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Wstęp 
Szanowni Państwo 

Zadania przypisane samorządowi powiatowemu w zakresie  pomocy społecznej 

wpływają na kształtowanie szeroko pojętej polityki społecznej społeczności lokalnej. 

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

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

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

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

osób niepełnosprawnych. Tak skonstruowany system pomocy społecznej powiatu wskazuje 

na wielowymiarowość działań oraz wymaga  współpracy i szeroko pojętych partnerstw  

z samorządami gmin i innymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi. Okres epidemii 

Covid-19 znacząco wpłynął na realizację zadań pomocy społecznej w powiecie 

krotoszyńskim. Ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną działają niekorzystnie na 

procesy zmian klientów naszych usług. Izolacja mieszkańców domów pomocy społecznej 

niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie i zdrowie. Zamknięcie dziennych form rozwoju 

aktywności społecznej i rehabilitacji spowoduje regres w procesie zdrowienia. Brak dostępu 

do terapii to kolejny proces dezorganizujący system wsparcia. Poczucie lęku, bezradności, 

osamotnienia wywołują sytuacje stresowe nie tylko u klientów pomocy społecznej, ale 

również niepokój u pracowników. Rok 2021 to czas samotności w maseczkach, przyłbicach, 

rękawiczkach gumowych, z dłońmi pełnymi środków dezynfekcyjnych i obawami o życie 

swoje, bliskich i klientów. To również brak spotkań, sesji terapeutycznych, szkoleń, 

warsztatów, happeningów, przeglądu twórczości artystycznej seniorów, dni rodzicielstwa 

zastępczego i wreszcie uroczystych obchodów święta pracowników pomocy społecznej.  

Mimo tylu ograniczeń, pomoc społeczna powiatu krotoszyńskiego realizowała swoje zadania 

statutowe oraz wykazała się aktywnością projektową. 

                   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  
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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, 

zarządzania a szczególnie czasu epidemii. 

Składając  sprawozdanie z działań w obszarze pomocy społecznej oraz oceniając zasoby 

pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego w 2021 roku, chcemy dokonać analizy realizacji 

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

występujących w populacji mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Wzrastające wskaźniki  

w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, muszą niepokoić zwłaszcza w obliczu 

niewystarczających środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz braku 

ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.  Utrzymanie standardu usług w placówkach 

całodobowych wymaga nakładów finansowych oraz co szczególnie istotne, systematycznego 

inwestowania w rozwój kompetencji i umiejętności kadry merytorycznej /domy pomocy 

społecznej/. Organizowanie i koordynowanie pieczy zastępczej w powiecie wymaga 

systematycznego monitorowania finansowego oraz merytorycznego. Systematyczne osiąganie 

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

Dużym wsparciem powiatowego systemu rodzicielstwa zastępczego były zawsze działania 

Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Famuła /Dni Rodzicielstwa, kampanie społeczne, 

akcje charytatywne/ i Lions Club Krotoszyn /sfinansowanie wakacji z Lions/. Mimo okresu 

epidemii kilka istotnych form współpracy udało się zrealizować /happening z okazji Dni 

Rodzicielstwa oraz kolonie z Lions dla 27 dzieci/.     

Istotnym czynnikiem wpływającym na realizacje zadań wynikających z ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest 

zwiększony plan finansowy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2021. Mimo zwiększonych środków na zadania powiatu, nie 

jesteśmy w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb osób z niepełnosprawnością /zmiany 

demograficzne – zwiększenie osób w wieku poprodukcyjnym, zwiększenie wskaźnika osób 

ze stwierdzoną niepełnosprawnością, brak dostępu do leczenia i rehabilitacji w okresie 

epidemii/  zwłaszcza w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz wszystkich zadań z rehabilitacji 

społecznej /zaopatrzenia w środki ortopedyczne i materiały pomocnicze, turnusy 
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rehabilitacyjne, likwidację barier  oraz sprzęt rehabilitacyjny/. Istotnym wzmocnieniem 

systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin jest realizacja projektu 

ASYSTENT OSOBISTY. 

Rok 2021 to trudny okres dla podmiotów ekonomii społecznej w powiecie 

krotoszyńskim. Aktywność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu kaliskiego 

wzmocniła Spółdzielnię Socjalną Vivo oraz wsparła w czasie epidemii instytucje pomocy 

społecznej i ngo konsultacjami i doradztwem specjalistycznym. 

Utrzymanie standardów świadczonych usług w domach pomocy społecznej /DPS Baszków, 

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

w okresie epidemii. To był bardzo trudny czas dla mieszkańców oraz personelu.   

Podejmowane inwestycje w obiektach naszych domów pomocy to poprawa warunków  życia 

oraz bezpieczeństwa mieszkańców jak również możliwość rozszerzenia oferty usługowej. 

Bardzo istotnym przedsięwzięciem dla rozwoju usług społecznych w powiecie jest realizacja 

zadania  projektu inwestycyjnego – Przebudowa części budynku ŚDS wraz z dobudową 

windy ze środków Samorządu Wielkopolskiego i Powiatu Krotoszyńskiego. Zakończenie 

tej inwestycji pozwoli na rozszerzenie oferty o dodatkowe 10 osób oraz podniesie 

standard usług świadczonych w ŚDS. 

Utrzymanie koalicji, zawiązywanie partnerstw i realizacja założeń porozumień  

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

skutecznej praktyki. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

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

podjętych działań. Niepokojącym faktem jest brak zmiany w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie finansowania Specjalistycznych 

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

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizację projektu z Programu 

Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „RODZINA#wspieraj” ma kluczowe 

znaczenie w rozszerzeniu oferty usług klientom i instytucjom. 

Jak ważne jest profesjonalne przygotowanie  kadry pomocy społecznej, pokazuje nam 

okres epidemii. Dziś system polityki społecznej oczekuje od nas umiejętności i kompetencji 

do odpowiedniego reagowania i wsparcia w sytuacjach kryzysowych. 

Wielkie znaczenie dla wzmocnienia systemu polityki społecznej powiatu mają realizowane 

dodatkowo projekty integracji społecznej w partnerstwach powiatowego centrum pomocy 
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rodzinie oraz organizacji pozarządowych. Wartość dodatkowych środków pozyskanych dzięki 

dużej aktywności pracowników PCPR  to  10.179.970,86 zł. 

Analizując przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku można wyszczególnić te 

najistotniejsze w następujących obszarach: 

✓ Realizacja Projektu „Rodzina#wspieraj” z konkursu MRPiPS na 

wzmocnienie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

✓ Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021. 

✓ Pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi. 

✓ Realizacja projektu „Senior z inicjatywą”  w partnerstwie z PZERiI. 

✓ Rozszerzenie usług świadczonych rodzinom zastępczym. 

✓ Wdrażanie projektu w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.1 i 7.2.2 

Usługi społeczne i zdrowotne – ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM. 

✓ Uzyskanie środków na  projekt w ramach Konkursu z Priorytetu VII 

Poddziałanie 7.2.1 i 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ŚRODOWISKOWE 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

✓ Realizacja projektu inwestycyjnego – Przebudowa części budynku ŚDS wraz 

z dobudową windy ze środków Samorządu Wielkopolskiego i Powiatu 

Krotoszyńskiego. 

✓ Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. 

✓ Utrzymanie standardu usług w DPS Baszków i Zduny. 

✓ Systematyczne podnoszenie jakości usług w ŚDS /nowy projekt – 

AKTYWNOŚĆ – NOWE TECHNOLOGIE TO NOWE SZANSE  

I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI w ramach projektu OD ZALEŻNOŚCI KU 

SAMODZIELNOŚCI z  konkursu MRPiPS/. 

✓ Wzmocnienie działań ngo /nowe organizacje, partnerstwa/. 

✓ Realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”. 

✓ Wzrost jakości świadczonych usług w zakresie działań PCPR. 

✓ Utrzymanie dodatkowych działań pomocowych /Bank Chleba, zbiórka 

żywności, kampanie/. 
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✓ Rozszerzenie partnerstw w działaniach – projekt Inkluzja przez sztukę 

realizowany wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną VIVO. 

Tak duże wzmocnienie powiatowego systemu wsparcia pozyskanymi środkami  

z projektów konkursowych to przede wszystkim aktywność kadry i jej świadomość 

potrzeb mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. To rekordowa kwota środków, ale 

przede wszystkim wielka praca pracowników.  

Ocena realizacji zadań w 2021 roku jest podstawą do wytyczenia priorytetów 2022 roku. 

Najistotniejszymi działaniami w nowym roku będą: zakończenie inwestycji w ŚDS, 

wypracowanie programów pomocowych na podstawie diagnozy problemów społecznych, 

realizacja projektów z Priorytetu VII Podziałania 7.2.1 Usługi społeczne w powiecie 

krotoszyńskim w partnerstwie z ngo – ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, 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 i bezpiecznej polityki 

społecznej na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2021 roku.  Szczególne podziękowania 

kieruję do wszystkich pracowników domów pomocy społecznej za determinację w ratowaniu 

mieszkańców, do pozostałych pracowników pomocy społecznej za trwanie w pomaganiu  

w tym trudnym okresie. Państwu, przedstawicielom Rady Powiatu, samorządom gminnym, 

instytucjom i organizacjom społecznym za zrozumienie i współuczestnictwo  

w rozwiązywaniu problemów społecznych powiatu krotoszyńskiego.  Jestem przekonany, że 

współpraca w tym trudnym roku przyczyni się do utrzymania partnerstw, porozumień  

w realizacji projektów społecznych oraz wzajemnie przekona do idei interdyscyplinarności. 

Dziękuję. 
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Dział Wsparcia Rodziny 
 

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZA OKRES 2015-2021 

 

 

Tabela 1 Liczba udzielonych porad w Dziale Wsparcia Rodziny w latach 2015 – 2021. 

 

Poradnictwo 

specjalistyczne  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

poradnictwo rodzinne (sekcja 

rodzinnej opieki zastępczej oraz 

sekcja instytucji pomocy 

społecznej) 

4995 5352 5430 5697 6008 6546 6740 

 

 

Tabela 2 Liczba rodzin zastępczych w latach 2015 – 2021. 

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 

2020 
stan na 

31.12.2020 

2021 
stan na 

31.12.2021 
Rodziny spokrewnione 40 39 47 45 43 41 49 

Rodziny niezawodowe 45 47 45 48 50 49 48 

Pogotowie rodzinne 1 1 0 0 0 0 0 

Rodziny zawodowe 6 6 7 4 4 3 4 

Rodziny dom dziecka 1 1 1 2 2 2 2 

SUMA 93 94 100 99 99 95 103 

 

 

 

Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych oraz usamodzielniających                                         

                       się wychowanków rodzin zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego                                

                       w latach  2015 – 2021. 

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 

2020 
stan na 

31.12.2020 

2021 
stan na 

31.12.2021 

Rodziny 

spokrewnione 
50 55 67 62 58 54 64 

Rodziny 

niezawodowe 
63 66 59 65 66 69 72 

Pogotowie 

rodzinne 
2 0 0 0 0 0 0 

Rodziny 

zawodowe 
25 23 22 15 15 10 12 



 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2021 r. 
 

 

8 

 

 

• Średnia ilość dzieci w rodzinie spokrewnionej – 39,02 % 

• Średnia ilość dzieci w rodzinie niezawodowej – 43,90 % 

• Średnia ilość dzieci w pogotowiu rodzinnym – 0% 

• Średnia ilość dzieci w rodzinie zawodowej – 7,32 % 

• Średnia ilość dzieci w rodzinnym domu dziecka – 9,76 % 

 

W 2021 roku 33 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej posiadało 

orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

 

 

Tabela 4 Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz usamodzielniających się  

                 wychowanków w 2021 r. ze względu na miejsce zamieszkania. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzinny Dom 

Dziecka 
4 4 4 13 14 18 16 

Usamodzielniający 

się wychowankowie 

rodzin zastępczych 
34 35 30 19 15 15 15 

SUMA 178 183 182 174 168 166 179 

Gmina 
Stan na 31.12.2021 r. 

