie standardu w tej dziedzinie pozwoli na świadczenie  

profesjonalnej usługi w tym zakresie. Dużym wsparciem powiatowego systemu 

rodzicielstwa zastępczego są działania Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa 

„Famuła” /Dni Rodzicielstwa, kampanie społeczne, akcje charytatywne/ i Lions Club 

Krotoszyn /sfinansowanie wakacji z Lions Club/.           
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     Istotnym czynnikiem wpływającym na realizacje zadań wynikających z ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był  plan 

finansowy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 

2019 /na przestrzeni ostatnich 5 lat na tym samym poziomie/. Tak małe środki na zadania 

powiatu nie są w stanie zaspokoić potrzeb osób z niepełnosprawnością /zmiany 

demograficzne – zwiększenie osób w wieku poprodukcyjnym, zwiększenie wskaźnika osób 

ze stwierdzoną niepełnosprawnością/ zwłaszcza w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz 

wszystkich zadań z rehabilitacji społecznej /zaopatrzenia w środki ortopedyczne i materiały 

pomocnicze, turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier  oraz sprzęt rehabilitacyjny/. 

     Utrzymanie standardów świadczonych usług w domach pomocy społecznej /DPS 

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

Podejmowane inwestycje w obiektach naszych domów pomocy to poprawa warunków 

mieszkańców oraz rozszerzenie oferty usługowej. 

     Z wielkim optymizmem należy spojrzeć na działania podejmowane w partnerstwie  

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

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

krotoszyńskiego  w zakresie aktywizacji seniorów. Dzięki współpracy opracowano kilka 

projektów z ofertą dla seniorów /15 – lecie projektu Senior z inicjatywą, Debata – W sile 

wiek/. 

    Utrzymanie koalicji, zawiązywanie partnerstw i realizacja założeń porozumień  

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

skutecznej praktyki. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

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

podjętych działań. Wzmocnienie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie poprzez realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy  

w rodzinie. 

     Profesjonalne przygotowanie  kadry pomocy społecznej jest dzisiaj podstawowym 

warunkiem spełniania standardów usług w szeroko pojętej pomocy społecznej. Niestety brak 

środków na szkolenia oraz brak systemowych rozwiązań w zakresie rozwoju zasobów 

ludzkich w pomocy społecznej, powoduje coraz większą rotację wśród pracowników. 

     Wielkie znaczenie dla wzmocnienia systemu polityki społecznej powiatu mają realizowane 

dodatkowo projekty integracji społecznej w partnerstwach powiatowego centrum pomocy 

rodzinie oraz organizacji pozarządowych. Wartość dodatkowych środków pozyskanych dzięki 

dużej aktywności pracowników PCPR  to 861 549,12 zł.  
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     Analizując przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku można wyszczególnić te 

najistotniejsze w następujących obszarach:  

➢ Organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego /pozyskanie środków z Fundacji 

Ernst & Young/ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa 

„Famuła” .  

➢ Przystąpienie do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 

➢ Poszerzenie oferty rehabilitacyjnej dla 20 mieszkańców ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności i schorzeniami, które kwalifikowały do świadczeń 

rehabilitacyjnych wykonywanych w ramach fizjoterapii domowej finansowanej 

przez NFZ. 

➢ W DPS w Baszkowie remont instalacji wentylacji w kuchni na obiekcie wersal.   

➢ Dokonano wymiany instalacji przyzywowo-alarmowej w segmencie C i D oraz 

instalacji telewizyjnej na Pałacu w DPS Baszków. 

➢ I etap realizacji zaleceń przeciwpożarowych /montaż drzwi oddzielających na 

poszczególnych oddziałach/. 

➢ Wsparcie dla ngo realizujących projekty aktywizujące seniorów powiatu 

krotoszyńskiego /Uniwersytet III Wieku, PZERiI – Senior z inicjatywą/. 

➢ Realizacja partnerstw z Lions Club oraz Fundacją Trzej Muszkieterowie na 

rzecz wypoczynku dzieci z pieczy zastępczej oraz zagrożonych ubóstwem  

/25 dzieci wyjechało na wakacje – wartość pomocy – 25.000,00 zł/. 

➢ Organizacja Dni Zdrowia Psychicznego przez  ŚDS. 

➢ Rozszerzenie usług świadczonych rodzinom zastępczym. 

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

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 – 2021.  

➢ Opracowanie koncepcji i złożenie projektów w ramach Priorytetu VII 

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – Środowiskowe Centrum 

Zdrowia Psychicznego, Wsparcie Pieczy Zastępczej. 

➢ Utrzymanie standardu usług w DPS w Baszkowie i DPS w Zdunach. 

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

dofinansowania MRPiPS/. 

➢ Wzmocnienie funkcjonujących i poszukiwanie nowych partnerstw w zakresie 

realizacji usług społecznych w powiecie. 

➢ Udział w konkursie projektów MRPiPS – Koordynator pieczy zastępczej. 
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➢ Realizacja programu PFRON Aktywny Samorząd /27 osób kształciło się na 

poziomie wyższym, 7 - osób oprzyrządowanie do samochodu, nadstawki 

elektryczne do wózka – 5/. 

➢ Realizacja Programu Wyrównywanie różnic między regionami – zakup 

samochodu dla WTZ w Krotoszynie i DPS w Zdunach. 

➢ Organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego,  Konferencji, 

warsztatów i szkoleń. 

➢ Wzrost jakości świadczonych usług w zakresie działań PCPR. 

➢ Jubileuszowe wydanie Biuletynu Bliżej pomocy społecznej. 

➢ Utrzymanie dodatkowych działań pomocowych /Zbiórka żywności, salon odzieży, 

kampanie/ - wartość 35.000,00 zł. 

     Ocena realizacji zadań w 2019 roku jest podstawą do wytyczenia priorytetów 2020 roku. 

Najistotniejszymi działaniami w nowym roku będą: wypracowanie programów pomocowych 

na podstawie diagnozy problemów społecznych, realizacja projektu Priorytetu  

VII Podziałania 7.2.2 Usługi społeczne w powiecie krotoszyńskim, realizacja projektu 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, utrzymanie standardu usług w placówkach 

pomocy społecznej, kontynuacja projektów na rzecz seniorów oraz poszukiwanie 

innowacyjnych rozwiązań aktywizujących klientów naszych instytucji, superwizja kadry w 

poszczególnych placówkach pomocy społecznej. 

      Pragnę serdecznie podziękować za możliwość realizacji aktywnej polityki społecznej na 

terenie powiatu krotoszyńskiego w 2019 roku. Szczególne podziękowania kieruję do Państwa 

za zrozumienie, dobre decyzje i współuczestnictwo w rozwiązywaniu problemów 

społecznych powiatu krotoszyńskiego. Wielkie podziękowania kieruję do partnerów 

projektów społecznych realizowanych na terenie powiatu krotoszyńskiego. Składając 

sprawozdanie w okresie panującej epidemii i doświadczeń pierwszych miesięcy zagrożenia, 

obawiam się o zdrowie psychofizyczne mieszkańców naszego powiatu. Mam nadzieję,  

że straty społeczne poniesione w czasie panowania COVID 19, zostaną szybko odbudowane. 

Pomoc społeczna stoi przed wielkim wyzwaniem, przede wszystkim ochroną zdrowia 

naszych klientów i pracowników, łagodzeniem skutków wzrastającego bezrobocia, utratą 

części dochodów, nowymi zjawiskami społecznymi w czasie epidemii i po, specjalistycznym 

wsparciem mieszkańców. 

  

 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krotoszynie 

 

Andrzej Piotrowski                                                                                                             
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Dział Wsparcia Rodziny 
 

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZA OKRES 2015-2019 

 

 

Tabela 1 Liczba udzielonych porad w Dziale Wsparcia Rodziny w latach 2015 – 2019. 

 

Poradnictwo 

specjalistyczne  
2015 2016 2017 2018 2019 

poradnictwo rodzinne (sekcja 

rodzinnej opieki zastępczej oraz 

sekcja instytucji pomocy społecznej) 

4995 5352 5430 5697 6008 

 

Tabela 2 Liczba rodzin zastępczych w latach 2015 – 2019. 

Typ rodzin 
2015 
stan na 

31.12.2015 

2016 
stan na 

31.12.2016 

2017 
stan na 

31.12.2017 

2018 
stan na 

31.12.2018 

2019 
stan na 

31.12.2019 
Rodziny spokrewnione 40 39 47 45 43 

Rodziny niezawodowe 45 47 45 48 50 

Pogotowie rodzinne 1 1 0 0 0 

Rodziny zawodowe 6 6 7 4 4 

Rodziny dom dziecka 1 1 1 2 2 

SUMA 93 94 100 99 99 

 

 

Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych oraz usamodzielniających                                         

                       się wychowanków rodzin zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego                                

                       w latach  2015 – 2019. 

 

Typ rodzin 

 

2015 
stan na 

31.12.2015  

 

2016 
stan na 

31.12.2016  

 

2017 
stan na 

31.12.2017 

 

2018 
stan na 

31.12.2018 

2019 
stan na 

31.12.2019 

Rodziny spokrewnione 50 55 67 62 58 

Rodziny niezawodowe 63 66 59 65 66 

Pogotowie rodzinne 2 0 0 0 0 

Rodziny zawodowe 25 23 22 15 15 

Rodzinny Dom Dziecka 4 4 4 13 14 

Usamodzielniający się 

wychowankowie rodzin 

zastępczych 

34 35 30 19 15 

SUMA 178 183 182 174 168 
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• Średnia ilość dzieci w rodzinie spokrewnionej – 37,91% 

• Średnia ilość dzieci w rodzinie niezawodowej – 43,14% 

• Średnia ilość dzieci w pogotowiu rodzinnym – 0% 

• Średnia ilość dzieci w rodzinie zawodowej – 9,80% 

• Średnia ilość dzieci w rodzinnym domu dziecka – 9,15% 

 

W 2019 roku 31 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej posiadało 

orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

 

Tabela 4 Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz usamodzielniających się  

                 wychowanków w 2019 r. ze względu na miejsce zamieszkania. 

 

 

 

Tabela 5 Liczba usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych w 2019 r.  

                  ze względu na etap kontynuowania nauki.  

 

 

 

 

 

Gmina 
Stan na 31.12.2019 r. 

Dzieci Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych 

Krotoszyn 93 8 

Koźmin Wlkp. 11 1 

Kobylin 19 0 

Zduny 19 1 

Sulmierzyce 10 0 

Rozdrażew 1 1 

Inny powiat 0 4 

RAZEM 153 15 

Etap kontynuowania 

nauki 
Usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych 

studia wyższe 1 

kursy zawodowe 3 

szkoła policealna 10 

szkoła ponadgimnazjalna 1 

 

 
15 
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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 2015-2019 z podziałem na gminy pochodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 Przyczyny umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w 2019 r. 

 

LATA 2015 2016 2017 2018 2019 

LICZBA 

DZIECI 
17 27 16 19 16 

Gmina 
 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Krotoszyn 11 3 5 8 5 

Koźmin Wlkp. 0 0 2 2 2 

Kobylin 1 0 0 0 0 

Zduny 1 9 4 4 0 

Sulmierzyce 3 5 2 0 1 

Rozdrażew 1 0 0 0 0 

Inne powiaty 0 10 3 5 8 

RAZEM 17 27 16 19 16 

 

Przyczyna umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 

 

Liczba dzieci 

 

Zaniedbanie dzieci przez rodziców, uzależnienie 13 

Zmiana rodziny 3 

Śmierć rodziców, opiekunów 0 

Małoletnia matka 0 

Choroba rodziców 0 

RAZEM 16 
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Tabela 9   Zestawienie świadczeń pieniężnych wydatkowanych w pieczy zastępczej w roku 

2019 r.  

 

 

Zestawienie świadczeń pieniężnych 

za okres: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 

 

Liczba 

świadczeń 

Wykonanie  

do 

31.12.2019 r. 