Dzieci Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych 

Krotoszyn 75 15 

Koźmin Wlkp. 8 3 

Kobylin 20 4 

Zduny 24 5 

Sulmierzyce 9 0 

Rozdrażew 1 0 

RAZEM 
137 27 

164 
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Tabela 5 Liczba dzieci i pełnoletnich wychowanków z terenu powiatu krotoszyńskiego 

przebywających w pieczy zastępczej poza powiatem krotoszyńskim w 2021 r.  

ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 Liczba usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych w 2021 r.  

                  ze względu na etap kontynuowania nauki.  

 

 

 

 

 

 

Powiat / Miasto 

Stan na 31.12.2021 r. 

Dzieci 
Pełnoletni wychowankowie                  

w rodzinach zastępczych 

Powiat Olsztyński 1 0 

Powiat Ostrowski 2 0 

Powiat Wieruszowski 1 0 

Powiat Sieradzki 0 1 

Miasto Bydgoszcz 0 1 

Miasto Poznań 3 0 

Powiat Milicki 1 0 

RAZEM 
8 2 

10 

Etap kontynuowania 

nauki 
Usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych 

studia wyższe 2 

kursy zawodowe 1 

szkoła policealna 5 

szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy 
3 

szkoła branżowa 2 

liceum ogólnokształcące 

dla dorosłych 
2 

 

 
15 
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Tabela 7 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 

krotoszyńskiego w poszczególnych latach (dzieci pochodzące z terenu powiatu  

i spoza powiatu). 

 

 

* w tym:  2 dzieci, która zmieniła rodzinę zastępczą w roku 2021. 

 

 

 

Tabela 8 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu  

                   krotoszyńskiego w latach 2015-2021 z podziałem na gminy pochodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

LATA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LICZBA 

DZIECI 
17 27 16 19 16 19 29* 

Gmina 
 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Krotoszyn 11 3 5 8 5 4 13 

Koźmin Wlkp. 0 0 2 2 2 1 0 

Kobylin 1 0 0 0 0 3 3 

Zduny 1 9 4 4 0 1 6 

Sulmierzyce 3 5 2 0 1 1 0 

Rozdrażew 1 0 0 0 0 0 0 

Inne powiaty 0 10 3 5 8 9 6 

Cudzoziemiec - - - - - - 1 

RAZEM 17 27 16 19 16 19 29 
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Tabela 9 Przyczyny umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w 2021 r. 

 

 

 

 

 

Tabela 10 Liczba sporządzonych przez pracowników DWR w Krotoszynie w 2021 roku 

dokumentów/ocen/opinii.  

 

 

Rodzaj dokumentów/działanie Liczba  

Zgłoszenie dzieci do OA 2 

Dokonanie oceny sytuacji dzieci 286 

Dokonane oceny rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka 38 

Sporządzone plany pomocy dziecku 285 

Sporządzone programy usamodzielnienia 12 

Sporządzone diagnozy rozwoju psychofizycznego dzieci do Ośrodka 

Adopcyjnego (psycholog) 
10 

Doradztwo zawodowe (psycholog) 2 

Opinie psychologiczne o posiadaniu predyspozycji i motywacji do 

bycia rodziną zastępczą (psycholog) 
60 

Opinie psychologiczne o kandydatach na szkolenie PRIDE (psycholog) 20 

 

Przyczyna umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 

 

Liczba dzieci 

 

Zaniedbanie dzieci przez rodziców, uzależnienie 22 

Zmiana rodziny 2 

Śmierć rodziców, opiekunów 4 

Małoletnia matka 1 

Choroba rodziców: 

w tym choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna 
0 

RAZEM 29 
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W 2021 roku: 

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

-  1 dziecko zostało zaadoptowane, 

- dokonano 2 zgłoszeń dzieci do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kaliszu po 

uregulowaniu ich sytuacji prawnej. 

 

 

 

Tabela 11 Liczba dzieci przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-  

                     wychowawczych w 2021 r. - podział ze względu na wiek i płeć. 

 

 Ostrzeszów Wiek Pleszew Wiek Wszewilki Wiek Słupca Wiek 

Kobiety  

2 

 

 

21 lat 

22 lata 

 

1 

 

 

15 lat 

 

0 

 

------ 

 

0 

 

-------- 

Mężczyźni   

2 

 

 

17 lat 

18 lat 

 

0 

 

------- 

 

1 

 

 

15 lat 

 

2 

 

 

5 lat 

7 lat 

SUMA 4 ==== 1 ==== 1 ==== 2 ==== 

 

 

Tabela 12 Koszt utrzymania dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo –      

    wychowawczych w 2021 r. 

 

 

 

 

 

Powiat/Miasto Liczba dzieci 
Średni koszt miesięczny 

w zł za osobę  

Roczny koszt 

utrzymania w zł 

Pleszew 1 5 580,92 50 228,27 

Ostrzeszów 4-5 5 100,00 270 325,00 

Wszewilki 
1 

3 505,79 14 023,17 

Kaczki Średnie 2 667,59 16 005,55 

Słupca 2 6 658,19 13 316,38 

SUMA - - 363 898,37 



 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2021 r. 
 

 

13 

 

 

 

Tabela 13 Pomoc udzielana usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-  

wychowawczych w 2021 r. 

 

 

Pomoc udzielana jest na podstawie indywidualnego, terminowego planu usamodzielniania 

prowadzonego z wychowankiem pieczy zastępczej.  

 

 

 

 

Tabela 14 Sprawozdania w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 

 

SPRAWOZDANIA W OKRESIE 01.01.2021 - 31.12.2021 

   

Sprawozdania z zakresu pomocy społecznej 

70 

  

Sprawozdania z zakresu wspierania                       

rodziny  i systemie pieczy zastępczej 

50  

Resortowe Jednorazowe Resortowe 

 

Jednorazowe 

  

11 59 9 41 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj placówki 
Liczba 

osób 

Rodzaj świadczenia 

Liczba świadczeń 

na kontynuowanie 

nauki 

pieniężne na 

usamodzielnienie 

rzeczowe na 

usamodzielnienie 

Placówka 

Opiekuńczo- 

Wychowawcza 

0 0 0 0 

RAZEM ------- ------- --------- ----------- 
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Tabela 15 Liczba wydanych decyzji w 2021 r. 

 

  

Lp. 
Rodzaj decyzji Liczba 

1. Pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej 
177 

2. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka  

w rodzinie zastępczej 
4 

3. Pokrycie kosztów utrzymania osoby pełnoletniej umieszczonej  

w rodzinie zastępczej 
9 

4. Świadczenie wychowawcze 500+ 153 

5. Dofinansowanie do wypoczynku 2 

6. Pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 

jednorazowo 
8 

7. Zdarzenia losowe 1 

8. Remont 1 

9. Utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 36 

10. Opuszczenie rodziny 12 

11. Rodziny pomocowe  0 

12. Pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielniających się 

wychowanków 
21 

13. 
Pomoc na usamodzielnienie dla usamodzielniających się wychowanków 0 

14. Pomoc zagospodarowanie rzeczowe dla usamodzielniających się 

wychowanków 
2 

15. Inne 39 

  SUMA 1180 
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Tabela 16 Dochody powiatu z tytułu realizacji pieczy zastępczej. 

 

Dochody powiatu Wysokość dochodów 

Rodzinna piecza zastępcza- gminy 378 365,35 zł 

Placówki opiekuńczo- wychowawcze- 

gminy 
144 588,56 zł 

Inne powiaty 891 504,12 zł 

Suma 1 414 458,03 zł 

 

 

Dochody powiatu zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, wynikające z zawartych porozumień z powiatami właściwymi ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 

wyniosły w 2021 r. – 891 504,12 zł. 

 

Tabela 17 Średni koszt utrzymania dziecka w formach rodzinnej pieczy zastępczej  

                     i instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2021 r. 

 

Miejsce przebywania dziecka  
Średni miesięczny koszt  

utrzymania dziecka  

Placówka opiekuńczo- wychowawcza 5.055,00 

Rodzinny Dom Dziecka  2.264,00 

Rodzina zastępcza zawodowa 2.779,00 

Rodzina zastępcza niezawodowa 1.180,00 

Rodzina zastępcza spokrewniona 798,00 
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MIESZKANIE USAMODZIELNIAJĄCE 

 

Mieszkanie chronione treningowe znajdujące się przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10 (piętro III). Działa na podstawie regulaminu 

organizacyjnego. W 2021 r. w mieszkaniu przebywało 5 osób; 5 osób oczekujących. 

Mieszkanie chronione treningowe przeznaczone jest dla pięciu pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie mają możliwości 

pozostania w rodzinie zastępczej lub powrotu do rodziny biologicznej. 

Mieszkanie zostało wyremontowane ze środków powiatu, wyposażone ze środków unijnych  

z projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” realizowanego w latach 

2017-2018. Koszt wyposażenia wyniósł 53.084,17 zł.  

Celem mieszkań chronionych treningowych jest przede wszystkim pomoc  

w usamodzielnieniu oraz odpowiednie wsparcie w zakresie prawidłowego funkcjonowania 

wychowanka w środowisku społecznym zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi. 

W trakcie pobytu w mieszkaniu udziela się wsparcia w zakresie: 

– zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

– opieki pedagogicznej, psychologicznej i socjalnej, 

– pomocy w realizacji Programu Usamodzielnienia i planów docelowych, 

– pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

Koszt pobytu w mieszkaniach chronionych uzależniony jest od miesięcznego dochodu 

wychowanka i reguluje go Uchwała Nr XIII/87/19 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 

27.09.2019 r.  

Mieszkanie chronione wyposażone jest we wszystkie niezbędne urządzenia do codziennego 

funkcjonowania. Mieszkańcy mają do swojej dyspozycji 5 jednoosobowych pokoi, 2 kuchnie, 

3 łazienki. Mieszkanie obecnie obejmuje 121 m2 użytkowych. Istnieje możliwość adaptacji 

lokalu o powierzchni 68,5m2 na mieszkanie chronione, zlokalizowanego na tym samym 

poziomie.  

Niezbędne jest przeprowadzenie remontu i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej                       

w mieszkaniu chronionym treningowym ze względu na liczne awarie i przecieki do 

pomieszczeń biurowych PCPRu. 
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Obchody XVII Dni Rodzicielstwa Zastępczego 

 

31 maja 2021 r. świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Przed siedzibą PCPR 

odbył się happening przygotowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa 

Oddział w Krotoszynie „Famuła”. Była to świetna okazja, aby podziękować osobom, które 

podejmują się roli rodziny zastępczej oraz przyjmują do swoich domów dzieci pozbawione 

odpowiedniej opieki rodziców. Na happeningu oprócz opiekunów zastępczych i dzieci 

gościliśmy mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego oraz przedstawicieli samorządu 

powiatowego: Pana Pawła Radojewskiego wicestarostę Powiatu Krotoszyńskiego, Pana 

Juliusza Pocztę – Przewodniczącego Rady Powiatu, Panią Irenę Rękosiewicz – 

wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, Pana Grzegorza Króla – wiceprzewodniczącego Komisji 

Spraw Społecznych Rady Powiatu. Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs na hasło 

promujące ideę zastępczego rodzicielstwa, wręczono nagrody w formie bonów na kolację do 

krotoszyńskich restauracji ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Dyrektora 

PCPR w Krotoszynie Andrzeja Piotrowskiego oraz Podniebne Smaki Rafał Dąbrowski. 

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie udzieliło wsparcie finansowego w wysokości 200 zł  

z przeznaczeniem na zakup nagród oraz 200 zł na gadżety promujące Powiat Krotoszyński.  

W podzięce za poświęcony trud wychowania wręczono również upominki rodzinom 

zawodowym i osobom pełniącym funkcję Rodzinnych Domów Dziecka. W trakcie 

happeningu odbyła się konferencja prasowa z przedstawicielami rodzin, Stowarzyszenia 

„Famuła”, samorządu powiatowego, Sądu Rejonowego w Krotoszynie panią Prezes Zuzanną 

Lenarczyk i kuratorem zawodowym rodzinnym Panią Marzeną Wosiek oraz PCPR. Spotkanie 

było okazją do wyrażenia swoich oczekiwań, przedstawienia doświadczeń i zwrócenia uwagi 

na najtrudniejsze problemy występujące w opiece zastępczej i systemie na szczeblu powiatu. 

 

Współpraca z Lions Club  

 

W terminie od dnia 21.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. 27 dzieci z rodzin zastępczych 

Powiatu Krotoszyńskiego po raz kolejny wyjechało na kolonie letnie w ramach projektu 

„Wakacje z Lions Club Krotoszyn”. Kolonie odbywały się w Lądku Zdrój. Dzieci  

z zaciekawieniem poznawały nowe miejsca. Największym wyzwaniem była wspinaczka na 

szczyt w Górach Złotych w Sudetach Wschodnich – Trojak. Podczas kolonii dzieci 
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przekroczyły granicę i odwiedziły również Skalne Miasto w Czechach. Całkowity koszt 

kolonii w wysokości 27 000 zł pokrył Lions Club Krotoszyn. 

 

Obóz terapeutyczno-usamodzielniający 

 

W miesiącu lipcu 2021 r. zorganizowano dla wychowanków rodzin zastępczych obóz 

terapeutyczno-usamodzielniający, którego głównym celem było zwiększenie samodzielności  

oraz umiejętności przygotowujących do opuszczenia rodziny zastępczej i stworzenia 

własnego gospodarstwa domowego. 

 

DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE, INTERWENCYJNE PROWADZONE PRZEZ 

ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ.  

 

W ciągu roku 2021 Dział Wsparcia Rodziny prowadził działania zapobiegawcze, 

interwencyjne wraz z kuratorami rodzinnymi, asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi 

ośrodków pomocy społecznej i pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej mające na 

celu zapobieganie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz wsparcie rodziny 

biologicznej. 

 

WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI 

 

      W ramach przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w 2021 roku 

otrzymaliśmy żywność o wartości 27 217,89 zł.  

      Artykuły spożywcze otrzymali:  Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środowiskowy Dom 

Samopomocy oraz indywidualni mieszkańcy naszego powiatu. 

 

Tabela 18 Wartość żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności  

                           w latach 2015-2021. 

 

 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

2021 

Wartość 

żywności 

 

37 076,61 zł 

 

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

 

30 485,88 zł 

 

25 997,07 zł 

 

27 217,89 zł 
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INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
      W ramach prowadzenia domów pomocy społecznej i Środowiskowego Domu 

Samopomocy dział realizuje: 

• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Krotoszynie; 

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

pomocy społecznej w Zdunach i Baszkowie;  

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

• kierowanie osób ubiegających się o przeniesienie do innej placówki;  

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

umieszczonych na starych zasadach); 

• przyznawanie zakresu usług i ustalanie wysokości ponoszonych kosztów  

przez uczestników ŚDS; 

• prowadzenie poradnictwa, udzielanie informacji z zakresu korzystania  

ze świadczeń pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej  

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

wynikających z innych uwarunkowań prawnych (otrzymanie lokalu mieszkalnego, 

możliwość spłaty zadłużeń, pomoc materialna i rzeczowa); 

• pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.  
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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 19 Struktura mieszkańców domów pomocy społecznej – stan na 31.12.2021 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
OGÓŁEM 

LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 

 z tego w domach:  

BASZKÓW  

PAŁAC 
(psychicznie 

chorzy) 

WERSAL 

(somatycznie

chorych) 

ZDUNY  

0 1 2 3 4  

Wg stanu na dzień 31 XII 

poprzedniego roku. 
1 265 57 140 68 

 

Przyjętych w ciągu roku 

sprawozdawczego. 
2 34 7 24 3  

z tego:  
wg starych przepisów 

3 0 0 0 0 
 

wg nowych przepisów 4 34 7 24 3  
Odeszło w ciągu roku 

sprawozdawczego (w.06 do w.09) 
5 31 2 28 1  

do innych placówek 6 0 0 0 0  

do rodziny 7 0 0 0 0  

usamodzielnionych 8 1 0 1 0  

zmarło 9 30 2 27 1  
Wg stanu na dzień 31 XII 

(w.01+w.02-w.05) lub (w.12 do w.16) 

lub (w. 17+26) 
10 267 57 140 70 
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w tym: 
 nieopuszczających łóżek 

11 16 2 10 4 

 

  

      

Z wiersza 10 w wieku:  
       - do 18 lat 

12 22 0 0 22 

 

       - od 19 do 40 lat 13 64 10 5 41  

- od 41 do 60 lat 14 64 20 38 6  

- od 61 do 74 lat 15 79 25 53 1  

- powyżej 74 lat 16 46 2 44 0  

      

Z wiersza 10 przebywających na 

podstawie decyzji wydanej przed 1 

stycznia 2004 r. (w.18+w.23) 
17 27 1 8 18 

 

z tego:  
Opłacających pobyt 

18 27 1 8 18 

 

  

z tego głównie z: 
emerytury, renty, renty socjalnej 

19 26 1 8 17 

 

  

zasiłku stałego 20 1 0 0 1  

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 

 

      

Z wiersza 10 przebywających na 

podstawie decyzji wydanej po 1 

stycznia 2004 r. 
26 240 56 132 52 

 

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 
31 238 55 131 52 
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w tym opłata wnoszona przez: 
           mieszkańca 

32 180 53 127 0 
 

           członków rodziny 33 0 0 0 0  

           mieszkańca i członków rodziny 34 54 2 2 50  

           pełna odpłatność gminy 35 2 0 0 2  

Z wiersza 26 opłacających pobyt 

(w.28+w.30+w.32+w.34) 
36 238 56 132 50 

 

z tego głównie z:  
emerytury, renty, renty socjalnej 

37 185 45 111 29 

 

zasiłku stałego 38 33 11 21 1  

innych źródeł 39 20 0 0 20  

 

Tabela 20  Mieszkańcy domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na  

                   dzień 31.12.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21 Formy prowadzonej działalności w domach pomocy społecznej w 2021 r. 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 
 

Formy zajęć Ilość osób korzystających 

Terapie  

- biblioterapia  

- muzykoterapia 

- zajęcia plastyczne (malarstwo, zdobnictwo, 

 

27 

98 

38 

Nazwa gminy 

powiatu 

Liczba mieszkańców  

DPS w Baszkowie  

DPS w Zdunach Ogółem Oddział 

PAŁAC 

Oddział 

WERSAL 

Miasto i Gmina 

Krotoszyn 
31 4 27 3 

Gmina Koźmin 

Wlkp. 
15 3 12 0 

Gmina Kobylin 8 0 8 0 

Gmina Zduny 11 1 10 0 

Miasto 

Sulmierzyce 
1 1 0 1 

Gmina Rozdrażew 0 0 0 0 

Razem 66 9 57 4 
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dekoratorstwo) 

- choreoterapia i dramaterapia 

- poezjoterapia 

- ludoterapia, gry planszowe 

- silwoterapia, rekreacja 

- krawiectwo 

- dziewiarstwo 

- hafciarstwo 

- stolarstwo 

- origami, wikliniarstwo papierowe 

- kwiaty z bibuły, krepiny 

- decoupage 

- zajęcia komputerowe 

 

41 

39 

76 

82 

8 

7 

4 

8 

13 

26 

14 

22 

Treningi  

- samoobsługi 

- funkcjonowania w codziennym życiu 

- umiejętności interpersonalnych i umiejętności 

rozwiązywania problemów 

- umiejętności spędzania czasu wolnego 

- umiejętności kulinarnych 

107 

98 

117 

 

112 

67 

Rehabilitacja 

- gimnastyka poranna 

- rehabilitacja przyłóżkowa 

- masaż leczniczy (kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych) 

- masaż kończyn dolnych w urządzeniu masującym 

- ręczny drenaż limfatyczny  

- fotel masujący 

- lampa sollux 

- lampa Bioptron 

- inhalacje 

- oklepywanie 

- rower 

- rotor kończyn dolnych i górnych 

- bieżnia 

- „atlas” 

- ćwiczenia manualne 

- ugul 

- pionizacja  

- ćwiczenia ogólno usprawniające (materac, piłki, gumy) 

- ćwiczenia wspomagane 

- ćwiczenia czynno-bierne 

- ćwiczenia oddechowe 

- chodzenie przy balkoniku z asekuracją 

 

78 

42 

53 

26 

2 

106 

35 

38 

17 

28 

43 

35 

21 

19 

32 

19 

15 

28 

12 

32 

38 

19 
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- Nordic Walking 23 

Psychoterapia 

- indywidualna  

w tym:  

- doraźne wsparcie psychologiczne 

- pomoc psychologiczna dla nowoprzyjętych 

mieszkańców 

- badanie psychologiczne 

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

poznawczych) 

 

69 

 

22 

 

30 

 

72 

 

29 

Aktywizacja zawodowa 

- koszenie trawy 

- sadzenie, pielęgnacja kwiatów, krzewów 

- prace porządkowe (zamiatanie, grabienie liści, 

pielenie chwastów) 

 

3 

24 

41 

 

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

Formy zajęć Ilość osób korzystających 

Terapie: 

•  zajęciowa 

•  z elementami integracji sensorycznej 

•  socjoterapia 

•  logopedyczna 

 

52 

24 

10 

7 

Treningi 

-  kontaktów interpersonalnych 

-  umiejętności społecznych 

-  organizacji czasu wolnego 

-  umiejętności kulinarnych 

-  rozwiązywania sytuacji trudnych 

-  wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej 

-  umiejętności gospodarowania budżetem 

 

54 

55 

34 

47 

37 

67 

17 

Rehabilitacja 

- sala ćwiczeń – siłownia 

- hydroterapia 

- kinezyterapia 

 

39 

20 

60 

Psychoterapia  

50 
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- zajęcia relaksacyjne 

- spotkania i rozmowy 

- spotkania z psychologiem 

 

17 

38 – uczniów na terenie szkół, 

pozostali mieszkańcy, w przypadku 

konieczności umawiani są 

indywidualnie na rozmowy 

Aktywizacja zawodowa 

-  praktyki zawodowe 

-  umowa o pracę 

 

2 

- 

Inne formy 

1.  katecheza 

2.  WTZ Krotoszyn 

3.  edukacja- obowiązek szkolny 

4.  edukacja- zajęcia z pedagogiem na terenie DPS 

 

70 

4 

38 

16 

 

Tabela 22 Zapewnienie opieki lekarskiej w domach pomocy społecznej w 2021 r. 

RODZAJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

OGÓŁEM 
ILOŚĆ 

MIESZKAŃ

CÓW 

Z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

lekarze POZ 268 197 71 

-lekarz 1 168 168  

-lekarz 2; itd . 29 29  

- psychiatra 233 175 58 

wizyty u specjalistów 

(jakich?)   Ilość wizyt  

Alergolog 20  20 

Chirurg 177 147 30 

Chirurg naczyniowy 7 7  

Chirurg 

onkologiczny 2 2  

Dermatolog 27 4 23 

Diabetolog 5 5  

Endokrynolog 18 14 4 

Gastrolog 7 4 3 

Ginekolog 30 30  

Hepatolog 2 2  

Kardiolog 17 10 7 

Laryngolog 26 21 5 

Lekarz rehabilitacji 22 2 20 

Naczyniowiec   2 

Nefrolog 10 10  

Neurochirurg 2 2  

Neurolog 81 31 50 
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Okulista 64 45 19 

Onkolog 6 6  

Ortopeda 24 14 10 

Poradnia leczenia 

bólu 1 1  

Poradnia żywienia 2  2 

Psycholog 8 8  

Pulmonolog 24 24  

Radioterapeuta 1 1  

Stomatolog 142 124 18 

Urolog 12 9 3 

Pobyty mieszkańców 

w szpitalach 94 78 16 

 

 

 

Tabela 23 Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej w 2021 r. 