 

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  

 

3 743 

 

2 473 300,28 

RODZINY ZASTĘPCZE 3 537 2 338 099,72 

miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka  
1 818 1 754 890,05 

Świadczenie wychowawcze dla rodzin zastępczych („500+”) 1 523 453 719,04 

Dobry start 115 34 500,00  

świadczenia losowe  0 0,00 

zagospodarowanie dla nowych rodzin  13 14 657,99 

świadczenie finansowe na utrzymanie lokalu 60 69 462,57 

Dofinansowanie do wypoczynku 4 1 600,00 

remont 1 7 200,00 

świadczenia dla rodzin pomocowych  3 2 070,07 

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN 

ZASTĘPCZYCH 
206 135 200,56 

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych 
199 106 182,56 

pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych 
3 4 731,00 

pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych 4 24 287,00 

 

 

Tabela 10 Liczba przeprowadzonych ocena zasadności pobytu dzieci w rodzinach                

                      zastępczych  i rodzinnym domu dziecka w roku 2019 r. 

 

 

 

 

 

Liczba dzieci 

Liczba sporządzonych 

ocen 

Ocena sytuacji dziecka w rodzinie 

zastępczej 
119 218 

Ocena sytuacji dziecka  

w rodzinnym domu dziecka 
11 22 

RAZEM 130 240 
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Liczba rodzin 

Liczba sporządzonych 

ocen 

Ocena rodziny zastępczej 22 22 

Ocena rodzinnego domu dziecka  1 1 

RAZEM 23 23 

 

W 2019 roku: 

-  do rodziny naturalnej powróciło 2 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 

-  3 dzieci zostało adoptowanych, 

- dokonano 6 zgłoszeń dzieci do Ośrodka Adopcyjo-Opiekuńczego w Kaliszu po 

uregulowaniu ich sytuacji prawnej. 

 

Tabela 11 Dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

    w 2019 r. 

 

W 2019 roku 1 dziecko opuściło placówkę opiekuńczo – wychowawczą w Pleszewie                   

i 2 dzieci opuściła placówkę opiekuńczo – wychowawczą w Ostrzeszowie. 

 

Tabela 12 Pomoc udzielana usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-  

wychowawczych w 2019 r. 

 

Powiat/Miasto Liczba dzieci 
Średni koszt miesięczny 

w zł 

Roczny koszt 

utrzymania w zł 

Pleszew 1 4 024,00 24 054,00 

Ostrzeszów 7 3 916,00 286 670,84 

RAZEM 8 7 940,00 318 664,84 

Rodzaj placówki 
Liczba 

osób 

Rodzaj świadczenia 

Liczba świadczeń 

na 

kontynuowanie 

nauki 

pieniężne na 

usamodzielnienie 

rzeczowe na 

usamodzielnienie 

Placówka 

Opiekuńczo- 

Wychowawcza 

1 0 0 1 

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

prowadzonego z wychowankiem pieczy zastępczej.  

 

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 2019 r. w mieszkaniu 

chronionym przebywało 5 osób.  

     Mieszkanie znajduje się przy ul. Floriańskiej 10 w Krotoszynie. Zaadoptowano 

pomieszczenia po byłych mieszkaniach, wyposażono z funduszy projektowych WRPO. 

 

RELACJA Z XV POWIATOWYCH DNI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 

 
      Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie „Famuła” po raz XV 

zorganizowało Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Patronat nad tegorocznymi 

obchodami objął  Starosta Krotoszyński. 

     Tegoroczne obchody rozpoczęliśmy promocją rodzinnej pieczy zastępczej podczas 

KROTOFESTU (Festiwal Aktywnych Sąsiadów) w dniu 25 maja 2019 r. W ramach  tej 

imprezy były rozdawane ulotki i balony promujące rodzicielstwo zastępcze. Dużym 

zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa.  Do wygrania były między innymi: 2 rowery, 

bony do Fitness, bony na zabiegi odchudzające, tablet, żelazko, miksery, głośniki, drukarki   

i wiele, wiele innych. Dochód ze sprzedaży loterii fantowej przeznaczony został na warsztaty 

terapeutyczne dla dzieci i  rodzin zastępczych.  

    30 maja 2019 r. w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym, 

zorganizowany został rajd nową ścieżką edukacyjną połączony z grą terenową informującą  

o rodzinnej pieczy zastępczej. Zakończenie rajdu odbyło się pieczeniem kiełbasek i kawą  

z ciastem. Podczas rajdu mieszkańcom Krotoszyna rozdawane były balony i chorągiewki. 

Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie podziękowali 

obecnym na rajdzie rodzinom zastępczym za pełnioną funkcję i wręczyli symboliczny 

kwiatek życząc wszelkiej pomyślności. 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2019 r. 
 

 

13 

 

     31 maja 2019 r w ramach inicjatywy „Powiat przyjazny rodzinom zastępczym”, rodziny 

zastępcze zostały zaproszone na spotkanie ze Starostą Krotoszyńskim Stanisławem Szczotką. 

Podczas spotkania poruszana była tematyka trudności z jakimi borykają się rodziny zastępcze 

i umieszczone u nich dzieci oraz oczekiwań rodzin zastępczych.  

     Kolejnym punktem obchodów była Konferencja w dniu 5 czerwca 2019 r., podczas której 

poruszane były tematy związane ze współpracą z kuratorami sądowymi, którzy obchodzili  

100-lecie istnienia Kurateli Sądowej. Ponadto konferencja była okazją do świętowania 

jubileuszu XX- lecia istnienia PCPR, XV Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego oraz 

X-lecia istnienia Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa „Famuła”. 

     Podczas konferencji przedstawione zostały również tematy związane z traumą dzieci oraz 

nadużyciami seksualnymi. Dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski wręczył obecnym rodzinom 

zastępczym podziękowania za pełnioną funkcję i złożył życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego. Wśród rodzin zastępczych została wylosowana nagroda ufundowana przez 

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa „Famuła”. Rozstrzygnięty został konkurs na spot 

reklamowy i zostały wręczone nagrody dla zwycięzców. Konferencja zakończyła się bufetem 

kawowo – kanapkowym. Dużym zainteresowaniem cieszył się tort jubileuszowy.  

    Ostatnim elementem obchodów XV Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego był 

wyjazd szkoleniowy rodzin zastępczych do Sierczynka. Warsztatami edukacyjnymi zostały 

objęte rodziny zastępcze oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.  

     Organizacja obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego możliwa była dzięki 

dofinansowaniu Fundacji EY (5.500,00 zł) oraz wsparciu lokalnych sponsorów (22.613,08 zł) 

i partnerów. 
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WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 

 

      W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w 2019 roku 

otrzymaliśmy żywność o wartości 30 485,88 zł.  

     Artykuły spożywcze otrzymali indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

 

Tabela 13 Wartość żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności  

                           w latach 2015-2019. 

 

 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 

Wartość 

żywności 

 

37 076,61 zł 

 

39 692,71 zł 47 805,24 zł 41 461,77 zł 

 

30 485,88 zł 

 

 

 

 

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; 
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• 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 31.12.2019 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. 
1 197 54 143 72 

 

Przyjętych w ciągu roku sprawozdawczego. 2 36 4 32 5  
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z tego:  

wg starych przepisów 
3 0 0 0 0 

 

wg nowych przepisów 4 36 4 32 5  

Odeszło w ciągu roku sprawozdawczego 

(w.06 do w.09) 
5 35 3 32 8 

 

do innych placówek 6 1 0 1 1  

do rodziny 7 0 0 0 1  

usamodzielnionych 8 6 1 5 0  

zmarło 9 28 2 26 6  

Wg stanu na dzień 31 XII (w.01+w.02-

w.05) lub (w.12 do w.16) lub (w. 17+26) 
10 198 55 143 69 

 

w tym: 

 nieopuszczających łóżek 
11 18 1 17 5 

 

  

      

Z wiersza 10 w wieku:  

       - do 18 lat 
12 0 0 0 24 

 

       - od 19 do 40 lat 13 13 8 5 37  

- od 41 do 60 lat 14 49 25 24 5  

- od 61 do 74 lat 15 77 18 59 3  

- powyżej 74 lat 16 59 4 55 0  

      

Z wiersza 10 przebywających na podstawie 

decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r. 

(w.18+w.23) 

17 13 1 12 22 
 

z tego:  

Opłacających pobyt 
18 13 1 12 22 

 

  

z tego głównie z: 

emerytury, renty, renty socjalnej 
19 13 1 12 22 

 

  

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. 
26 185 54 131 47 

 

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 31 183 53 130 47  

w tym opłata wnoszona przez: 

                 mieszkańca 
32 177 52 125 38 

 

członków rodziny 33 0 0 0 0  

mieszkańca i członków rodziny 34 6 1 5 6  

pełna odpłatność gminy 35 0 0 0 3  

Z wiersza 26 opłacających pobyt 

(w.28+w.30+w.32+w.34) 
36 185 54 131 44 

 

z tego głównie z:  

emerytury, renty, renty socjalnej 
37 154 44 110 32 

 

zasiłku stałego 38 31 10 21 0  

innych źródeł 39 0 0 0 12  

 
 
 
 

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 
28 3 25 2 

Gmina Koźmin Wlkp. 19 2 17 0 

Gmina Kobylin 8 0 8 0 

Gmina Zduny 8 1 7 0 

Miasto Sulmierzyce 2 1 1 1 

Gmina Rozdrażew 1 0 1 0 

Razem 66 7 59 3 
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Tabela 16 Formy prowadzonej działalności w domach pomocy społecznej w 2019 r.  
 
 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

Terapia zajęciowa jest prowadzona przez terapeutów zajęciowych od poniedziałku do piątku 

w godzinach: od 7:00 do godz. 15:00, a w przypadkach wymagających obecności  

w terminach dostosowanych do formuły zajęć. Zajęcia prowadzone na terapii zajęciowej 

mają na celu aktywizowanie mieszkańców do czynnego spędzania czasu. Zasadniczym 

celem są działania zmierzające do poprawy osiągnięcia optymalnego komfortu 

funkcjonowania społecznego. Zajęcia cechuje elastyczność co daje możliwość każdemu 

uczestnikowi bez względu na aktualny stan zdrowia, możliwości nabywania nowych 

umiejętności i pełną autonomię w zakresie wykonywania powierzonych zadań. 

Różnorodność zajęć o gradacyjnym stopniu trudności powoduje, że każdy z uczestników 

odnajduje dla siebie zajęcia na miarę posiadanych możliwości. Każdy z mieszkańców ma 

możliwość rozwijania swoich własnych zainteresowań i pasji. 

Zajęcia w ramach terapii zajęciowej prowadzone grupowo lub indywidualnie, stosowane 

techniki terapii zajęciowej zapewniają mieszkańcom godne i aktywne życie. Liczba osób 

uczestniczących w zajęciach terapeutycznych jest liczbą zmienną, wpływ na to ma stan 

psychofizyczny mieszkańców w danym dniu. 

Formy zajęć Ilość osób korzystających 

Arteterapia – terapia przez sztukę. Metody stosowane 

to: 

- biblioterapia – terapia wykorzystująca książki, 

czasopisma, 

- choreoterapia – terapia wykorzystująca taniec i ruch, 

- dramaterapia – terapia wykorzystująca elementy 

teatru, 

- muzykoterapia – terapia wykorzystująca muzykę,  

- poezjoterapia – terapia wykorzystująca poezję, 

- zajęcia plastyczne (malarstwo, zdobnictwo, 

dekoratorstwo). 

 

 

75 

 

54 

 

25 

120 

26 

30 

 

Ergoterapia – terapia pracą, poprzez zajęcia manualne. 