 

RODZAJ FORMY 

ZATRUDNIENIA 

OGÓŁEM 
ILOŚĆ 

PIELĘGNIAREK 
Z tego w domach: 

 BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

Umowa o pracę 
 

11 osób – 

10,5etatu 
0 

Kontrakt z NFZ  6 – 5,5 etatu 4 

Umowa wolontariatu  0 0 

 

 

 

Tabela 24 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów  

 z rodziną w 2021 roku. 

 

 

 

Rodzaj kontaktu 

Ilość mieszkańców 

DPS w Baszkowie DPS w Zdunach 

Regularne 58 18 

Sporadyczne 61 10 

Telefoniczne  120 9 

Brak kontaktu 53 33 
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Ze względów pandemicznych najczęstszą formą kontaktu mieszkańców z rodziną był kontakt 

telefoniczny, w okresie mniejszej liczby zachorowań na COVID-19 odwiedziny odbywały się 

w reżimie sanitarnym (DPS w Baszkowie). 

 

 

Tabela 25 Utrzymywanie przez mieszkańców domów pomocy społecznej kontaktów  

 ze społecznością lokalną oraz współpraca z innymi podmiotami w 2021 roku. 

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 
 

 

Wydarzenia kulturalno-oświatowe zorganizowane dla mieszkańców DPS w Baszkowie 
 

Rodzaj imprezy/wydarzenia 

Dzień Babci i Dziadka 

Kolędowanie 

Zabawa karnawałowa 

Dzień Kobiet 

Powitanie wiosny – Topienie marzanny 

Turniej warcabowy 

Turniej gry w tysiąca 

Dzień sportu 

Turniej w piłkarzyki stołowe 

Noc Świętojańska 

VIII Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może…” 

Pożegnanie dyrektora 

Biesiada Pokoleń 

Piesza Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium MBP w Lutogniewie 

Święto Pieczonego Ziemniaka 

Spotkanie z poezją – „Jesień” 

XXI Dzień Papieski – „Nie lękajcie się” 

Wycieczka do Muzeum Broni Pancernej i Muzeum Czekolady w Poznaniu 

Sadzenie Lasu 

Akademia z okazji Święta Niepodległości 

Zabawa andrzejkowa 

Mikołajki 

Wyjazd na mecz piłki nożnej Lech Poznań – Górnik Zabrze 

Wigilia 

Zabawa sylwestrowa 

 

Ze względów pandemicznych wydarzenia kulturalno-oświatowe były skierowane tylko dla 

mieszkańców DPS w Baszkowie bez udziału partnerów z lokalnego środowiska. 
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DOM  POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 
 

UTRZYMANIE KONTAKTÓW ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ  

ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

Rodzaj imprezy/wydarzenia Ilość osób uczestniczących  
z DPS Zduny 

Partnerzy 

Cykliczne spotkania  

w zdunowskiej bibliotece od 

miesiąca kwietnia 
6 - 10 

 

Biblioteka w Zdunach 

Zabawa walentynkowa 56 DPS Zduny 

Udział w „Konkursie Obrzędy  

i Obyczaje Wielkanocne” 
24 

Gminne Centrum Kultury  

w Cieszkowie wraz  

z zaproszonymi tam 

placówkami 
Uczestnictwo w okoliczności 

„NOC MUZEÓW” 26 
Spotkanie w Izbie muzealnej 

w Zdunach z towarzyszącą 

społecznością 
Wycieczka rekreacyjna 41 Stawy Milickie 

Dzień Dziecka (gry, zabawy, 

inne atrakcje dla mieszkańców) 
70 

DPS Zduny 

Uczestnictwo w Widowisku 

plenerowym, pt.: „Orzeł i Krzyż” 16 
Murowana Goślina wraz  

z tamtejszą społecznością 

oraz zaproszonymi gośćmi 
Lednica 2000 (łączenie się  

z polami lednickimi, on – line, 

wydarzenie miało miejsce na 

terenie dziedzińca naszego 

Domu) 

44 

 

 

Na terenie DPS Zduny 

Jubileuszowy Przegląd Sztuki 

Współczesnej FORMA 2021  

w Rawiczu (ze względu na 

panujące obostrzenia 

uczestnictwo w formie przesłania 

prac wystawionych do konkursu) 

7 

  
 

 

Dom Kultury w Rawiczu 

Wycieczka rekreacyjna 15 Plac Kaszubski w Gdyni 

Wycieczka rekreacyjna 12 Jezioro w Powidzu 

Wycieczka rekreacyjno - 

krajoznawcza 
42 

ZOO we Wrocławiu, MC 

Donalds 
Integracja na terenie DPS  

w Zdunach, zaopatrzona w 

atrakcje i posiłek 
45 

Dzieci i młodzież 

korzystająca z półkolonii  

w Zdunach 
Spotkania organizowane ze 

służbami porządkowymi 
30 - 40 

Spotkania z dzielnicowym 

policjantem w celach 

przeprowadzenia pogadanek  

z mieszkańcami 
Spotkania z alpakami (w ramach 

terapii, w okresie wakacyjnym – 

2 razy) 
39 

 

Na terenie DPS 
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Piesza Pielgrzymka Osób 

Niepełnosprawnych  32 
Lutogniew 

Uczestniczenie w koncercie 

SIEWCY LEDNICY 
16 

Lutogniew 

Udział w V Biegu Zagończyka 12 Społeczność lokalna 

IV Festyn Parafialny  
31 

Zduny, społeczność lokalna 

oraz okolice Zdun 
Wystawienie sceny z Teatru 

EDEN z Wieliczki 
42 

Na terenie DPS 

Wyjazd do kina MAGNOLIA 

oraz MC Donalds 
16 

Wrocław 

Cykliczne wycieczki rowerowe 

do Krotoszyna, Lutogniewa, 

Cieszkowa 
8 - 12 

Spotkanie ze mieszkańcami 

lokalnymi 

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca 59 DPS Zduny 

Seans filmowy w Kinie 

Przedwiośnie 
12 

Krotoszyn 

Turnus rehabilitacyjny 
6 

Dom rehabilitacyjno – 

rekolekcyjny w Głogowie, 

integracja z kuracjuszami 
Konkurs Pieśni Patriotycznej 

6 
Gminne Centrum Kultury  

w Cieszkowie, tamtejsza 

społeczność 
Wycieczka na Jasną Górę 16 Częstochowa 

Dyskoteka Andrzejkowa 66 DPS Zduny 

Uczestnictwo w Jarmarku 

Bożonarodzeniowym 
13 

Rynek w Krotoszynie 

Rezydencja Św. Mikołaja  13 Ostrów Wlkp. 

Wizyta w DPS grona 

pedagogicznego, w ramach 

życzeń z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia 

42 

 

Koźmin Wlkp. 

Wycieczka do Sanktuarium 

Matki Bożej Pocieszenia  
14 

Lutogniew 

Zabawa Sylwestrowa 63 DPS Zduny 

 

Tabela 26 Liczba osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej – stan na 31.12.2021 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM 

Z tego w domach: 

BASZKÓW ZDUNY 

0 1 2 3 

OGÓŁEM ZATRUDNIENI   131 63 

z tego: 
192 131 61 

1) na podstawie umowy o 
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pracę (a+b) 

    z tego: 

182 128 54     a) w pełnym wymiarze 

czasu pracy 

    b) w niepełnym wymiarze 

czasu pracy 
10 3 7 

2) wg innych form    

Wskaźnik zatrudnienia 

pracowników zespołu 

terapeutyczno-opiekuńczego 
 0,5 0,5 

 

 

Tabela 27 Szkolenia pracowników zespołów opiekuńczo-terapeutycznych domów pomocy   

społecznej w 2021 r. 

 

 

TEMATYKA SZKOLENIA  

 

ILOŚĆ OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH 
 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 
 

 

Dialog motywujący 
 

24 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 
 

- „Seksualność bez barier.” 3 

- „Stosowana analiza zachowania w pracy z 

mieszkańcem przejawiającym trudne zachowania.” 25 

- „Elementy przymusu bezpośredniego wobec osoby z 

zaburzeniami psychicznymi w DPS (po zmianach z 

dn. 21.12.2018r.)” 
27 

- „Stres i wypalenie zawodowe – jak skutecznie sobie 

radzić z kryzysem pomagania.” 24 

- „Pierwsza pomoc” 25 

- „Budowanie efektywnej współpracy w zespole 

interdyscyplinarnym.” 9 

- „Zasady postępowania w przypadku zastosowania 

przymusu bezpośredniego.” 21 
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Tabela 28 Środki finansowe domów pomocy społecznej w 2021 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
OGÓŁEM 

(2+3) 

z tego w domach: 
 

BASZKÓW 
 

ZDUNY 

0 1 2 3 

Środki przekazane z budżetu Wojewody  496.499,98 729.856,60 

Inne środki:    

- dochody własne  9.637.623,32 3.249.674,70 

- pozyskane z innych źródeł, w tym:    

  Starostwo Powiatowe w Krotoszynie   160.000,00 

PFRON  11.500,00  

Inne (jakie?) 
 

UNIA EUROPEJSKA – grant z NFZ                            
ŚRODKI Z FUNDUSZU COVID 

BUDŻET PAŃSTWA 
Dary  

odsetki 
 

 

 Fundusz walki z Covid 
   a) umowa PCPR.364/2021 

   b)umowa nr 1/CovidDPS/2021 
 

Dofinansowanie od Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
 

 

 

 

 

77 705,25 

  122 656,93    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.630,11 

 

 

 

 

38.180,15 

50.210,66 

 

86.500,00 

 

 

 

Tabela 29  Realizacja zadań remontowo-inwestycyjnych w 2021 roku w domach pomocy 

społecznej. 

 

 

NAZWA ZADANIA 
KOSZT REALIZACJI W ZŁ 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE 

Remont łazienek na II piętrze budynku pałacowego 45.552,38 

Cyklinowanie i naprawa parkietu w budynku pałacowym 12.000,00 

Wymiana rozdzielni głównej prądu w budynku pałacowym  43.911,00 
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i administracji 

Wymiana sygnalizacji przyzywowo-alarmowej w budynku wersal 

segment „B” 
15.398,19 

Naprawa samochodów 11.000,00 

Remont ciągnika 16.000,00 

Doposażenie rehabilitacji (urządzenie do elektroterapii, 

ultradźwięków, laseroterapii, magnetoterapii, stół rehabilitacyjny, 

wózek pod EKG, bieżnia, poręcze do nauki chodzenia, lampa 

sollux, pętla Glissona, urządzenie do trakcji kręgosłupa za 

podudzia) 

41.428,87 

Zakup i montaż klimatyzatorów na stołówkach i w pomieszczeniu 

do przechowywania leków 
24.165,81 

Zakup i montaż moskitier  23.500,00 

Wymiana okien w budynku administracji 17.658,84 

 

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH 

 

Potrzeby remontowe 456.731,37 zł 

 

 

Tabela 30  Liczba osób, którzy zachorowali na COVID – 19  z podziałem na mieszkańców     

i pracowników.  

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE  

 

Mieszkańcy DPS w Baszkowie Pracownicy DPS w Baszkowie 

 

9 3 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W  ZDUNACH 
 

Mieszkańcy DPS  w  Zdunach Pracownicy DPS w  Zdunach 
 

0 2 
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Tabela 31   Liczba osób zaszczepionych z podziałem na I, II i III  dawkę szczepionki wśród 

mieszkańców i pracowników wg stanu na dzień 31.12.2021 rok. 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE  

MIESZKAŃCY OGÓŁEM – 197 

mieszkańcy   

III dawka szczepionki 

mieszkańcy  

 II dawka szczepionki 

Mieszkańcy    

I dawka szczepionki 

 

Mieszkańcy 

niezaszczepieni 

 

178 18 1 0 

   

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE  

PRACOWNICY OGÓŁEM – 131 

pracownicy   

III dawka szczepionki 

pracownicy  

 I i II dawka 

szczepionki lub 

szczepionka 

jednodawkowa 

Pracownicy 

I dawka szczepionki 

 

pracownicy   

niezaszczepieni  

57 63 1 9 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUNACH  
 

mieszkańcy  I dawka 

szczepionki 
mieszkańcy  II dawka 

szczepionki 
pracownicy  I dawka 

szczepionki 

 

pracownicy II dawka 

szczepionki 

49 47 30 
 

29 

 

Działania podjęte w trakcie COVID – 19: 

 

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie w warunkach trwającej pandemii COVID-19 podjął 

działania mające na celu zaszczepienie jak najszybciej i jak największej liczby mieszkańców. 

Wszyscy mieszkańcy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 dwoma dawkami i bez 

pojedynczych osób, które odmówiły, zostali zaszczepieni dawką przypominającą co w dużej 

mierze przyczyniło się do uniknięcia dużej ilości zachorowań, z jaką mieliśmy do czynienia  

w roku 2020 kiedy nie było jeszcze dostępnej szczepionki. Funkcjonowanie Domu Pomocy 

Społecznej w Baszkowie ze względu na pandemię COVID-19 było ograniczone zwłaszcza 

jeżeli chodzi o kontakty mieszkańców ze środowiskiem lokalnym, rodziną, znajomymi, które 

funkcjonowały w reżimie sanitarnym. 
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W roku 2021 r. otrzymaliśmy środki z funduszu Covid-19 w kwocie 122 656 ,93 zł. Środki  

te przeznaczyliśmy między innymi na zakup klimatyzatorów na stołówki na Wersalu  

i moskitiery, oraz dokupiono sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, w celu wzmocnienia 

kondycji mieszkańców po przebytym COVID-19. 

Pozyskaliśmy również dodatkowe środki z PFRON z modułu IV programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi, w wysokości 11 500,00 zł., które wykorzystaliśmy na 

zakup bieżni i poręczy do nauki chodzenia 

 

Ocena realizacji zadań oraz wnioski: 

 

Plany: 

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie planuje przeprowadzić następujące zadania 

remontowo – inwestycyjne: 

- remont łazienek w Pałacu na parterze i I piętrze (będzie to kontynuacja zadania 

rozpoczętego w roku 2021). 

- budowa zewnętrznego szybu windy przy Pałacu. Aktualny dźwig osobowy wewnątrz 

budynku jest już zużyty w 75%, co wiąże się z częstymi awariami i coraz mniejszą 

dostępnością części zamiennych. 

- Naprawa dachu na stołówkach wersalu. Zastosowana technologia dachu na 

stołówkach wersalu okazała się być o krótkiej żywotności, gdyż podczas deszczy 

nawalnych w wielu miejscach zacieka.   

- Konserwacja i pielęgnacja zieleni w parku. 

- Renowacja drzwi wejściowych w Pałacu. 

- Naprawa ogrodzenia parku. 

Działania podjęte w trakcie COVID – 19: 

Dom Pomocy Społecznej w Zdunach: 

- zakup środków dezynfekcyjnych i ochronnych, 

- codzienna dezynfekcja pomieszczeń oddziałowych i korytarzy, 
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- monitoring temperatury ciała pracowników i mieszkańców, 

- przestrzeganie reżimu sanitarnego podczas odwiedzin, 

- kontrolne wykonywanie testów immunochromatograficznych do wykrywania antygenów 

   SARS – Cov – 2. 

Plany: 

 

l.p. Pilne inwestycje Kwota 

1. * Podłączenie pieca gazowego, który już został zakupiony   

    przez Organ Założycielski, 

* Kominy do pieca gazowego 

131.000,00 zł 

 

27.000, 00 zł 

2. Zalecenie sanepidowskie: 

a) Zakup zmywarko – wyparzarki kapturowej, 

dozownika płynu myjącego, pompy zrzutowej, 

pompy wspomagającej płukanie P 10.8 kW, U 

400 V ( kosztorys w załączeniu) 

b) Zakup automatycznego zmiękczacza do wody 

c) Szatkownica do warzyw , CL 50, P 0.55 kW 

d) Piec statyczny, piekarniczy, ST – Bakery, 

dotykowy 

 

 

 

 

14.534,91 zł 

 

1.566,41 zł 

 

6.210,27 zł 

 

18.019,19 zł 

3. Zalecenia  Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  

w Krotoszynie – decyzja nr 126/2018 z dnia 21 listopad 

2018 r.  i  decyzja nr 127/2018 r. 

a) Remont dwóch klatek schodowych 

 

 

 

164.894,40 zł 

4. Remont salki komputerowej 

Remont salki pedagogicznej 

Remont salki sensorycznej 

Remont pokoju socjalnego 

Remont pomieszczenia do sprawowania kultu religijnego 

Remont korytarza 

Remont sali terapii zajęciowej 

Remont pokoju pobytu dziennego, adaptacja na 

rehabilitacje 

Remont pokoju siłowni, adaptacja na pokój odwiedzin 

Remont sali rehabilitacji, hydromasaż 

Remont pokoju relaksacyjnego 

Remont pokoju kominkowego, archiwum, adaptacja 

na pokój psychologa 

Remont korytarza parter 

10.553,40 zł 

7.865,85 zł 

12.231,12 zł 

6.891,69 zł 

11.187,44 zł 

10.843,07 zł 

26.186,21 zł 

31.965,24 zł 

 

6.307,44 zł 

3.394,80 zł 

18.863,28 zł 

               17.310,28 zł 

 

21.252,43 zł 

 RAZEM 712.971,83 zł 

Plany długoterminowe - Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na mieszkania 

usamodzielniające. 
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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. 

 

Środki finansowe 

 

a)  środki przekazane z budżetu Wojewody –  943.656,00 zł 

b)  inne środki –  0,00 zł 

Razem 943.656,00 zł 

 

W 2021 r. Dom opuściły 4 osoby, w tym:   

 

- 1 osoba -  podjęła pracę w ZAZ,   

- 1 osoba – podjęła prace dorywcze, 

- 1 osoba -  długotrwały pobyt w szpitalu, 

- 1 osoba – pogorszenie stanu zdrowia oraz powody rodzinne. 

 
 

Tabela  32  Średnia dzienna liczba uczestników obecna na poszczególnych zajęciach w 2021  

roku. 

 

Lp. Rodzaj zajęć Średnia dzienna liczba osób na zajęciach  

z całego roku 

 

1. 

 

Trening kulinarny  

  

 

3 os./dziennie 

 

 

2. 

 

Trening porządkowy 

 

3 os./dziennie 

 

3.  

Trening higieniczny 

 

34 os./m-c 
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4.  

Trening kompetencji społecznych 

 

5 os./dziennie 

 

 

5. 

 

 

Zajęcia pedagogiczno-logopedyczne  

i komunikacji 

 

3 os./dziennie 

 

6. 

 

Terapia ruchowa  

 

5 os./dziennie 

 

7. 

Terapia zajęciowa prowadzona w 

pracowni rękodzielniczo-krawieckiej 

6 os./dziennie 

 Terapia zajęciowa prowadzona w 

pracowni techniczno-plastycznej 

4 os./dziennie 

 Terapia zajęciowa prowadzona w 

pracowni 

5 os./dziennie 

 

 

8. 

Zajęcia ogrodnicze  4 os./dziennie 

 

9. 

Zajęcia komputerowe  4 os./dziennie 

 

10. 

Zajęcia online 9 os./spotkanie 

 

11. 

 

Aktywizacja zawodowa (zajęcia 

popołudniowe z Projektu) 

 

   6 os./spotkanie 

 

 

 

Współpraca Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie z innymi podmiotami  

w 2021 roku. 

 

1. Rodziny/opiekunowie/osoby z otoczenia: 

1) zorganizowanie 2 szkoleń (w ramach Projektu): 

  a) „Jak sprawnie poruszać się w sieci i inne przydatne wskazówki”, 

  b) „Wspieranie podopiecznych w rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”; 

2) utrzymywany jest stały kontakt z rodzinami w sprawach dotyczących uczestników 

(obecnie-telefoniczny) zaś coroczne spotkanie informacyjne zorganizowano w formie 

online,  

3) stała oferta edukacyjna dla rodzin i bliskich na stronie www.sds.krotoszyn.pl w zakładce 

"Edukacja na odległość"; 
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2. Ośrodki pomocy społecznej: 

1) pozyskiwanie informacji o potencjalnych uczestnikach ŚDS-u, wymiana informacji  

o uczestnikach, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przy przyjęciu uczestnika 

do ŚDS, 

2) współpraca i działania interwencyjne, 

3) organizacja wsparcia rzeczowego np. paczki spożywcze; 

3. Poradnie zdrowia psychicznego, szpitale psychiatryczne - rozwiązywanie problemów 

zdrowotnych uczestników, konsultacje, leczenie, wsparcie doraźne; 

4. Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. - zatrudnienie 1 uczestnika na 

stanowisku pracownika gospodarczego, na czas określony, po stażu w ramach projektu pn. 

„Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na lokalnym rynku pracy"; 

5. DPS, WTZ, SOSW (z terenu powiatu): 

1) zaproszenie pracowników do udziału w szkoleniach (w ramach Projektu) tj.: 

  a) „Praca zdalna z podopiecznym - organizacja, wskazówki, pomysły", 

  b) „Multimedia w edukacji i terapii osób z chorobami psychicznymi  

     i niepełnosprawnością intelektualną", 

  c) „Obowiązki pracowników wobec podopiecznych", 

  d) „Odpowiedzialność i zadania pracowników wobec działań podopiecznego", 

2) wspólne spotkania integracyjne; 

6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością: 

1) czynne uczestnictwo członków stowarzyszenia w szkoleniach (w ramach Projektu) tj.: 

  a) „Dostępność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością", 

  b) Facebook i YouTube dla osób z chorobami psychicznymi i niepełnosprawnością 

intelektualną", 

  c) „Bezpieczeństwo w sieci", 

  d) „Kahoot i Mentimeter jako narzędzie interakcji", 

  e) „Inspiracje muzealne - od przeszłości ku nowoczesności z wykorzystaniem 

nowoczesnej technologii", 

  f) „Ruch, taniec, relaks w procesie integracji", 

2) wspólne spotkania i zajęcia online (w ramach Projektu), 

3) wspólne wyjazdy na spektakle teatralne „Alicja czarów", „Przychodzi baba do lekarza" 

(w ramach Projektu); 
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7. Kościoły, Caritas - pomoc dla uczestników - talony, paczki na święta; 

8. PCPR Krotoszyn: 

1) wsparcie merytoryczne w tym sprawozdawczość, 

2) decyzje administracyjne przyznające pomoc w ŚDS, 

3) możliwość korzystania z Banku Żywności; 

9. Powiat Krotoszyński - przeznaczenie (w 2021 i 2022 roku) kwoty 680.331,09 zł na remont 

pomieszczeń i dobudowę windy z przeznaczeniem na potrzeby ŚDS;  

10. ROPS (PFRON) – Poznań: 

1) przeznaczenie w 2021 r. kwoty 342 353,37 zł na remont pomieszczeń i dobudowę 

windy z przeznaczeniem na potrzeby ŚDS. 