Metody stosowane to: 

- krawiectwo – szycie rzeczy użytkowych, maskotek, 

naprawianie: pościeli, odzieży mieszkańcom, 

- stolarstwo – prace wykonane z drewna, 

- dziewiarstwo – szydełkowanie, robienie na drutach, 

 

 

13 

 

15 

16 

53 
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- ogrodnictwo – sadzenie, kopanie, sianie, prace 

porządkowe, zamiatanie, grabienie liści, pielenie 

zielska, 

- orgiami, wikliniarstwo papierowe – ozdoby z papieru, 

bibuły, brystolu, 

- decoupage. 

 

 

 

45 

5 

 

Socjoterapia - terapia poprzez przebywanie  

w zorganizowanej grupie. Metody stosowane to: 

- ludoterapia – terapia poprzez zabawę, współpraca  

w grupie, gry planszowe, 

- rekreacja – spacery, wypoczynek na łonie natury, 

kontakt z przyrodą (silwoterapia). 

 

 

85 

 

70 

Zajęcia komputerowe – zdobywanie umiejętności 

obsługi komputera i korzystanie z internetu. 

28 

Zaspokajanie potrzeb duchowych i religijnych – 

uczestnictwo w nabożeństwach, w miesiącu maju – 

codzienne wspólne śpiewy majowe, w miesiącu 

październiku codzienne odmawianie różańca. 

 

 

140 

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych 

– kontakty z uczestnikami innych Domów oraz  

z organizacjami działającymi na rzez osób 

niepełnosprawnych w powiecie krotoszyńskim.  

 

45 

Pomoc w rozwoju kulturowym – wyjście do kina, do 

biblioteki, na kręgle, basen. 

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 

 

42 

21 

47 

 

40 

5 

81 

34 

42 

15 

43 
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- rower 

- rotor kończyn dolnych i górnych 

- bieżnia 

- „atlas” 

- ćwiczenia manualne 

- ugul 

- pionizacja  

- ćwiczenia ogólnousprawniające (materac, piłki, 

gumy) 

- ćwiczenia wspomagane 

- ćwiczenia czynno-bierne 

- ćwiczenia oddechowe 

- chodzenie przy balkoniku z asekuracją  

- Nordic Walking 

- ćwiczenia z obciążeniem 

- ćwiczenia czynne 

- Pętla Glissona 

- ćwiczenia redresyjne 

- ćwiczenia izometryczne 

51 

53 

10 

18 

49 

36 

28 

69 

 

37 

34 

53 

35 

35 

8 

20 

4 

3 

8 

Treningi:  

- samoobsługi 

- funkcjonowania w codziennym życiu, 

- umiejętności interpersonalnych i umiejętności 

rozwiązywania problemów 

- umiejętności spędzania czasu wolnego 

- umiejętności kulinarnych 

145 

175 

80 

 

65 

35 

Aktywizacja zawodowa: 

- koszenie trawy 

- sadzenie, pielęgnacja kwiatów, krzewów 

- prace porządkowe (zamiatanie, grabienie liści, 

pielenie chwastów) 

 

 

43 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

Formy zajęć Ilość osób korzystających 

Terapie: 

- zajęciowa 

- integracji sensorycznej 

- socjoterapia 

- logopedyczna 

 

46 

- 

9 

7 

Treningi 

- kontaktów interpersonalnych 

- umiejętności społecznych 

 

52 

55 
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- organizacji czasu wolnego 

- umiejętności kulinarnych 

- rozwiązywania sytuacji trudnych 

- wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej 

- umiejętności gospodarowania budżetem 

29 

46 

34 

68 

18 

Rehabilitacja 

- sala ćwiczeń – siłownia 

- hydroterapia 

- kinezyterapia 

 

34  

21 

54 

Psychoterapia 

- zajęcia relaksacyjne 

- spotkania i rozmowy z psychoterapeutą 

 

47 

13 

Aktywizacja zawodowa 

- praktyki zawodowe 

- umowa o pracę 

 

1 

3 

Inne formy 

- katecheza 

- WTZ Krotoszyn 

- edukacja - obowiązek szkolny 

- edukacja - zajęcia z pedagogiem na terenie DPS 

 

58 

4 

37 

8 

 

 

Tabela 17 Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej w 2019 r.  
 

RODZAJ FORMY ZATRUDNIENIA 

OGÓŁEM 

ILOŚĆ 

PIELĘGNIAREK 

z tego w domach: 

(2+3) BASZKÓW ZDUNY 

0    

Umowa o pracę 68 10 osób – 10 etatów 58 

Kontrakt z NFZ 9 6 osób – 5,5 etatu 3 

Umowa wolontariatu 0 0 0 
 
 
  
Tabela 18 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów                       

                     z rodziną w 2019 roku. 
 

 

Rodzaj kontaktu 

Ilość mieszkańców 

DPS w Baszkowie DPS w Zdunach 

Regularne 78 11 

Sporadyczne 57 20 

Telefoniczne  43 8 

Brak kontaktu 46 30 
 

 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2019 r. 
 

 

23 

 

Tabela 19 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów ze  

                     społecznością lokalną oraz współpraca z innymi podmiotami w 2019 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. 500  

Noc świętojańska  ok. 360  

Biesiada pokoleń ok.120  

Spotkania z klubami seniorów 88 

90 

75 

• senior Zduny 

• Pogodni Krotoszyn 

Kuklinów 

Wycieczka krajoznawcza – 

Kalisz-Zawodzi-Opatówek 

58  

Wycieczka krajoznawcza 

Gostyń-Cichowo 

58  

Koncert muzyczny Jannke en 

Wim de Vries 

80 Zespół Jannke en Wim de 

Vries 

Dzień Matki 75 Przedszkole Kobylin 

Jasełka + Dzień Babci i Dziadka  75 

 

70 

 

80 

70 

85 

• mieszkańcy DPS   

w Baszkowie 

• mieszkańcy DPS  

w Zdunach 

• Przedszkole z Bestwina 

• Kobylin – świetlica 

• Zduny - świetlica 

 

Wigilia - wspólna modlitwa  

i dzielenie się opłatkiem  

 wszyscy mieszkańcy + 

personel 

Mikołajki - spotkanie  

z Dyrektorem (nagrody) 

160  

Majówka na sportowo – Dzień 

Sportu 

86  

Konkurs piosenki „Śpiewać 

każdy może” 

80  

Zabawy taneczne w naszym 

Domu 

150 

160 

150 

90 

• Walentyntynki 

• karnawał/podkoziołek 

• andrzejki 

• sylwester 

Spotkania okolicznościowe 

(indywidualne) mieszkańców 

Ilość osób uzależniona od 

solenizanta/jubilata 
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• imieniny 

• urodziny 

Wspólne wyjazdy do Krotoszyna 

• zakupy  

• kawiarnia 

16  

Turniej warcabowy 80  

Dzień Kobiet 130  

Zakończenie lata 130  

Turniej szachowy 35  

I dzień wiosny 80  

Dzień Papieski – Festiwal 

piosenki religijnej 

110  

Święto Niepodległości 100  

Mieszkańcy DPS Baszków jako uczestnicy, partnerzy 

Rodzaj imprezy/wydarzenia 
ilość osób uczestniczących  

z DPS Baszków 
Organizator 

   

„Pogranicze kultur – Zduny 

2018” 

5 Zdunowski Ośrodek Kultury 

– ZOK  

 Kiermasz wielkanocny – Zduny 6 Stowarzyszenie Klub 

Twórczego Rękodzieła – 

Zduny, ZOK 

Piesza Pielgrzymka Osób 

Niepełnosprawnych do 

Lutogniewa 

16 Centrum Wolontariatu 

Ziemi Krotoszyńskiej 

• Przegląd artystyczny 

• Bal Wszystkich Świętych 

• Festyn rekreacyjny  

• Dzień Sportu  

8 

8 

8 

8 

DPS Zduny 

Zawody wędkarskie 8 DPS Zimnowoda 

Biblioteka - Baszków, wywiad 

autorski naszego mieszkańca  

p. Czesława Herby 

32 Biblioteka Baszków 

Piknik „Hawajski” 6 DPS Rzetnia 

Piknik „Autostopem dookoła 

świata” 

8 DPS Kochłowy 

XIII Święto Konwalii,  

Turniej warcabowy 

8 

8 

DPS Psary 

• Biesiada “biesiada weselna” 

• Piknik - wspólna pizza 

9 

8 

DPS Rogowo 

Turniej szachowy 8 DPS Ostrów Wlkp. 

Noc świętojańska 8 DPS Skęczniew 

Spotkanie integracyjne - piknik 8 DPS Kotlin 

Zabawa karnawałowa 8 Krośnice 
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Wojewódzki Turniej Petanque - 

bule 

8 Stary Gostyń 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 
UTRZYMANIE KONTAKTÓW ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ  

ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

Rodzaj imprezy/wydarzenia Ilość osób uczestniczących Partnerzy 

Uroczystość Trzech Króli 

(uczestnictwo w orszaku) 
12 

Kościół Jana Chrzciciela  

Zduny 

Bal Integracyjny 
32 

Centrum Animacji 

Społecznej Zduny 

Wystawianie jasełek 
22 

DPS Zduny, sponsorzy  

i sympatycy Domu 

Wystawianie jasełek 

15 

Kościół Franciszkanów  

pw. Matki Bożej przy 

żłóbku w Kobylinie 

Udział w konkursie kolęd  

i pastorałek 
4 

GOK Cieszków 

Udział w konkursie ,,Herodiada” 22  GOK Cieszków 

Wystawianie jasełek 
20 

Kościół Jana Chrzciciela 

Zduny  

Udział w cyklicznych  

spotkaniach w bibliotece 
6 - 8 

Biblioteka Publiczna  Zduny 

Wystawianie jasełek 
22 

DPS Baszków (Dzień Babci 

i Dziadka) 

Wystawianie jasełek oraz innej 

części artystycznej 
18 

DPS Zduny (Dzień Babci  

i Dziadka) dla sympatyków 

Uczestnictwo w Jarmarku 

Wielkanocnym 
5 

Szkoła Podstawowa  Zduny 

Cykliczne spotkanie  

z harcerzami z 1 Zdunowskiej 

Drużyny Harcerskiej 

24 

DPS Zduny, Szkoła 

Podstawowa Zduny 

Udział w konkursie ,,Obrzędy 

 i obyczaje Wielkanocne” 
8 

GOK Cieszków 

Misterium Męki Pańskiej 8  Ostrów Wlkp., Park Miejski 

Uczestnictwo w Jarmarku 

Wielkanocnym 
5 

Rynek Krotoszyn 

Uczestnictwo w Jarmarku 

Wielkanocnym 
4 

Konkatedra Św. Stanisława 

Biskupa Ostrów Wlkp. 

Wystawienie Misterium Męki 

Pańskiej 
18 

Kościół Jana Chrzciciela  

Zduny 

Uroczystość z okazji 228 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 

III Maja 

7 

Kościół Jana Chrzciciela  

Zduny 

Przegląd Twórczości 

artystycznej pt.: ,,Błogosławiona 
34 

Centrum Animacji 

Społecznej w Zdunach, 
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Marta Wiecka - Wzór 

Miłosierdzia” 

placówki zaprzyjaźnione 

Rajd pt.: ,,Spotkanie z wiosną” 28 Zduny 

Prezentacja rękodzieła -

KrotoFEST Krotoszyn 
7 

Krotoszyn, Park Miejski 

Powitanie lata 9 SOSW  Konarzew 

Obchody 70-lecia ZSS  

w Krotoszynie 
8 

Krotoszyn 

II Turniej Piłki Nożnej pt.: 

„Gramy Razem” 
38 

DPS Zduny, zaprzyjaźnione 

placówki 

Obchody Dni Zdun 40 Społeczność lokalna 

,,Zjazd Rodzin 2019” 7 DPS Mielżyn 

Wycieczka rekreacyjna Plac 

Kaszubski  
18 

Gdynia 

,,Noc Świętojańska” 8 DPS Baszków 

Wizyta Misjonarzy Matki Bożej 

Pocieszenia 
49 

DPS Zduny 

,,Piknik Rodzinny” 6 DPS Skalmierzyce 

Wyjazd do Mc. Donald’s 16 Krotoszyn 

Uczestnictwo w „Pograniczu 

Kultur” 
24 

Zduny, społeczność lokalna 

Koncert muzyczny Janneke en 

Wim de Vries 
30 

DPS Zduny 

Mecz z postulatami z Klasztoru 

Franciszkanów w Kobylinie 
22 

DPS Zduny 

Udział w Ogólnopolskim 

Przeglądzie Sztuki Współczesnej 

FORMA 2019 

15 

Rawicz 

Wycieczka do 

Archidiecezjalnego Domu 

Rekolekcyjnego 

5 

Zaborówiec 

Wycieczka rekreacyjna  5 Poronin, Zakopane i okolice 

Piesza Pielgrzymka Osób 

Niepełnosprawnych 
35 

Lutogniew 

Wycieczka rekreacyjna 32 Stawy Milickie 

Letnie warsztaty rozmaitości 45 DPS Zduny 

Narodowe Czytanie 5 Biblioteka Zduny 

Festyn ,,Życzliwych serc” 

56 

DPS Zduny, zaprzyjaźnione 

placówki, społeczność 

lokalna 

Festyn Parafialny 
25 

Zduny, społeczność lokalna 

oraz z okolic Zdun 

Uczestnictwo w konkursie Pieśni 

Patriotycznej 
4 

GCK Cieszków, 

społeczność lokalna 
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Bal Wszystkich Świętych 
40 

CAS Zduny, zaprzyjaźnione 

placówki 

Spektakl pt. ,,Czerwony 

Kapturek” ze Studia Małych 

Form Teatralnych Art-Re  

w Krakowie 

30 

DPS Zduny 

Uczestnictwo w obchodach 

Światowych Dni Osób 

Niepełnosprawnych 

8 

Szkoła Podstawowa nr 7 

z Oddziałami 

Integracyjnymi Krotoszyn 

Uczestnictwo w Jarmarku 

Bożonarodzeniowym 
6 

Parafia Św. Mikołaja  

Benice 

Uczestnictwo w Jarmarku 

Bożonarodzeniowym 
4 

Krotoszyn, społeczność 

lokalna 

IV edycja konkursu Talentów-

Talento-Mania 
6 

SOSW Milicz 

IV edycja konkursu Talentów-

Talento-Mania 
6 

SOSW Milicz 

Uczestnictwo w  Jarmarku  

Bożonarodzeniowym 
6 

Szkoła Podstawowa Zduny 

Uczestnictwo w Jarmarku 

Bożonarodzeniowym 
4 

Milicz, społeczność lokalna 

Odwiedziny uczniów ze Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi w Zdunach 

15 

DPS Zduny 

 

 

 

Tabela 20 Liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej – stan na 31.12.2019 r. 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OGÓŁEM 

 

 

(2+3) 

z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

OGÓŁEM ZATRUDNIENI (1+2) 278 154 124 

z tego: 
195 137 58 

1) na podstawie umowy o pracę (a+b) 

    z tego: 
191 135 56 

    a) w pełnym wymiarze czasu pracy 

    b) w niepełnym wymiarze czasu pracy 4 2 2 

2) wg innych form 25 17 8 

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego 
0,5 

 0,5 – PAŁAC 

0,5 – WERSAL  
0,5 
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Tabela 21 Szkolenia pracowników zespołów opiekuńczo-terapeutycznych domów pomocy  

                   społecznej w 2019 r. 

 

 

TEMATYKA SZKOLENIA  

 

ILOŚĆ OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

Mediacje rodzinne  2 

Przymus bezpośredni w psychiatrii  33 

Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej w świetle 

raportu krajowego mechanizmu prewencji tortur przy 

Rzeczniku Praw Obywatelskich  

77 

Zasady udzielania pierwszej pomocy  48 

Alienacja rodzicielska i granice interwencji mediatora 

rodzinnego  
2 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

Kierownik wypoczynku i wycieczek 18 

Wychowawca wypoczynku 23 

Pierwsza pomoc 34 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 22 

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 22 

 

 

Tabela 22 Środki finansowe domów pomocy społecznej w 2019 r. 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
OGÓŁEM 

(2+3) 

z tego w domach: 
 

BASZKÓW 

 

ZDUNY 

0 1 2 3 

Środki przekazane z budżetu Wojewody 1 373 095,00 543 864,00 829 231,00 

Inne środki: 8 555 909,13 8 555 909,13 0,00 

- dochody własne 2 400 110,86 0,00 2 400 110,86 

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

  Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 8 799 909,13 8 555 909,13 244 000,00 

PFRON 80 000,00 0,00 80 000,00 

  Inne (jakie?) 

Dary  

Odsetki 

Pozostałe 

 

109 229,00 

2114,83 

5000,00 

 

0,00 

 

109 229,00 

2114,83 

5000,00 
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Tabela 23 Realizacja zadań remontowo-inwestycyjnych w 2019 roku w domach pomocy  

                   społecznej. 

 

 

NAZWA ZADANIA 

 

KOSZT REALIZACJI W ZŁ 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

Wymiana instalacji telewizyjnej na pałacu i wymiana dwóch 

zbiorników CWU 
32 002,72 

Wymiana instalacji przyzywowej w seg. C oraz wymiana 

kocy i pościeli 
56 327,93 

Wykonanie i montaż urządzeń do kontroli dostępu na 

dyżurkach 
22 992,41 

Zakup pralnicosuszarki i suszarki 62 730,00 

Zakup szorowarki 13 644,05 

Wymiana trzymaczy drzwiowych w systemie zamknięć 

ogniowych i wymiana instalacji przyzywowej w seg. D 
51 486,05 

Remont instalacji wentylacyjnej w kuchni  104 220,00 

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

Zakup samochodu VW Transporter 201 601,00 

Zakup i montaż drzwi ppoż. 154 698,45 

Naprawa dachu budynku administracji 36 175,51 

 

 

Ocena realizacji zadań oraz wnioski 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

Założony plan na rok 2019 udało się zrealizować. Imprezy kulturalno-oświatowe odbyły się 

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

i rehabilitacji. W roku 2019 została poszerzona oferta rehabilitacyjna dla 20 mieszkańców ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniami, które kwalifikowały do świadczeń 

rehabilitacyjnych wykonywanych w ramach fizjoterapii domowej finansowanej przez NFZ. 

Ze względu na zwolnienie chorobowe a następnie urlop macierzyński psychologa 

zatrudnionego przez DPS w Baszkowie w 2019 roku mieszkańcy mieli dostęp do psychologa 

tylko w placówkach zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ. Aktualnie po długich 

staraniach udało się zatrudnić psychologa na cały etat co pozwala na większe wsparcie 

psychologiczne mieszkańców DPS w Baszkowie. 
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W roku 2019 udało się zrealizować kilka zadań inwestycyjnych głównie remont instalacji 

wentylacji w kuchni na obiekcie wersal. Poza tym dokonaliśmy wymiany instalacji 

przyzywowo-alarmowej w segmencie C i D oraz instalacji telewizyjnej na Pałacu.  

Na dyżurkach, gabinetach zabiegowych i w pomieszczeniach z centralą przeciwpożarową 

zamontowane zostały urządzenia kontroli dostępu. Zakupiliśmy również pralnico suszarkę  

i suszarkę. 

 

Plany 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

 

W roku 2020 planujemy wymienić opłotowanie od południowej strony parku, co przyczyni 

się do pełnego ogrodzenia całego terenu DPS w Baszkowie co zwiększy poziom 

bezpieczeństwa w związku z aktualnym wymogiem pełnej izolacji terenu DPS. Szacunkowy 

koszt wyniesie ok. 80 000,00 zł. 

Kolejnym zadaniem jest zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 

z możliwością przewozu jednocześnie dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Szacunkowy 

koszt ok. 190 000,00 zł.  

W ramach możliwości planujemy również zakupić nowego Melexa koszt ok. 80 000,00 zł co 

pozwoli wymienić już bardzo wyeksploatowanego aktualnego Melexa, który wymaga bardzo 

kosztownych napraw. 

Planujemy również dokonać wymiany zabezpieczeń elektrycznych w budynku Pałac  

i administracji-pralni. Szacunkowy koszt ok. 50 000,00 zł. 

Konieczna jest również wymiana 4 komputerów, które posiadają oprogramowanie, które 

niestety nie jest już aktualizowane przez producenta. Koszt ok. 15 000,00 zł 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

Wykonywanie kolejnych etapów dostosowania budynków Domu Pomocy Społecznej  

w Zdunach do aktualnych wymogów ppoż. 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KROTOSZYNIE 
 

 

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

rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia, realizuje zadania statutowe jako wyodrębniona 

jednostka organizacyjna Powiatu Krotoszyńskiego, zorganizowana w celu wykonywania 

zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ochronie zdrowia 

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

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

psychicznego. 

Celem działalności Domu jest rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zmierzająca do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej  

i funkcjonowania społecznego. 

 

 

Tabela  24 Uczestnicy ŚDS wg rodzaju niepełnosprawności w 2019 r. 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób 

Choroba psychiczna 8 

Upośledzenie umysłowe w tym: 32 

 - głęboki stopień upośledzenia umysłowego 2 

- znaczny stopień upośledzenia umysłowego 15 

- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 10 

- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza  

neurologiczne 

5 

Inne  zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków 

psychoaktywnych 

0 

 

Środki finansowe 

 

a)  środki przekazane z budżetu Wojewody –  912 632,33 zł 

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

Razem –  912 632,33 zł 
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Szkolenia personelu 

 

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

a) „Komunikacja alternatywna - teoria, metody, pomoce” - marzec, 9 osób. 

 b) „Praca socjalna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krotoszynie” -     

                  czerwiec, 9 osób. 

 c) „Empatia w pracy z uczestnikiem ŚDS” - wrzesień, 9 osób. 

 d) „Wpływ przyrody na proces terapeutyczny osób niepełnosprawnych” - listopad,  

                10 osób. 

2.  Szkolenia zewnętrzne: 

a) Innowacje w terapii zajęciowej. Perspektywa międzynarodowa. Nauka, edukacja, 

praktyka, konferencja naukowo - szkoleniowa. Warsztaty: 1) „Humor w terapii”,  

2) „Terapia ręki w praktyce terapeuty zajęciowego”, 3) „Stymulacja sensoryczna  

z wykorzystaniem mas plastycznych” - marzec, 3 osoby (Uniwersytet Medyczny  

w Poznaniu, Katedra Geriatrii i Gerontologii, Pracownia Terapii Zajęciowej, PFRON 

Poznań). 

b) „Innowacje w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” konferencja naukowa - marzec, 

2 osoby (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PFRON Poznań). 

c) „Nauczanie funkcjonalne osób ze spektrum autyzmu” - maj, 8 osób (Stowarzyszenie 

Absolwentów i Przyjaciół ZSP Nr 2 w Krotoszynie). 

d) „Wsparcie dzieci i młodzieży po traumie” konferencja szkoleniowa - czerwiec,  

1 osoba (Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie 

„Famuła”). 

e) „Symptomy oraz sposoby pomocy i wsparcia dzieci po doznanej przemocy 

seksualnej” konferencja szkoleniowa - czerwiec, 1 osoba (Stowarzyszenie 

Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie „Famuła”). 

f) Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. Opieka  

i aktywizacja osób w podeszłym wieku - X Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 

czerwiec, 2 osoby (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Centrum Biologii 

Medycznej).  

g) Obsługa oraz wykorzystanie programu „Mówik” w terapii osób niemówiących - 

wrzesień, 1 osoba (Centrum Terapii Logopedyczno - Pedagogicznej „Pareo” 

Września). 
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h) „Społeczne dylematy współczesnego seniora” konferencja szkoleniowa- wrzesień,  

2 osoby (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, PFRON Poznań, Komenda 

Wojewódzka Policji w Poznaniu). 

i) Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) 

- październik, 2 osoby (Fundacja „In Corpore”, Katowice). 

j) Opieka, Terapia, Edukacja. Podmiotowość osób z wieloraką niepełnosprawnością -  

IX Międzynarodowa Konferencja, listopad, 2 osoby (Stowarzyszenie Na Tak, Wydział 

Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu). 

k) Trudne przypadki w terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa - bank pomysłów  

z elementami treningu umiejętności społecznych - listopad, 3 osoby (KIER 

PROFILAKTYKA, Kraków). 

l) Przymus bezpośredni - grudzień, 10 osób (Małopolskie Cenrtum Profilaktyki, 

Kraków). 