2) udział w XIX edycji konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych" pt. „To co kocham"; 

11. ŚDS-y (Ostrów Wlkp., Jarocin): 

1) udział w konkursie Karaoke - edycja 2021, 

2) udział w Integracyjnym Festiwalu Plakatu Filmowego „CAMERA HITY 2021"; 

12. Wielkopolski Związek Kolarski – Kalisz - udział w Spartakiadzie Sportowo-Rekreacyjnej 

„Razem łatwiej o sukces"; 

13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie - udział w XII 

Międzyszkolnym Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych „O Gwiazdo Betlejemska"; 

14. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 

1) przeprowadzenie szkolenia dla rodziców (w ramach Projektu), 

2) możliwość skorzystania z zasobów lokalowych biblioteki - sala multimedialna, sala 

konferencyjna (przy realizacji Projektu), 

3) stała współpraca w temacie "biblioterapii"; 

15. PSONI Warszawa, Stowarzyszenie HOMINI-Międzychód - zorganizowanie szkoleń na 

potrzeby Projektu; 

16. Muzeum Regionalne - korzystanie z bieżącej oferty. 

 

Ocena realizacji zadań oraz wnioski  

 

1.Wszystkie zadania na rok 2021 zostały zrealizowane zgodnie z planem i określonymi 

celami. 

2. W roku 2021 zaktualizowano takie dokumenty jak: statut, regulamin organizacyjny, 

programy działalności. 

3. Pandemia i związane z tym restrykcje to czas w którym: 
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1) ŚDS cały czas prowadził zajęcia stacjonarne za wyjątkiem krótkich okresów 

zawieszenia działalności przypadających na styczeń, marzec i kwiecień, 

2) w sytuacji nieobecności uczestnika z dużym efektem prowadzone były zajęcia online 

oraz różne aktywności na blogu (obie formy obowiązują nadal), 

3) na bieżąco aktualizowano procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie COVID-19  

z którymi zapoznawano uczestników, 

4) ŚDS włączył się w akcję szczepień uczestników; rejestracja, transport, obecność przy 

szczepieniu; na wyraźną prośbę zainteresowanych z efektem 85% zaszczepionych dwoma 

dawkami na koniec 2021 r.  

4. Od 15 marca do 31 grudnia 2021 r. ŚDS realizował projekt pt. „Aktywność - nowe 

technologie to nowe szanse i możliwości rozwoju dla osób z zaburzeniami psychicznymi"  

w ramach Programu MRiPS „Od zależności ku samodzielności" na który otrzymano środki  

w kwocie 73 110 zł.  

5. We wrześniu 2021 r. przeprowadzona została kontrola kompleksowa w zakresie 

prawidłowości funkcjonowania jednostki w zakresie spełniania standardu usług oraz 

kwalifikacji kadry realizującej zadanie. W rezultacie działalność ŚDS została oceniona 

pozytywnie. 

6. Na uwagę zasługuje wysoka frekwencja uczestników na zajęciach, która wyniosła 30 osób 

(średnia z całego roku) i jest wyższa niż w roku 2020 (wynosiła 27 osób); zważywszy na fakt, 

że nadal mamy okres epidemii. 

7. Alternatywne formy komunikowania się z uczestnikami oraz umiejętności posługiwania się 

nowymi technikami tj. zajęcia online czy aktywność na blogu, pozwoliły i nadal, na bieżący 

kontakt z uczestnikami przy zachowaniu ciągłości prowadzenia zajęć. 

 

Wnioski 

Pandemia sprawiła, że doceniliśmy zalety technologii cyfrowych. Zajęcia prowadzone  

w formule zdalnej stanowiły i nadal stanowią ważną część oferty ośrodka. Zawieszone 

zajęcia, długie okresy choroby, kwarantanny czy izolacji to ogromna strata w rozwoju 

uczestników i dlatego wprowadzenie formy zajęć na odległość w znacznym stopniu 

złagodziło skutki wprowadzonych ograniczeń. Dzięki udziałowi w realizowanym  

w 2021 r. Projekcie dotyczącym nowych technologii, zarówno uczestnicy jak i rodzice, mieli 

możliwość poszerzenia swojej wiedzy w tym obszarze. W obecnym czasie nabyte 

kompetencje cyfrowe w znacznym stopniu ułatwiają pracę i komunikację z uczestnikami  

i rodzinami. 
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Planowane zmiany 

W ramach rozwoju sieci ośrodków wsparcia, planowane jest uruchomienie dodatkowych  

10 miejsc i tak: 

1. poszerzamy bazę lokalową o dodatkowe pomieszczenia (pozostawione po Poradni); od 

października 2021 r. trwają prace remontowe z dobudową windy. Całość inwestycji to kwota 

1.022.684,46 zł, w tym środki powiatu – 680.331,09 zł, PFRON - 342 353,37 zł; zakończenie 

prac planowane jest na kwiecień 2022 r., 

2. jest zapotrzebowanie na tego typu usługę, gdyś ośrodek jest jedynym w powiecie o takim 

profilu działania, przeznaczonym dla 40 osób (cały czas jest 100% wykorzystanie miejsc). 

Obecnie na liście oczekujących jest 7 osób i liczba zainteresowanych systematycznie rośnie, 

poza tym w roku 2022 placówki kształcenia specjalnego opuści 12 osób - to też potencjalni 

kandydaci ośrodka, 

3. dodatkowe miejsca to również szansa na przyjęcie osób z niepełnosprawnością sprzężoną  

i autyzmem; obecnie w ŚDS jest 11 osób z niepełnosprawnością sprzężoną i 1 osoba   

z autyzmem. 

W związku z powyższym, w ramach zgłaszania potrzeb finansowych związanych z rozwojem 

sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -zapotrzebowanie na rok 

2022; (w CAS formularz o symbolu WUW-PSI-JD-1(P)/2022) do WUW w Poznaniu złożony 

został wniosek (pismo ŚDS-K.0701.1.2022 z dnia 21.01.2022 r.) o wyrażenie zgody na 

uruchomienie dodatkowych 10 miejsc oraz z prośbą o dofinansowanie zakupu wyposażenia 

na kwotę 122 000,00 zł. Czekamy na pozytywne rozpatrzenie wniosku. 
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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 warsztatów terapii Zajęciowej w Krotoszynie ze środków 

PFRON -  umowa nr 2/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.  Do umowy co roku sporządzane są 

aneksy.  

W roku 2021 sporządzono 4 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 2021 poz. 573 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 (29 osób ze stopniem znacznym i 31  

z umiarkowanym). Warsztat funkcjonuje w budynkach przy ul. Kobylińskiej 9a  

w Krotoszynie. 

      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 i znajduje się na niej 30 osób. W warsztacie 

funkcjonuje 7 pracowni dla 60 uczestników: Pracownia komputerowa – 1 szt., pracownia 

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

rękodzielnicza – 1 szt., procowania gospodarstwa domowego – 1 szt., pracownia plastyczna – 

1 szt. Do pracowni uczestnicy kwalifikowani są ze względu na własne zainteresowania  

i warunki psychofizyczne. W bieżącym roku WTZ opuściły 2 osoby. 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 wyminę informacji, omówienie sukcesów a także 

niepowodzeń oraz zapoznanie z planami i harmonogramem zajęć warsztatowych. Obsada 

WTZ składa się 21 pracowników w przeliczeniu na 18,375 etatu. Wszyscy pracownicy 

posiadają stosowne kwalifikacje. 
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Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju dwukrotnie decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego została zawieszona działalność WTZ od 01.01.2021 r. do 

15.01.2021 r. oraz od 29.03.2021 r. do 07.05.2021 r. W tym czasie pracowano z uczestnikami 

zdalnie. 

Stowarzyszenie posiada 3 pojazdy, które służą do dowożenia uczestników na terapie. Są to 

dwa autobusy 20 i 23 osobowe oraz bus 9 osobowy. 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie przekazywało na wyodrębniony 

rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie środki PFRON na bieżącą 

działalność w poszczególnych kwartałach 2021 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 2021 przekazano na 

działalność WTZ  środki PFRON w wysokości 1.301.760,00 zł oraz 208.640,00 zł ze 

środków Powiatu Krotoszyńskiego. Kwota ta została wydatkowana na: 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 2021 kwotę 2.527.150,00 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 90.000,00 zł. Dwie osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej łącznie w kwocie 81.301,00 zł. Pozostałe środki 

zostały wydatkowane na staże dla 4 osób niepełnosprawnych – 31.433 zł. 

 Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano w 2021 r. kwotę 

2.061.786,45 zł: 

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

Na działalność przekazano kwotę 1.301.760,00 zł ze środków PFRON i 208.640,00 zł jako 

min. 10 % dotacji ze środków powiatu. 

 - W roku bieżącym 261 osób złożyło wnioski na dofinansowanie pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym. Dofinansowanie otrzymały osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym, 

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

zadanie to 334.107,00 zł dla 244 osób niepełnosprawnych.  

 - O dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych starało się 106 osób 

niepełnosprawnych. Dofinansowanie otrzymały 85 osób. Kwota 298.827,00 zł została 

przeznaczona na adaptacje łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na likwidacje 

barier  w komunikowaniu się oraz zakup sprzętu technicznego umożliwiającego samodzielne 

funkcjonowanie.   

 - Z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

sprzęt rehabilitacyjny skorzystało 989 osób na kwotę 381.272,00 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. 
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 - Dodatkowo rozpatrzyliśmy 8 wniosków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 

7.450,00 zł. 

 - Jak co roku stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych organizują 

różnego rodzaju imprezy integracyjne i wycieczki dla swoich członków. W roku 2021 

podpisano 1 umowę dla 100 osób niepełnosprawnych na kwotę 1.000,00 zł. 

 

 

 

 

     W roku 2021 ponownie realizowaliśmy 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 4 umowy na kwotę 20.794,00 zł); A2 - pomoc  

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

elementów – narząd ruchu (podpisano 8 umów na kwotę 40.902,50 zł); B2 - dofinansowanie 

szkoleń (podpisano jedną umowa na kwotę 2.000,00 zł); B4 - dofinansowanie zakupu sprzętu 

elektronicznego – narząd słuchu (podpisano 1 umowę na kwotę 4.000,00 zł) C1 – pomoc  

w zakupie wózka o napędzie elektrycznym (podpisano 2 umowy na kwotę 44.722,00 zł); C2 - 

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka (podpisano 6 umów na kwotę 26.600,00 

zł); C3 - pomoc w zakupie specjalistycznej protezy; C4 - naprawa specjalistycznej protezy; 

C5 – pomoc w zakupie skutera i napędu elektrycznego do wózka inwalidzkiego; D - pomoc  

w utrzymaniu sprawności zawodowej osób niepełnosprawnych; Moduł II – pomoc  

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (podpisano 10 umów na kwotę 56.739,00 

zł).  
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Powiat przystapił do programu „Pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywiłanych chorobami zakaźnymi“ Moduł IV. Zostały zakupione 

pakiety ochronne dla 30 osób niepełnopsrawych mieszkanców powiatu oraz został zakupiony 

dodatkowy sprzę rehabilitacyjny dla mieszkańcow DPS w Baszkowie. Łączna pozyskana 

kwota to 14.146,00 zł 

W Powiecie Krotoszyńskim otwarte zostało Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dedykowane mieszkańcom powiatu, które doświadczyły róznych sytuacji 

kryzysowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z NZOZ „PSYCHE“ oraz Fundacją 

AKME. Osby mogą liczyć na wsparcie psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, terapeuty 

traumy i neurotaktylnego, fizjoterapeuty, dietetyka i prawnika. Do końca roku 2021 ze 

wsparcia skorzystało 105 osób. 

      Powiat Krotoszyński przystąpił do programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”, który zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności 

oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. W ramach projektu zatrudniono 25 asystentów dla 

38 osób niepełnosprawnych, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych w wieku do 16 r.ż.,  

26 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  8 osób z orzeczeniem  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wykorzystana kwota dotacji to 289.289,11 zł. 