 

W 2019 r. Dom opuściły 4 osoby, w tym:   

 

 2 osoby - skierowane do DPS,  

.           2 osoby - pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające uczestnictwo. 

 

Średnia dzienna liczba uczestników obecna w ŚDS w poszczególnych miesiącach:    

- styczeń 29  

- luty  28    

- marzec 31   

- kwiecień 26   

- maj  32    

- czerwiec 30   

- lipiec  31    

- sierpień 30   

- wrzesień 33    

- październik 32   

- listopad 33   

- grudzień 27  

 

 

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

 

Tabela  25  Średnia dzienna liczba uczestników obecna na poszczególnych zajęciach w 2019  

roku. 

Lp. Rodzaj zajęć Średnia dzienna liczba osób na zajęciach  

z całego roku 

  

Trening kulinarny  

 

4 os./dziennie 
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1.    

 

2. 

 

Trening porządkowy 

 

1 os./dziennie 

 

3.  

Trening higieniczny 

  

 

28 os./m-c 

 

4.  

Trening umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów 

 

 

13 os./m-c 

 

 

5. 

 

 

Trening kompetencji społecznych 

 

6 os./m-c 

 

 

6. 

  

 

Działania pedagogiczno-logopedyczne 

 

 

3 os./dziennie 

 

 

7. 

 

Terapia ruchowa  

 

5 os./dziennie 

 

 

 

8. 

 

Terapia zajęciowa  

(pracownie) 

a) rękodzielniczo - krawiecka 

b) techniczno - plastyczna 

c) artystyczna 

 

 

5 os./dziennie 

4 os./dziennie 

5 os./dziennie 

 

 

9. 

 

Zajęcia ogrodnicze 

 

 

5 os./ miesiąc 

 

 

10. 

 

Zajęcia komputerowe 

 

 

4 os./dziennie 

 

 

11. 

 

 

Spotkania klubowe 

 

9 os./dziennie 

 

 

 

Tabela  26  Współpraca Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie z innymi   

    podmiotami w 2019 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 
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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 na którym przekazywane są 

wszystkie informacje z życia Domu oraz 

„nowości” w pracy z uczestnikami, 

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) rodzinom dedykowane było spotkanie 

pt. „Rodzinne Popołudnie Wspomnień”  

z okazji Dnia Matki i Ojca. 

        

 

2. 

 

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw 

 

a)  przekazanie środków z Koncertu 

Charytatywnego „Vip-y śpiewają”, dzięki 

którym uczestnicy ŚDS wyjechali na  

3- dniową wycieczkę do Gdyni-Gdańska-

Sopotu-Szymbarku. 

 

 

3. 

 

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. 

 

 

4. 

 

poradnie zdrowia psychicznego, szpitale 

psychiatryczne i inne zakłady opieki 

zdrowotnej 

 

 

a) rozwiązywanie problemów 

zdrowotnych uczestników, konsultacje, 

leczenie, wsparcie doraźne. 

 

 

5. 

 

Spółdzielnia socjalna VIVO 

 

a) miejsce odbywania 3 miesięcznego 
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stażu dla 1 uczestnika ŚDS (realizacja 

projektu „Moje Nowe Cele” w ramach 

Poddziałania 7.1.2 WRPO na lata 2014-

2020). 

 

 

6. 

 

Galeria Refektarz, Muzeum 

 

 

a)  korzystanie z oferty. 

 

7. 

 

 Liga Obrony Kraju   

 

a) korzystanie ze strzelnicy, 

b) udział  w VII Integracyjnych Zawodach 

    Strzeleckich i Rzucie Lotką. 

 

 

8. 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej 

 

a) działania interwencyjne np. 

zapobiegnięcie eksmisji uczestnika i jego 

rodziny. 

 

 

9. 

 

Dom Pomocy Społecznej  

w Zdunach,  

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie  

 

 

a) korzystanie z oferty spotkań 

integracyjnych/cyklicznych tj. „Bal 

Wszystkich Świętych”, „II Turniej Piłki 

Nożnej - Gramy razem”, „Noc 

Świętojańska”, „Przegląd Twórczości 

Artystycznej - Błogosławiona Siostra 

Marta Wiecka - Wzór Miłosierdzia”. 

   

 

10.  

 

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, 

d) współorganizacja cyklicznej  imprezy 

pn. „Święto Ulicy” (wystawa prac, 

zorganizowanie warsztatów dla 

mieszkańców oraz bufetu kawowego). 

  

 

11. 

 

Kościoły  

 

a) pomoc dla uczestników - talony  

i paczki na święta, 

b) udział w spotkaniach: wigilijnym  

i wielkanocnym. 

 

 

12. 

 

Caritas 

 

a) program pomocy długoterminowej  dla 

uczestników ŚDS (żywność), 

b) wypożyczanie sprzętu 

rehabilitacyjnego na potrzeby 
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uczestników i rodzin. 

 

 

13. 

 

Fundacja Chops Kalisz 

  

 

a) pozyskanie sprzętu rehabilitacyjnego 

dla uczestników. 

 

14.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  

 

a) wsparcie merytoryczne,  

b) decyzje administracyjne przyznające 

pomoc w  ŚDS, 

c) korzystanie z Banku Żywności, 

d) w zakresie orzekania 

o niepełnosprawności uczestników. 

 

 

13. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy w Konarzewie 

 

a) udział w X Konkursie Kolęd, 

Pastorałek i  Piosenek Zimowych. 

 

 

14. 

 

Osoby prywatne  

  

 

 

a) wsparcie rzeczowe; pozyskiwanie 

odzieży i sprzętu domowego dla 

uczestników Domu. 

 

 

15. 

 

Szkoła Podstawowa w Roszkach 

  

 

a) spotkanie w ramach doradztwa 

zawodowego. 

 

 

16. 

 

Rada Osiedla Nr 9  

 

 

 

a) warsztaty rękodzielnicze i prezentacja 

pt. „Rola ergoterapii w aktywizacji 

zawodowej osób z zaburzeniami 

psychicznymi”  w ramach Kampanii 

Społecznej „Porozmawiajmy o…zdrowiu 

psychicznym” z okazji Światowego Dnia 

Zdrowia Psychicznego 2019. 

 

 

17. 

 

ZUS, KRUS 

 

  

 

 

 

a) spotkanie konsultacyjno - doradcze 

podczas Kampanii Społecznej 

„Porozmawiajmy o… zdrowiu 

psychicznym” z okazji Światowego Dnia 

Zdrowia Psychicznego 2019. 

 

 

18. 

 

Kino Przedwiośnie  

 

 

a) korzystanie z repertuaru. 

 

 

19. 

 

Zakład Aktywności Zawodowej  

w Koźminie Wlkp.  

 

         

 

a) udział 3 uczestników w projekcie 

„Krok naprzód - zwiększenie szans osób  

z niepełnosprawnościami z terenu powiatu 

krotoszyńskiego na lokalnym rynku 
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pracy” współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach WRPO na 

lata 2014-2020 w tym:  

- kursy zawodowe:   

• Rękodzieło – Florystyka - 1 os.,  

• Monter opakowań tekturowych -

1os.,  

- szkolenia:  

• trening komunikacji 

interpersonalnej - 2 os.,  

• trening dorosłości - 3 os.,  

• trening poruszania się po rynku 

pracy - 2 os.,  

• trening kompetencji życiowych -  

2 os, 

- staże 3 miesięczne (kontynuowane  

     w 2020 r.) 

• pomocnik cukiernika - 1 os. 

• pracownik gospodarczy - 1 os. 

 

 

20. 

 

Starostwo Powiatowe 

   

 

 

a) przekazanie gadżetów promocyjnych 

oraz upominków na Kampanię Społeczną 

„Porozmawiajmy o… zdrowiu 

psychicznym” z okazji Światowego Dnia 

Zdrowia Psychicznego 2019. 

 

 

21. 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych/WTZ Krotoszyn 

  

 

 

a) udział w spotkaniu edukacyjno-

integracyjnym „Kocham Cię Polsko”, 

b) udział rodziców w projekcie „To 

kolejny krok w drodze do pracy”. 

 

 

22. 

 

Liceum Ogólnokształcące 

im. H. Kołłątaja w Krotoszynie 

  

 

 

a) prezentacja pt. „Profilaktyka w zakresie 

zdrowia psychicznego oraz gdzie szukać 

wsparcia” w ramach Kampanii Społecznej 

„Porozmawiajmy o… zdrowiu 

psychicznym” z okazji Światowego Dnia 

Zdrowia Psychicznego 2019. 

 

 

23. 

 

ŚDS-y  zaprzyjaźnione 

  

     

 

a) udział, wyjazdy i spotkania na 

zaproszenie: „Kraina Marzeń - Integracja 

2019” (Odolanów), „VIII Przegląd 

Karaoke – Dla Integracji - Festyn 

Rodzinny” (Ostrów Wlkp.), „IX Przegląd 

Dorobku Artystycznego Osób 

Niepełnosprawnych” (Nowe 
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Skalmierzyce). 

 

 

24. 

 

SOSW w Borzęciczkach 

  

 

 

a) prezentacja pt. „Wpływ ruchu i diety na 

jakość i styl życia” w ramach Kampanii 

Społecznej „Porozmawiajmy o… zdrowiu 

psychicznym” z okazji Światowego Dnia 

Zdrowia Psychicznego 2019. 

 

 

25. 

 

Przedszkole „Wesoła Gromadka”  

w Krotoszynie 

  

   

 

a) warsztaty plastyczne i pogadanka pt. 

„Akceptacja osób z niepełnosprawnością 

wśród rówieśników” w ramach Kampanii 

Społecznej  „Porozmawiajmy o… 

zdrowiu psychicznym” z okazji 

Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 

2019. 

 

 

26. 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Krotoszynie

  

 

 

a) warsztaty plastyczne i pogadanka pt. 

„Akceptujemy - szanujemy” w ramach 

Kampanii Społecznej „Porozmawiajmy 

o… zdrowiu psychicznym” z okazji 

Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 

2019. 

 

 

27. 

 

PFRON - Oddział Wielkopolski  

w Poznaniu  

 

 

 

a) udział w ww. konferencjach 

naukowych/szkoleniowych, 

b) udział w II Konkursie Plastycznym na 

Kartkę Bożonarodzeniową. 

 

 

28. 

 

Power Jump – Studio Fitness i Siłownia

  

 

 

a)  korzystanie z oferty podczas  

Kampanii Społecznej „Porozmawiajmy 

o… zdrowiu psychicznym” z okazji 

Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 

2019. 

 

 

 

Ocena realizacji zadań oraz wnioski  

 

1. Zadania założone na rok 2019 zostały zrealizowane zgodnie z planem i określonymi 

celami. 

2. Na dobrym poziomie jest frekwencja uczestników na zajęciach; w roku 2019 wynosiła 

30 osób (średnia liczba uczestników z całego roku) i jest porównywalna do roku 2018. 

3. Znaczna grupa uczestników wykazuje się dużą samodzielnością w działaniu i większą 

zaradnością życiową. 
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4. Dom wychodzi z nową ofertą indywidualnej pracy z uczestnikiem stąd od 

października 2019 r. pedagog-logopeda rozpoczyna pracę indywidualną i grupową  

w formie konsultacji, porad oraz podejmuje realizację treningu umiejętności 

komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów 

porozumiewania się.  