     Przy Warsztacie Terapii Zajęciowej został utworzony Klub w ramach programu „Zajęcia 

klubowe w WTZ”. Do Klubu mogą uczęszczać osoby, które opuściły warsztat w celu 

podjęcia zatrudnienia oraz osoby oczekujące na przyjęcie. W roku 2021 z zajęć oferowanych 

przez Klub skorzystało 7 osób. Kwota wydatkowana to 37.800,00 zł. 

 W roku 2021 Powiat Krotoszyński przystąpił do programu Ośrodek Wsparcia 

Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności 

architektonicznej dla podmiotów publicznych”. Rozpatrzenie wniosku odbędzie się w drugim 

półroczu 2022 r.  Dodatkowo rozpoczęto budowę windy do budynku ŚDS w Krotoszynie.  

W ramach tego zadania zostanie również przystosowane 2 piętro budynku do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami. 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie każdego roku śledzi  

aktualne ogłoszenia o dodatkowych programach dla osób niepełnosprawnych.  Przystępując  

do ich realizacji prowadzimy akcje informacyjne mające na celu przekazanie informacji na 

temat praw przysługujących osobom niepełnosprawnym. 

Wszystkie podejmowane działania, zarówno te zaplanowane jak i wynikające z aktualnej 

potrzeby, mają służyć wsparciu osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia dlatego: 
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1. należy skoordynować działania zmierzające do przyjęcia planu dostosowania 

budynków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; 

2. stale monitorować możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań 

na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 

3. systematycznie identyfikować aktualne potrzeby osób wymagających wsparcia; 

4. stałe wspierać tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami; 

5. zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów w celu zniwelowania baku możliwości 

szybkiej diagnozy i leczenia z powodu zamknięcia placówek w trakcie pandemii 

COVID-19 . 
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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 33  Liczba spraw realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2021 roku.  

 

Liczba spraw 

dotyczących 

przemocy  

Liczba spraw 

pozostałych   

Liczba osób 

korzystających  

z pomocy OIK-u  

 

Liczba 

udzielonych 

porad  

 

64 130 598 2078 

 

Praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie ma następujące formy:  

➢ Kontakt telefoniczny – całodobowy (w 2021 roku odnotowano 333 rozmowy).  

➢ Pomoc doraźna - krótkoterminowa udzielana jest zgłaszającym się osobiście bądź 

tym, którzy są kierowani do Ośrodka przez inne służby. 

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

doświadczają tzw. „gorącej przemocy”. 

➢ Grupa wsparcia dla ofiar przemocy (w 2021 roku odbyło się 25 spotkań,  

w których wzięło udział 5 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. 
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➢ 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 

korekcyjno-edukacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 6 lipca 2006 r. 

 

Tabela 34 Liczba osób korzystających z usług SOW-u  w Zdunach w roku 2021. 

 

Liczba osób 
Liczba rodzin Liczba osób ogółem 

Dorosłe Dzieci 

25 32 25 57 
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

 o Niepełnosprawności 

 

W 2021 roku  złożono 1700 wniosków w sprawie wydania orzeczenia, w tym 1479 

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

oraz 221 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osób do 16 roku życia. 

 

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

osób niepełnosprawnych w 2021 r. 

 

  Wydano orzeczeń Ilość 

Dzieci 

o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych   198 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   18 

o odmowie ustalenia niepełnosprawności 1 

Osoby powyżej 

16 roku życia  

o lekkim stopniu niepełnosprawności  469 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  556 

o znacznym stopniu niepełnosprawności  388 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych   31 

o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 17 

RAZEM 1678 

 

Wydano 739 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 360 karty parkingowe.  

Rozpatrzono i przekazano do rozpatrzenia II instancji 128 odwołań. 
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ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH PROJEKTÓW PRZEZ PCPR I INNE 

JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Tabela 36 Zestawienie środków pozyskanych w ramach projektów przez PCPR  i inne 

jednostki pomocy społecznej w 2021 roku. 

 

Lp. Jednostka Cel / Program 

Instytucja, 

organizacja 

przekazująca 

środki 

Kwota 
wydatkowana 

w (zł) 

Liczba 

uczestników 

projektu 

1.  PCPR 

Program Osłonowy „Wspieranie 

Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie”  

pn. „RODZINA#wspieraj” 

MPiPS  48.635,30 

 

 

121 osób 

2.  PCPR 

Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” - 

edycja 2021 

Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia 

Osób 

Niepełnosprawnych 

289.289,11 

 

38 osób 

niepełnosprawnych 

25 asystentów 

3.  PCPR 

Program korekcyjno-

edukacyjny dla sprawców 

przemocy w rodzinie 

Wojewoda 

Wielkopolski 
12.480,00 

 

12 osób 

4.  PCPR  Żywność  
Wielkopolski 

Bank Żywności  
27.217,89 

 

Średnio 130,66 

osób/m-c 

5.  PCPR 

Pomoc poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi 

PFRON 14.146,00 

 

30 osób 

niepełnosprawnych 

6.  PCPR 
Wakacje z Lions Club 

Krotoszyn 

Lions Club 

Krotoszyn 
27.000,00 

 

27 dzieci 

7.  PCPR Aktywny Samorząd PFRON 195.757,50 

 

32 osoby 

8.  PCPR 
Środowiskowe Centrum 

Zdrowia Psychicznego  

w Powiecie Krotoszyńskim 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

5.232.500,00 

 

300 osób 

9.  PCPR 
Środowiskowego Centrum 

Zdrowia Psychicznego dla 

dzieci i młodzieży 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

3.726.614,10 

 

 

200 dzieci 
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10.  PCPR 

Przebudowa części budynku 

(Środowiskowego Domu 

Samopomocy) wraz  

z dobudową windy  

w Krotoszynie, ul. Langiewicza, 

na dz. nr 6316/2 

Środki PFRON 

przekazane 

Samorządowi 

Województwa 

Wielkopolskiego 

342.353,37 

 

- 

11. 

 

PCPR 

PZERiI  

  

  

 

 

 

 

„Senior z inicjatywą” 

  

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

13.000,00 

 

 

 

ok. 260 osób Powiat 

Krotoszyński 
2.000,00 

PFRON 1.000,00 

Urząd Miejski w 

Krotoszynie 
2.000,00 

12. 

ŚDS w 

Krotoszynie 

„Aktywność - nowe technologie 

to nowe szanse i możliwości 

rozwoju dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi"  

 

 

MRiPS 73.110,00 

 

 

50 osób 

13. 

DPS w 

Baszkowie 

Fundusz przeciwdziałania 

COVID-19 

Wojewoda 

Wielkopolski 
122.656,93 

 

 

- 

 

 

14. 
DPS w 

Zdunach 

Fundusz przeciwdziałania 

COVID-19 

Wojewoda 

Wielkopolski 
50.210,66 

 

 

- 

 

 
RAZEM 

10.179.970,86 
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Wnioski: 

Szczegółowa analiza działalności oraz ocena zasobów pomocy społecznej w 2021 roku 

jest podstawą  wyznaczenia priorytetów w roku 2022: 

1. Utrzymanie standardu świadczonych usług w instytucjach pomocy społecznej. 

2. Realizacja koncepcji zagospodarowania części pomieszczeń w ŚDS /budowa szybu  

z dźwigiem windowym oraz remont pomieszczeń/. 

3. Utworzenie zawodowej rodziny zastępczej ze szczególnym nastawieniem na 

specjalistyczną dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. 

4. Budowa szybu windowego przy pałacu Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie. 

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

6. Utworzenie pogotowia rodzinnego. 

7. Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. 

8. 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. 

9. Realizacja projektów konkursowych ze środków WRPO 2014+, w ramach 

Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne w powiecie krotoszyńskim w zakresie 

Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz dzieci  

i młodzieży. 

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 

31-12-2021 r. 

852 85205 4010  wynagrodzenia brutto  pracownicy                       289 725,70 zł  

      

 1. wynagrodzenie brutto - wg stanu na  

31-12-2021 r. - 7 etatów w tym jeden 

wychowawczy urlop                       289 725,70 zł  

       2. odprawa                                     -   zł  

       3. fundusz nagród                                     -   zł  

    4040  dodatkowe wynagrodzenie                         19 918,58 zł  

    4110  składki na ubezpieczenie społeczne                         53 031,10 zł  

       w tym: od wynagrodzeń                         49 599,23 zł  

      od nagrody rocznej                        3 431,87 zł  

    4120  składki na F.P.                            5 694,90 zł  

       w tym od wynagrodzeń                           5 337,37 zł  

       od nagrody rocznej                         357,53 zł  

    4170 

umowy zlecenie - "Program pracy ze 

sprawcą przemocy" 11 412,40 zł  

    4210  zakup materiałów i wyposażenia                         57 739,82 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki                     -   zł  

       2.meble i inne wyposażenie                           4 169,35 zł  

      

 3. sprzęt komputerowy i części 

komputerowe                         14 235,00 zł  

       4. opał - koks                          24 310,00 zł  

      

 5. środki chemiczne  i materiały do remontu, 

paliwo                         15 025,47 zł  

    4220 

 artykuły spożywcze - do przygotowania 

posiłków w ramach zajęć                            9 475,32 zł  

    4270  zakup usług remontowych                           4 470,50 zł  

      

 remont i naprawa maszyn,  urządzeń   

i  budynków  - malowanie pomieszczeń 

SOW                           4 470,50 zł  

    4280 zakup usług zdrowotnych                           891,00 zł  

    4300  Zakup usług pozostałych                         15 975,22 zł  

       1. opłaty pocztowe                              499,50 zł  

      

 2. utrzymanie czystości na zewnątrz - 

wywóz szamba                              324,00 zł  

       3. sprzątanie pomieszczeń, dozór                                     -   zł  

       4. koszty bankowe                                     -   zł  

       5. zakwaterowania, konwenty, spotkania                                     -   zł 

       6. usługi radcy prawnego                                     -   zł  

       6. opłata za studia podyplomowe                           5 050,00 zł  

      

 7. pozostałe (odbiory; abonament rtv;  

przegląd w zakresie BHP, cateringowe, 

obsługa techniczna, superwizja zespołu )                         10 101,72 zł  
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    4360  usługi telekomunikacyjne                              631,00 zł  

    4410  podróże służbowe krajowe                           2 233,74 zł  

       delegacje                                     -   zł  

       ryczałt                           2 233,74 zł  

    4430  różne opłaty i składki                                     -   zł  

       ubezpieczenie samochodu                                     -   zł  

    4440  odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych                           9 425,59 zł  

    4520 

 opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi                           1 619,12 zł  

    4700 szkolenia pracowników                                     -   zł  

      razem:                       482 243,99 zł  

      

 FINANSOWANIE: DOTACJA OD 

WOJEWODY                       482 243,99 zł  

 

 

Liczba osób, którym udzielono pomocy w SOW w 2021 roku 

 

Liczba osób ogółem: 57 w tym  25 dorosłych - 0 mężczyzn, 25 kobiet; 32 dzieci. 
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie 

Dział Rozdział 

 

Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12 -2021 r.  