5. Zorganizowanie pokoju wyciszenia to kolejna propozycja dla uczestników. Pokój 

pełni funkcję profilaktyczną, doraźną, dla relaksu, łagodzenia agresji. 

6. Dla osób niżej funkcjonujących w ofercie pracowni kompetencji społecznych pojawia 

się propozycja zajęć kulinarnych. Uczestnicy uczą się i doskonalą proste umiejętności 

kulinarne z użyciem specjalnych przyborów i sprzętu. 

7. Trzech uczestników odbyło kursy zawodowe i szkolenia (w ramach projektu „Krok 

naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu 

krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020) co wpłynęło na ich rozwój osobisty i zawodowy. W rezultacie  

2 osoby odbywają 3-y miesięczny staż zawodowy (kontynuowany w 2020 r.). 

8. Aktywny udział w życiu Domu sprawia, że uczestnicy doświadczają rzeczy na które 

nie było do tej pory czasu lub brakowało środków tj. wycieczki, pikniki, kino, 

muzeum, strzelnica itp.   

9. Partnerstwo Domu z innymi podmiotami (MGOPS, Kościół, Caritas, PCPR) wpływa 

na poprawę bytu uczestników tego potrzebujących.  

10. Odpowiednia argumentacja i determinacja oraz podjęcie licznych działań przez  

pracownika socjalnego to ogromne wsparcie dla uczestnika i jego rodziny  

w rozwiązaniu licznych spraw materialno-bytowych i mieszkaniowych, w tym  

np. uniknięcie eksmisji.  

11. Szybka reakcja i profesjonalne działanie w sprawach zdrowotnych uczestników, 

przekłada się  na szybkie rozwiązanie problemów i załatwienie spraw. 

 

Plany 

 

1. W dalszym ciągu starania o możliwość wykorzystania pomieszczeń po Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej (znajdujących się w tym samym co ŚDS budynku) na 

potrzeby ŚDS (przebudowa budynku, remont, dobudowa windy) - sprawy w toku. 

2. W związku z powyższym, starania o uruchomienie 5 nowych miejsc w ŚDS, w tym 

dla osób  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

3. Zadbanie o teren przyległy do ŚDS (cd.) prace dekarskie, wymiana kostki brukowej - 

plan kilkuletni. 

4. Udział w zadbaniu o teren przyległy do ŚDS; prace związane  

z naprawą/uzupełnieniem  lub wymianą kostki brukowej, remont i malowanie lub 

wymiana ogrodzenia (po opuszczeniu budynku przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną) – plan kilkuletni. 
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KROTOSZYNIE 
 

 

     Warsztat Terapii Zajęciowej, zwany dalej WTZ, jest finansowany ze środków PFRON  

i środków własnych powiatu w ramach zadań realizowanych przez Powiat Krotoszyński. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie prowadzi WTZ  

w oparciu o umowę o finansowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie ze środków 

PFRON (umowa nr 2/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.).  Do umowy co roku sporządzany jest 

aneks. W roku 2019 sporządzono 2 aneksy. Dodatkowo zawarta została umowa na 

dofinansowanie działalności WTZ ze środków Powiatu. Podpisanie obu umów wynika  

z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.  

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej  (Dz.U. 2004 nr 63, poz. 587), zwanym dalej 

rozporządzeniem.  

Do Warsztatu uczęszcza 60 uczestników. Warsztat funkcjonuje w budynkach przy  

ul. Kobylińskiej 9a w Krotoszynie. 

      Do każdej pracowni uczestnicy zakwalifikowani są ze względu na własne zainteresowania  

i warunki psychofizyczne. Ewidencja obecności prowadzona jest codziennie. W każdej 

pracowni prowadzone są dzienniki zajęć. Warsztat prezentuje swoje wyroby na kiermaszach 

oraz bierze udział w wydarzeniach kulturalnych. 

      Uczestnicy warsztatu posiadają aktualne orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. 

Kwalifikacja  uczestników odbywała się zgodnie z art. 10f ust.1 i 3 ustawy. Dodatkowo na 

bieżąco prowadzona jest lista oczekujących, na której znajduje się 30 osób. W Warsztacie 

funkcjonuje 11 pracowni dla 60 uczestników: pracownia komputerowa – 1 szt., pracownia 

artystyczna – 1 szt., pracownia zawodowa – 1 szt. , pracownia techniczna – 2 szt. , pracownia 

rękodzielnicza – 2 szt., procowania gospodarstwa domowego – 2 szt., pracownia ogrodniczo 

– bukieciarska – 1 szt., pracownia plastyczna – 1 szt. Zajęcia obywają się 5 dni w tygodniu po 

7 godzin dziennie z możliwością przeprowadzenia dodatkowych zajęć. Odbywają się również 

regularne spotkania kadry merytorycznej z rodzicami i opiekunami uczestników WTZ. 

Zebrania mają na celu wymianę informacji, omówienie sukcesów a także niepowodzeń oraz 

zapoznanie z planami i harmonogramem zajęć warsztatowych. Obsada WTZ składa się  
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19 pracowników w przeliczeniu na 17,625 etatu. Wszyscy pracownicy posiadają stosowne 

kwalifikacje. 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie przekazywał na wyodrębniony 

rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie środki PFRON na bieżącą 

działalność w poszczególnych kwartałach 2019 roku w terminie określonym w § 20 ust. 3 

rozporządzenia w sprawie warsztatu terapii zajęciowej, tj. do 25 dnia miesiąca 

rozpoczynającego kwartał. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  

w Krotoszynie zgodnie z § 20 ust.1  rozporządzenia w sprawie warsztatu terapii zajęciowej,  

tj. do  10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym składało do PCPR 

kwartalne informacje o wydatkowaniu środków Funduszu. W roku 2019 przekazano na 

działalność WTZ  środki PFRON w wysokości 1 085 760,00 zł oraz 239 100,00 zł ze 

środków Powiatu Krotoszyńskiego. Kwota ta została wydatkowana: wynagrodzenia 

pracowników, niezbędne materiały  do  funkcjonowania, dowozy uczestników i eksploatacja 

samochodu, szkolenia pracowników, ubezpieczenia uczestników WTZ, Ubezpieczenie 

mienia,  materiały do terapii, trening ekonomiczny. Wydatki realizowane były zgodnie  

z preliminarzem. 
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Dział  

Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
 

     Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na 

realizacje zadań na rok 2019 kwotę  1 823 018,00 zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy 

zadania rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP oraz zadania rehabilitacji społecznej 

realizowane przez PCPR. 

Powiatowy Urząd Pracy zawarł umowy na utworzenie 2 stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych na kwotę 55 000,00 zł oraz 1 na pożyczkę na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w kwocie 27 000,00 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na staże osób 

niepełnosprawnych – 14 011,00 zł. 

     Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano w 2019 r. kwotę 1 727 007,00 

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

Na działalność przekazano kwotę 1 085 760,00 zł ze środków PFRON i 239 100,00 zł jako  

10% dotacji ze środków powiatu.  

     W roku bieżącym 310 osób złożyło wnioski na dofinansowanie pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym. Dofinansowanie otrzymały osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym  

i umiarkowanym oraz  dzieci i młodzież niepełnosprawna. Kwota wydatkowana na to zadanie 

to 166 240,00 zł dla 167 osób niepełnosprawnych.  

     O dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych starało się 85 osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie otrzymało 27 osób. Kwota 77 457,00 zł została przeznaczona na adaptacje 

łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na likwidacje barier  w komunikowaniu 

się.   

    Z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

sprzęt rehabilitacyjny  skorzystało 1105 osób na kwotę  376 099,00 zł. Ze względu na 

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

Zastosowana zasada obniżonego dofinansowania spowodowała, że wszystkie wnioski zostały 

rozpatrzone pozytywnie. 

    Dodatkowo rozpatrzyliśmy 6 wniosków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 

12 252,00 zł. 
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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 2019 

podpisano 4 umów na kwotę  12 000,00 zł. 
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    W roku 2019 ponownie przystąpiliśmy do programu „Wyrównywanie różnic między 

regionami” gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie  na likwidacje barier transportowych poprzez 

zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników WTZ w Krotoszynie – 

wykorzystana  kwota – 180 810,00 zł. Nastąpiło też zwiększenie oferty realizowanej przez 

PUP o 34 030,00 zł oraz rozliczono zakup samochodu dla DPS w Zdunach 80 000,00 zł. 

    W roku 2019 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 (podpisano 7 umów na kwotę 33 661,00 zł); A2 - pomoc  

w uzyskaniu prawa jazdy; B1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów (podpisano 4 umowy na kwotę 21 838,00 zł); B2 - dofinansowanie szkoleń;  

C1 – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym (podpisano 1 umowę na kwotę – 

9 000,00 zł); C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka (podpisano 5 umów na 

kwotę – 12 567,00 zł); C3 - pomoc w zakupie specjalistycznej protezy (podpisano  

2 umowy na kwotę – 39 000,00 zł); C4 - naprawa specjalistycznej protezy; C5 – pomoc  
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w zakupie skutera i napędu elektrycznego do wózka inwalidzkiego (podpisano 5 umów na 

kwotę – 24 750,00 zł); D - pomoc w utrzymaniu sprawności zawodowej osób 

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

(podpisano 27 umów na kwotę 84 236,00 zł).  Łącznie realizując program Aktywny Samorząd 

wydatkowaliśmy kwotę 225 052,04 zł. 
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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 27  Liczba spraw realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2019 roku.  

 

Liczba spraw 

dotyczących 

przemocy  

Liczba spraw 

pozostałych   

Liczba osób 

korzystających  

z pomocy OIK-u  

 

Liczba 

udzielonych 

porad  

 

90 185 863 2836 

 

 

Tabela  28  Dane związane z korzystaniem z Niebieskiego Pokoju w 2019 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 

 

Praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie ma następujące formy:  

➢ Kontakt telefoniczny – całodobowy (w 2019 roku odnotowano 1698 rozmowy).  

➢ Pomoc doraźna - krótkoterminowa udzielana jest zgłaszającym się osobiście bądź 

tym, którzy są kierowani do Ośrodka przez inne służby. 
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➢ Interwencja środowiskowa – reagowanie na wezwania osób, rodzin, które 

doświadczają tzw. „gorącej przemocy”. 

➢ Grupa wsparcia dla ofiar przemocy (w 2019 roku odbyło się 11 spotkań,  

w których wzięło udział 10 kobiet). 

➢ Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. 

➢ Udzielenie porad prawnych i opracowanie niezbędnych pism do właściwych 

instytucji. 

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

e-mail, forum internetowe. 

➢ Koordynacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar. 

➢ Szkolenia: 

- własne pracowników w zakresie interwencji kryzysowej; 

- szkolenia przedstawicieli innych służb, udzielających pomocy osobom  

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

miejska, pracownicy socjalni. 

➢ Pomoc merytoryczna w tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się 

rozwiązywaniem spraw dotyczących przemocy i realizujących programy 

naprawcze w gminach. W skład powołanych zespołów wchodzą pracownicy ZIK. 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach jest miejscem 

pobytu całodobowego o zasięgu ogólnopolskim, dysponuje 15 miejscami noclegowymi. 

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

rodzinnym. Ze schronienia mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej 

egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowia 

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

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

wypadkach czas pobytu może być przedłużony do 6 miesięcy. Po przyjęciu do Ośrodka 

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 
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korekcyjno-edukacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 6 lipca 2006 r. 

 

Tabela 29 Liczba osób korzystających z usług SOW-u  w Zdunach w roku 2019. 

 

Liczba osób 
Liczba rodzin Liczba osób ogółem 

Dorosłe Dzieci 

37 30 35 67 
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 

W roku 2019 złożono 2047 wniosków w sprawie wydania orzeczenia, w tym 1778 

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

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

 

Tabela  30 Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do 

osób niepełnosprawnych w 2019 r. 

 

  Wydano orzeczeń Ilość 

Dzieci 

o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych   250 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   21 

o odmowie ustalenia niepełnosprawności 0 

Osoby powyżej 

16 roku życia  

o lekkim stopniu niepełnosprawności  572 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  665 

o znacznym stopniu niepełnosprawności  462 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   27 

o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 27 

RAZEM 2024 

 

Wydano 901  legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz 460 karty parkingowe.  

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 100 odwołań. 
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Spotkania, konferencje, szkolenia 

 kadr pomocy społecznej  

z powiatu krotoszyńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2019 r. Konferencja w ramach XV Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego. 

19.09.2019 r. Debata pt. „W sile wiek” 

29.11.2019 r. 20-lecia Zintegrowanego Systemu Usług Społecznych w Powiecie 

Krotoszyńskim 
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Tabela 31 Zestawienie dodatkowych środków pozyskanych przez PCPR  i inne jednostki     

   pomocy społecznej w 2019 roku. 

 

Lp. Jednostka Cel / Program 
Instytucja, organizacja 

przekazująca środki 

Kwota 

w (zł) 

1.  PCPR  

Program „Asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej  

pieczy zastępczej na rok 

2019”  

MPiPS  104 984,00 

2. PCPR 

 

Program korekcyjno-

edukacyjny dla sprawców 

przemocy w rodzinie 

Wojewoda Wielkopolski 15 300,00 

3. PCPR  Żywność  
Wielkopolski 

Bank Żywności  
30 485,88 

7. 

PCPR 

PZERiI  

  

  

„Senior z inicjatywą” 

  

Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
9 000,00 

PFRON 3 000,00 

Urząd Miejski  

w Krotoszynie 
2 500,00 

Powiat Krotoszyński  2 000,00 

 

10. 
PCPR Aktywny Samorząd PFRON 225 052,04  

 
PCPR 

Wyrównywanie różnic 

między Regionami 
PFRON 294 840,00 

 

 

 

 

12. 

PCPR 

Stowarzyszenie 

Zastępczego Rodzicielstwa 

Oddział w Krotoszynie 

„FAMUŁA” 

Powiatowe Dni 

Rodzicielstwa Zastępczego 

Fundacja Ernst & Young  5 500,00 

Sponsorzy 22 613,08 

 

 

13. 

PCPR 

 

Partnerstwo na rzecz 

przeciwdziałania przemocy  

w gminach - Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej  

w Krotoszynie 

Gminy powiatu 

krotoszyńskiego 
136 544,00 

 

14. 
PCPR 

Wypoczynek letni dzieci  

z rodzin zastępczych  

i rodzin ubogich 

Lions Club 

 
25 000,00 

15. 
DPS w Baszkowie,  

DPS w Zdunach 
Remonty WUW w Poznaniu 152 000,00 

 

 
RAZEM 

 

861 549,12 
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Wnioski: 

Szczegółowa analiza działalności oraz ocena zasobów pomocy społecznej w 2019 roku 

jest podstawą  wyznaczenia priorytetów w roku 2020: 

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

Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie. 

2. Realizacja kolejnego etapu zabezpieczenia przeciwpożarowego w DPS w Zdunach. 

3. Utrzymanie standardu świadczonych usług w instytucjach pomocy społecznej. 

4. Realizacja koncepcji zagospodarowania części pomieszczeń w ŚDS w Krotoszynie. 

5. Utworzenie zawodowej rodziny zastępczej ze szczególnym nastawieniem na 

specjalistyczną dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. 

6. Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. 

7. 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. 

8. Realizacja projektu konkursowego ze środków WRPO 2014+, w ramach Poddziałania 

7.2.2 Usługi społeczne w powiecie krotoszyńskim w zakresie Środowiskowego 

Centrum Zdrowia Psychicznego.  

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, 

programów łagodzących skutki epidemii 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. 

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

biznesem i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów 

pomocowych. 

18. Zabezpieczenie klientów i pracowników pomocy społecznej w obliczu zagrożenia 

COVID 19 /badania, środki ochronne, wsparcie psychologiczne/. 
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Część opisowa wydatków 
 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

Wykonanie 

31-12-2019 r. 

852 85205 4010 Wynagrodzenia brutto  pracownicy                           277 010,60 zł  

      

1. wynagrodzenie brutto - wg stanu na  

31-12-2019 r. - 7 etatów                           250 100,60 zł  

      2. jubilatki                               6 600,00 zł  

      3. fundusz nagród                             20 310,00 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie                             17 074,80 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                             49 838,33 zł  

      w tym: od wynagrodzeń                             49 838,33 zł  

      od nagrody rocznej                                          -   zł  

    4120 Składki na F.P.                                5 237,99 zł  

      w tym od wynagrodzeń                               5 237,99 zł  

      od nagrody rocznej                                     -   zł  

    4170 

umowy zlecenie – „Program pracy ze 

sprawcą przemocy", umowa zlecenie na 

prace gospodarcze                             15 745,80 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                             75 509,00 zł  

      1. materiały biurowe, prasa, książki                               5 440,82 zł  

      2.meble i inne wyposażenie                             26 522,53 zł  

      

3. sprzęt komputerowy i części 

komputerowe                               9 967,00 zł  

      4. opał - koks                              24 733,29 zł  

      5. artykuły spożywcze                                       -   zł  

      

5. środki chemiczne  i materiały do 

remontu, paliwo                               8 845,36 zł  

    4220 

Artykuły spożywcze - do 

przygotowania posiłków w ramach 

zajęć                              12 876,75 zł  

    4270 Zakup usług remontowych                             19 147,99 zł  

      

remont i naprawa maszyn,  urządzeń   

i  budynków  - malowanie pomieszczeń 

SOW                             19 147,99 zł  

    4280 Zakup usług zdrowotnych                               434,00 zł  

    4300 Zakup usług pozostałych                            11 943,00 zł  

      1. opłaty pocztowe                                  -   zł  

      

2. utrzymanie czystości na zewnątrz - 

wywóz szamba                                -   zł  

      3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                                 -   zł  

      4. koszty bankowe                                 -   zł  

      5. zakwaterowania, konwenty, spotkania    

      6. usługi radcy prawnego                       2 706,00 zł  

      7. usługi transportowe                                -   zł  

      

8. pozostałe (odbiory; abonament rtv;  

przegląd w zakresie BHP, cateringowe, 

obsługa techniczna)                    9 237,00 zł  
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Liczba osób, którym udzielono pomocy w SOW w 2019 roku: 67, w tym  37 dorosłych -  

4 mężczyzn, 33 kobiety, 30 dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4360 Usługi telekomunikacyjne  

                                           

709,48 zł  

    4410 Podróże służbowe krajowe                               5 982,00 zł  

      delegacje                               3 712,94 zł  

      ryczałt                               2 269,06 zł  

    4430 Różne opłaty i składki                                   -   zł  

      ubezpieczenie samochodu                                          -   zł  

    4440 

Odpis na Fundusz Świadczeń 

socjalnych                               8 203,72 zł  

    4520 

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi                             1 040,00 zł  

    4700 Szkolenia pracowników                               2 500,00 zł  

      Razem:                           503 253,46 zł  

      

FINANSOWANIE:  

DOTACJA OD WOJEWODY                           503 253,46 zł  
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Wykonanie 

31-12-2019 r. 

852 85220 

 

3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

                                    

-   zł  

  

  

  

  

  

  

  

  

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników               221 031,75 zł  

wynagrodzenia brutto pracownicy -                184 391,75 zł  

fundusz nagród                16 000,00 zł  

Jubilatka                20 640,00 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                14 200,91 zł  

  

  

  

  

  

  

4110 

Składki na ubezpieczenie społeczne                36 573,94 zł  

składki na ubezpieczenie społeczne pracownicze 

od wynagrodzeń                36 573,94 zł  

  
4120 

Składki na fundusz pracy                  3 610,25 zł  

w tym od wynagrodzeń                  3 610,25 zł  

  

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia                  1 686,00 zł  

 1. materiały biurowe,     

 2.meble i inne wyposażenie                             -   zł  

 3.paliwo                   1 686,00 zł  

  

4260 

Zakup energii                  8 653,00 zł  

woda                  2 030,32 zł  

energia elektryczna                  1 082,97 zł  

energia cieplna                   5 539,71 zł  

  

  

  

  

4270 

  

Zakup usług remontowych                           -   zł  

drobne konserwacje i naprawy sprzętu 

komputerowego, kserokopiarki                             -   zł  

  

  

  

  
4280 

Zakup usług zdrowotnych                     151,00 zł  

badania okresowe pracownicze                     151,00 zł  

  

  

  

  

  

  

4300 

Zakup usług pozostałych                  9 122,50 zł  

 1. opłaty pocztowe                             -   zł  

 2. pozostałe (czynsze za kserokopiarkę, usługi 

poligraficzne, sprzątanie)                   9 122,50 zł  

    4360 Usługi telekomunikacyjne                  2 365,86 zł  

    4400 Czynsze                  6 346,80 zł  

  

  

  

  
4410 Podróże służbowe krajowe                     121,16 zł  

podróże służbowe                     121,16 zł  

  
4440 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                  4 987,04 zł  

         4700  Szkolenia pracowników  66,86 zł  

  
  RAZEM              286 706,92 zł  
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  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 

  

Z budżetu powiatu              166 373,07 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  

                6 000,00 zł 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2019 r.  

 85218 3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

                                                   

900,00 zł  

   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników          829 570,13 zł  

 

  

  

  

  

  

  

  

Wynagrodzenia osobowe pracowników 17,5 

etatów na  30-06-2019 r. (w tym 2 osoby na 

wychowawczym) 

                                            

764 126,27 zł  

odprawa emerytalna                         -   zł  

fundusz nagród            53 000,00 zł  

jubilatka           12 443,86 zł  

   4040 Dodatkowe wynagrodzenie            65 298,35 zł  

 

  

  

  

4110 

  

Składki na ubezpieczenie społeczne     150 257,77 zł  

społeczne pracodawcy - od wynagrodzeń 150 257,77 zł  

 

  

  

  

4120 

  

Składki na Fundusz Pracy       18 141,94 zł  

Fundusz Pracy - od wynagrodzeń  18 141,94 zł  

  4140 Składki na PFRON            216,00 zł  

  

4210 

  

  

  

  

  

Zakup materiałów i wyposażenia      48 389,05 zł  

1. materiały biurowe, prasa, książki             9 547,17 zł  

2.meble i inne wyposażenie             13 432,48 zł  

3. sprzęt komputerowy i części komputerowe, 

programy antywirusowe i komputerowe  

                                                

8 848,60 zł  

4. paliwo, oleje        7 696,59 zł  

5. artykuły chemiczne  do sprzątania  

i  pozostałe drobne materiały, części 

samochodowe  

                                                

8 864,21 zł  

   4220 Zakup artykułów spożywczych          3 477,78 zł  

 

  

  

  

  

4260 

  

  

  

Zakup energii        28 630,01 zł  

energia cieplna         11 144,60 zł  

energia elektryczna           14 527,58 zł  

woda          2 957,83 zł  

   4270 Zakup usług remontowych          8 416,81 zł  

   

konserwacje przeprowadzane w budynku  

ul. Floriańska - windy i innych urządzeń, 

drobne naprawy, malowanie korytarza 

                                                

8 416,81 zł  

 

  

  

4280 

  

Zakup usług zdrowotnych                   880,00 zł  

badania pracownicze okresowe i wstępne           880,00 zł  

 

  

  

  

  

  

  

4300 

  

  

  

  

  

Zakup usług pozostałych       70 093,37 zł  

1. opłaty pocztowe         16 918,80 zł  

2. utrzymanie czystości wewnątrz - umowa  

o sprzątanie z spółdzielnią VIVO  

                                             

21 697,50 zł  

3. usługi informatyczne                          -   zł  
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  4. usługi radcy prawnego         16 236,00 zł  

5. pozostałe (czynsze za wodę pitną, 

korzystanie z kserokopiarki)  

                                             

14 869,07 zł  

   4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 13 366,52 zł 

   4400 Opłaty czynszowe           442,80 zł 

   4410 Delegacje krajowe 2 453,78 zł 

 

  

  

4420 

Różne opłaty i składki 7 399,22 zł 

ubezpieczenie pojazdów, nieruchomości, 

mienia, w tym opłata autorska 992,62 zł 7 399,22 zł 

   4430 Odpisy na ZFŚS       22 015,95 zł 

    4440 

Podatek od nieruchomości - od lokali 

oddanych w trwały zarząd 3 442,00 zł 

   

4480 

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

opłata za trwały zarząd  

                                                

6 623,35 zł  

   4700  Szkolenia pracowników             9 616,94 zł  

   6050 

Wydatki inwestycyjne - zakup dokumentacji 

inwestycyjnej dotyczącej adaptacji budynku 

ul. Langiewicza   

                               

28 999,71 zł  

 

  

  

   

 FINANSOWANIE:         1 318 631,48 zł  

 DOTACJA OD WOJEWODY          4 565,86 zł  

ŚRODKI POWIATU      1 314 065,62 zł  
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PIECZA ZASTĘPCZA 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2019 r.  

852 85204 3110 Świadczenia społeczne, w tym:                2 738 800,28 zł  

  - 

miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin 

zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka - dla  57 dzieci rodzin 

spokrewnionych, 66 dzieci w rodzinach 

niezawodowych, 12 dzieci w rodzinach 

zawodowych, świadczenie na pokrycie 

kosztów utrzymania rodziny pomocowej -  

3 dzieci                1 603 023,90 zł  

  - 

świadczenia a pokrycie miesięcznych kosztów 

utrzymania dziecka dla rodzinnego domu 

dziecka - 14 dzieci                153 936,22 zł  

  - remonty - 1 świadczenie                     7 200,00 zł  

  - 

zagospodarowanie dla nowych rodzin - 

13 świadczeń                     14 657,99 zł  

  

- 
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich  wychowanków rodzin 

zastępczych - dla 18 osób                 106 182,56 zł  

  - 

świadczenie wychowawcze dla rodzin 

zastępczych ("500+")                    753 719,04 zł  

  - 

koszty utrzymania lokalu mieszkalnego 

rodziny zawodowej dla 3 rodzin zawodowych 

i 2 rodzinnych  domów dziecka,                      69 462,57 zł  

  - 

dofinansowanie do wypoczynku poza 

miejscem zamieszkania - 4 świadczenia                       1 600,00 zł  

  - 

zagospodarowanie rzeczowe dla 

usamodzielniającego się wychowanka  

3 świadczenie, usamodzielnienie finansowe  

4 świadczenia                     29 018,00 zł  

  

4010 

  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

5 etatów koordynator pieczy zastępczej  

w tym 1 pracownica na urlopie 

macierzyńskim                   240 061,93 zł  

w tym fundusz  nagród                     17 395,00 zł  

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     17 796,82 zł  

  

4110 

  

  

Składki na ubezpieczenie społeczne                     62 408,68 zł  

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej                     45 493,28 zł  

od umów zleceń                     16 915,40 zł  

  

4120 

  

  

Składki na Fundusz Pracy                       6 789,04 zł  

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej                       4 200,20 zł  

od umów zleceń                       2 588,84 zł  

  

4170 

  

Umowy zlecenie                   198 132,00 zł  

8 rodzin w tym: 4 zawodowe, 2 rodzinny dom 

dziecka; 2 rodziny pomocowe                   186 132,00 zł  

   4210 Szkolenie PRIDE 12 000,00 zł 

  4210 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia                       5 500,00 zł  
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dotacja na realizację "500+"                                 753 719,04 zł  

środki własne powiatu                              2 681 750,46 zł  

dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

85508 par. 212                                 104 984,00 zł  

 

 

 

Suma dzieci i pełnoletnich osób kontynuujących naukę w rodzinach zastępczych  wynosi   na 

31-12-2019 r. 164 dzieci, w tym: 

- rodziny spokrewnione 57 dzieci 

- rodziny niezawodowe 66 dzieci 

- rodziny zawodowe 12 dzieci 

- rodzinny dom dziecka 14 dzieci 

- kontynuowanie nauki – osoby pełnoletnie 15 dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  zakup materiałów biurowych                       5 500,00 zł  

  4280 Zakup usług zdrowotnych                    252,00 zł  

  4300 

Opłata pocztowa i usługi pozostałe - 

utrzymanie serwera "Piecza zastępcza", 

opłata pocztowa                     10 124,00 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                   134 231,43 zł  

  4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne                       4 557,02 zł  

  4410 Podróże służbowe krajowe                       5 493,43 zł  

  4440 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                       7 480,55 zł  

  4700 Szkolenia                       3 842,32 zł  

    

 

RAZEM 3 435 469,50 zł 
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 

31-12-2019 r. 

852 85201       

  

3110 

  

  

Świadczenia społeczne, w tym:        3 154,00 zł  

w tym kontynuowanie nauki - 1 wychowanek   

USAMODZIELNIENIE       3 154,00 zł  

  

  

  

  

4330 

  

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 

                           

311 952,68 zł  

Zapłata za pobyt w placówkach Pleszew  

1 dziecko, Ostrzeszów 7 dzieci, Konin  

1 dziecko 

                           

311 952,68 zł  

      RAZEM      315 106,68 zł  

      FINANSOWANIE:   

      ŚRODKI WŁASNE POWIATU     315 106,68 zł  

      SUMA           315 106,68 zł  
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Dział Rozdział Wyszczególnienie zadań  Wykonanie    

2,5%  
należne PLAN 

% WYKONANIA 

PLANU 

853 85324   
    

    1.dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych            166 240,00 zł    4 156 zł  166 240,00 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       387 549,66 zł   9 689 zł   387 549,66 zł  100,00% 

    

4. likwidacja barier architektonicznych  

i funkcjonalnych             77 457,00 zł    1 936 zł      77 457,00 zł  100,00% 

    5. finansowanie działalności WTZ     1 085 760,00 zł   27 144 zł  1 085 760,00 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           14 011,34 zł           350 zł   14 011,34 zł  100,00% 

    

7. przyznawanie osobom niepełnosprawnym 

środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

rolnej, albo wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej (art.12)            27 000,00 zł        675 zł  27 000,00 zł  100,00% 

    

8. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

osoby niepełnosprawnej (art. 26e)                55 000,00 zł      1 375 zł    55 000,00 zł  100,00% 

    10. 2,5 % NA REALIZACJĘ ZADĄŃ               45 578,00 zł        

    SUMA          1 868 596,00 zł  45 575 zł  1 823 018,00 zł  102,50% 

  Razem środki otrzymane z PFRON         1 868 596,00 zł     

  Razem środki wydatkowane     1 868 596,00 zł     

  

% na rachunku PFRON, oraz inne środki do zwroty 

PFRON 

                              

14,36 zł     

  s.k. na  31-12-2019 r. 

                              

14,36 zł     
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Dział Rozdział 

 

Paragraf Wyszczególnienie 

Wykonanie 

31-12-2019 r. 

853 85321 3030 Różne wydatki na rzecz osób  fizycznych          763,83 zł  

      różne wydatki na rzecz osób  fizycznych            763,83 zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników      198 181,59 zł  

      wynagrodzenia brutto  pracownicy - 3 etaty      177 324,59 zł  

      z czego fundusz nagród            13 012,00 zł  

      jubilatki           7 845,00 zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne        12 380,58 zł  

    

 

       4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 38 146,20 zł  

      w tym składki od  dodatkowego wynagr. rocznego     38 146,20 zł  

      składki na ubezpieczenie społeczne pracownicze                 -   zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy             4 525,01 zł  

      w tym składki od  dodatkowego wynagr. rocznego                 -   zł  

      składki na F.P. pracowników          4 525,01 zł  

    4170 Umowy zlecenie         27 432,00 zł  

      

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

- pracowników socjalnych       27 432,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia      30 788,50 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki               8 755,99 zł  

       2.meble i inne wyposażenie            10 734,59 zł  

       3. części komputerowe, komputery           11 297,92 zł  

    4260 Zakup energii      11 009,95 zł  

      

Energia elektryczna 4966,04; energia cieplna 

5620,82; woda 423,09 - 30 % wydatków na energię 

-  ul. Floriańska    

    4280 Zakup usług  zdrowotnych           303,00 zł  

    4300 Zakup usług pozostałych    111 697,57 zł  

       1. opłaty pocztowe    16 991,70 zł  

      

 2. usługi drukarskie 3.402,06 - dzierżawa 

kserokopiarki 3.038,28,  usługi radcy prawnego 

1.984,18;  sprzątanie pomieszczeń 12.578,75             21 003,87 zł  

      

3. umowy o usługi zdrowotne z lekarzami 

orzecznikami w tym: internista , reumatolog, chirurg, 

pediatra , psychiatra (2), neurolog, specjalista 

medycyny pracy, kardiolog  

                           

73 702,00 zł  

    4410 Delegacje krajowe           228,14 zł  

      delegacje krajowe          228,14 zł  

    4440 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych        5 822,36 zł  

    4700 Szkolenia pracowników        700,00 zł  

   RAZEM 

                         

441 978,73 zł  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
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DOTACJA WOJEWODY                         441 978,73 zł  

ŚRODKI Z POWIATU                                        -   zł  

SUMA                         441 978,73 zł  

ŁACZNA ILOŚĆ WYDANYCH ORZECZEŃ  -  ROK   2019: 2024 

ILOŚC WYDANYCH LEGITYMACJI 901 

ILOŚC WYDANYCH KART PARKINGOWYCH 460 

ROZPATRZONO ODWOŁAŃ 100 
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Część opisowa dochodów 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

wykonanie  

31-12-2019 r. 

  

85510 0830 Wpływy z usług  - za pobyt dzieci  

z gminy Krotoszyn w domach dziecka 

 146 393,00 zł  

  

85508 0830 Wpływy z usług  - za pobyt dzieci  

z innych powiatów i gmin  w rodzinach 

zastępczych 

 1 010 256,00 zł  

  
85508 0920 Odsetki  -   zł  

  85508 0940 Zwroty wydatków z lat ubiegłych  136,00 zł  

  
85218 0750 Dochody z najmu  11 889,85 zł  

  
85218 0920 Odsetki  5 500,00 zł  

  

85218 0940 Zwroty wydatków z lat ubiegłych  3 963,00 zł  

  

85321 0690 Dochody skarbu państwa z opłat za kartę 

parkingową 

 7 136,00 zł  

 
85324 0970 Dochody z realizacji zadań PFRON  58 112,00 zł  

 

   
               1 243 385,85 zł 

  

DOCHODY Z POSZCZEGÓLNYCH 

GMIN W ROKU 2019 

 PLAN - wg projektu 

zatwierdzonego przez 

poszczególne gminy  

Realizacja 

31-12-2019 r. 

 KROTOSZYN POWIAT  
             173 057,00 zł           172 373,07 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  

Suma  dochody z gmin 
             136 544,00 zł           136 544,00 zł  
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Materiał został opracowany przez Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krotoszynie w składzie: 

1. Dyrektor Andrzej Piotrowski 

2. Główny Księgowy Anna Wachowiak – Zawikowska 

3. Kierownik Działu Wsparcia Rodziny Renata Zych – Kordus 

4. Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej Tadeusz Ciesiółka 

5. Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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. Annę Wojciechowską – dyrektor DPS w Zdunach 

3. Małgorzatę Nyczkę – kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy  

  w Krotoszynie 

4. Pawła Kaczmarka – kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie 

 

Opracowanie graficzne:  

Marta Kowalczyk
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