    
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń                          300,00 zł  

852 85220 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników               228 379,22 zł  

    wynagrodzenia brutto  pracownicy                209 959,22 zł  

    fundusz nagród                18 420,00 zł  

  nagroda jubileuszowa                            -   zł  

    odprawa emerytalna, jubilatka                            -   zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                18 128,46 zł  

    

4110 

Składki na ubezpieczenie społeczne                41 709,59 zł  

    

składki na ubezpieczenie społeczne 

pracownicze od wynagrodzeń                41 709,59 zł  

    
4120 

Składki na fundusz pracy                  4 267,13 zł  

    w tym od wynagrodzeń                  4 267,13 zł  

    

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia                11 407,00 zł  

     1. materiały biurowe,                    5 907,00 zł  

    

 2.meble i inne wyposażenie do mieszkania 

chronionego typu treningowego                   4 500,00 zł  

     3.paliwo                   1 000,00 zł  

    

4260 

Zakup energii                  8 169,34 zł  

    woda                     815,80 zł  

    energia elektryczna                  2 096,53 zł  

    energia cieplna                   5 257,01 zł  

    4270 Zakup usług remontowych                     100,00 zł  

    
  

drobne konserwacje i naprawy sprzętu 

komputerowego, kserokopiarki                      100,00 zł  

    
4280 

Zakup usług zdrowotnych                     613,00 zł  

    badania okresowe pracownicze                     613,00 zł  

    

4300 

Zakup usług pozostałych                15 507,00 zł  

     1. użytkowanie kserokopiarek                   1 707,00 zł  

  

 2. pozostałe (czynsze za kserokopiarkę, usługi 

poligraficzne, sprzątanie)                 10 800,00 zł  

    3. radca prawny                  3 000,00 zł  

    4360 Usługi telekomunikacyjne                  3 384,00 zł  

    4400 Czynsze                  6 346,80 zł  

    
4410 

Podróże służbowe krajowe                      23,40 zł  

    podróże służbowe                       23,40 zł  

    
4440 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                  6 374,16 zł  

    4700  szkolenia                   1 000,00 zł  

      RAZEM              345 709,10 zł  
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  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 

  

Z budżetu powiatu 178 069,10 zł  

Z dochodów pochodzących z gmin wg 

zawartych porozumień o pomocy finansowej  

w ramach par. 2710 

  

167 640,00 zł 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2021 r.  

853 85218 3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

                                                   

600,00 zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

                                           

952 646,81 zł  

      

Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 

etatów na  31-12-2020 r. (w tym 2 osoby na 

wychowawczym) 

                                            

856 778,81 zł  

      odprawa emerytalna 

                                                             

-   zł  

      fundusz nagród 

                                             

61 500,00 zł  

      jubilatka 

                                             

34 368,00 zł  

   

gratyfikacje i odprawy, nagrody 

jubileuszowe 0 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

                                             

75 896,39 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 

                                           

168 127,81 zł  

      społeczne pracodawcy - od wynagrodzeń 

                                           

168 127,81 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy 

                                             

18 034,01 zł  

      Fundusz Pracy - od wynagrodzeń  

                                             

18 034,01 zł  

    4170 Umowy zlecenie 

                                                            

-   zł  

   opłata notarialna za poświadczenie podpisu  

                                                            

-   zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

                                             

54 318,28 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki  

                                             

41 484,16 zł  

       2.meble i inne wyposażenie  

                                                

1 418,00 zł  

      

 3. sprzęt komputerowy i części 

komputerowe, programy antywirusowe  

i komputerowe  

                                                

6 286,00 zł  

       4. paliwo, oleje  

                                                

2 379,81 zł  

      

 5. artykuły chemiczne  do sprzątania i  

pozostałe drobne materiały, części 

samochodowe  

                                                

2 750,31 zł  

    4220  zakup artykułów spożywczych  

                                                

3 995,27 zł  

    4260 Zakup energii 

                                                

6 329,54 zł  

      

energia cieplna, elektryczna, woda - 

faktyczne wykonanie ul. Floriańska wynosi: 

6329,54 ze środków 85218 i 31104,00 85147 

                                                

6 329,54 zł  
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4269 jako wkłąd własny w projekcie  

    4270 Zakup usług remontowych 

                                             

27 107,06 zł  

      

konserwacje przeprowadzane w budynku  

ul. Floriańska - windy i innych urządzeń, 

drobne naprawy, remont schodów 

wejściowych - położenie nowych płytek   

    4280 Zakup usług zdrowotnych 

                                             

27 107,06 zł  

      badania pracownicze okresowe i wstępne 

                                                 

1 971,00 zł  

    4300 Zakup usług pozostałych 

                                                

1 971,00 zł  

       1. opłaty pocztowe  

                                             

73 100,37 zł  

      

 2. utrzymanie czystości wewnątrz - umowa 

o sprzątanie z spółdzielnią VIVO  

                                             

19 878,35 zł  

       3. usługi informatyczne  

                                             

20 430,00 zł  

       4. usługi radcy prawnego  

                                                            

-   zł  

      

 5. pozostałe (czynsze za wodę pitną, 

korzystanie z kserokopiarek, dofinansowanie 

do studiów podyplomowych, wydatki 

pozostałe związane z utrzymaniem obiektu 

ul. Floriańska, prowizje bankowe)  

                                              

14 400,00 zł  

    4360  Opłaty za usługi telekomunikacyjne 

                                             

18 392,02 zł  

    4400  Opłaty czynszowe   

                                             

13 500,00 zł  

    4410 Delegacje krajowe 

                                                            

-   zł  

    4430 Różne opłaty i składki 

                                                

2 999,49 zł  

      

ubezpieczenie pojazdów, nieruchomości, 

mienia, opłata autorska  

                                                

9 009,19 zł  

    4440 Odpisy na ZFŚS 

                                                

9 009,19 zł  

    4480 

Podatek od nieruchomości - od lokali 

oddanych w trwały zarząd 

                                             

28 421,44 zł  

    4520 

 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego - opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

opłata za trwały zarząd  

                                                

3 906,00 zł  

    4700 Szkolenia pracowników  

                                                

7 019,73 zł  

    6050 

wydatki inwestycyjne - część - etap I 

działalności  inwestycyjnej dotyczącej 

adaptacji budynku ul. Langiewicza    

                                                

7 877,70 zł  

       FINANSOWANIE:                        286 054,59 zł  

       DOTACJA OD WOJEWODY                     1 740 914,68 zł  

      ŚRODKI POWIATU                           8 119,34 zł  
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PIECZA ZASTĘPCZA 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2021 r.  

      RODZINY ZASTĘPCZE   

  303 delegacje zleceniobiorców - koordynatorzy             195,58 zł  

855 85508 3110 Świadczenia społeczne, w tym:   2 923 444,42 zł  

    

- 

miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin 

zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka - dla 62 dzieci rodzin spokrewnionych, 

72 dzieci w rodzinach niezawodowych, 12 dzieci 

w rodzinach zawodowych    1 735 633,57 zł  

    
- 

usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych           4 849,00 zł  

    

- 

świadczenia a pokrycie miesięcznych kosztów 

utrzymania dziecka dla rodzinnego domu dziecka - 

18 dzieci      218 047,49 zł  

    - remonty - 1 świadczenie          5 400,00 zł  

    
- 

zagospodarowanie dla nowych rodzin - 8 

świadczeń        14 950,00 zł  

    

- 

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich  wychowanków rodzin zastępczych – 

dla 18 osób        89 580,54 zł  

    
- świadczenie wychowawcze dla rodzin zastępczych 

("500+")       805 500,74 zł  

    

- 

koszty utrzymania lokalu mieszkalnego rodziny 

zawodowej dla 1 rodziny zawodowej i 2 

rodzinnych  domów dziecka,         47 483,08 zł  

    - zdarzenie losowe          1 000,00 zł  

    - dofinansowanie wypoczynku          1 000,00 zł  

    

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 etatów 

koordynator pieczy zastępczej w tym 1 

pracownica na urlopie macierzyńskim      223 499,48 zł  

      w tym fundusz  nagród                    -   zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne        15 799,15 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne        80 711,95 zł  

      

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej, od umów zleceń        80 711,95 zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy        10 443,20 zł  

      

w tym od wynagrodzeń - koordynator pieczy 

zastępczej        10 443,20 zł  

    4170 Umowy zlecenie      284 033,00 zł  

      

7  rodzin w tym:3 zawodowe,  2 rodzinny dom 

dziecka; 2 rodziny pomocowe      275 073,00 zł  

      szkolenie PRIDE          8 960,00 zł  

    4210 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia     4 500,00 zł  

      zakup materiałów biurowych          4 500,00 zł  

    4280 Zakup usług zdrowotnych      894,00 zł  
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    4300 

Opłata pocztowa i usługi pozostałe - utrzymanie 

serwera „Piecza zastępcza" 1771,20 zł, opłata 

pocztowa 1310,90 zł, superwizja i badania 

psychologiczne 17800,00 zł,  korzystanie z 

kserokopiarek 12701,13 zł, radca prawny 

3200,00 zł 

                                   

36 483,23 zł  

    4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego - za  10 dzieci z powiatu 

krotoszyńskiego umieszczone w rodzinach 

zastępczych poza terenem powiatu 

krotoszyńskiego* wg załącznika 

                                 

149 408,12 zł  

    4360  Opłaty za usługi telekomunikacyjne         3 862,19 zł  

    4410 Podróże służbowe krajowe         1 949,29 zł  

    4440 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

                                   

12 402,08 zł  

    4700 Szkolenia        2 030,00 zł  

      RAZEM   3 749 655,69 zł   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotacja na realizację "500+" 
                                805 500,74 zł  

środki własne powiatu 
                             2 944 154,95 zł  

dotacja na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

85508 par. 212 
                                                 -   zł  

rodziny spokrewnione 
62 

rodziny niezawodowe 
72 

rodziny zawodowe 
12 

rodzinny dom dziecka 
18 

kontynuowanie nauki – osoby pełnoletnie 
18 

Razem dzieci 
182 
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Kontynuowanie nauki przez młodzież opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2021 r.  

852 85510       

    3110 Świadczenia społeczne, w tym:                    -   zł  

      w tym kontynuowanie nauki - 1 wychowanek   

      USAMODZIELNIENIE                 -   zł  

    4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego    363 898,37 zł  

      

zapłata za pobyt w placówkach Warszawa  

1 dziecko, Ostrzeszów 7 dzieci     363 898,37 zł  

      RAZEM     363 898,37 zł  

      FINANSOWANIE:   

      ŚRODKI WŁASNE POWIATU       363 898,37 zł  

      SUMA      363 898,37 zł  
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Realizacja zadań PFRON 

 

 

 

 

Dział Rozdział Wyszczególnienie zadań  Wykonanie    

2,5% 

należne PLAN 

% 

WYKONANIA 

PLANU 

  85324 

1. dofinansowanie do 

turnusów rehabilitacyjnych 334 107,00 zł    8 353 zł   334 107,00 zł  100,00% 

    

2.dofinansowanie  sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki       1 000,00 zł  

                  

25 zł       1 000,00 zł  100,00% 

    

3.zakup sprzętu 

ortopedycznego  388 722,36 zł    9 718 zł    388 722,36 zł  100,00% 

    

4. likwidacja barier 

architektonicznych 

i funkcjonalnych  298 826,92 zł    7 471 zł   298 826,92 zł  100,00% 

    

5.finansowanie działalności 

WTZ 1 301 735,26 zł  32 543 zł  1 301 760,00 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        31 432,90 zł  

                 

786 zł       31 432,90 zł  100,00% 

    

7. przyznawanie osobom 

niepełnosprawnym środków 

na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, rolnej, albo 

wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej (art.12)      81 300,82 zł    2 033 zł       81 300,82 zł    

    

8. zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26e)      90 000,00 zł    2 250 zł       90 000,00 zł  100,00% 

    

10. 2,5 % NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ      63 179,00 zł             63 179 zł    

    SUMA 2 590 304,26 zł  63 178 zł       2 590 329 zł  100,00% 

    

Razem środki otrzymane  

z PFRON  2 590 329,00 zł        

    Razem środki wydatkowane  2 590 304,26 zł        

    

% na rachunku PFRON, oraz 

inne środki do zwroty 

PFRON                  -   zł        

  s.k. na  31-12-2021 r.             24,74 zł        
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Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 

 Wykonanie    

31-12-2021 r.  

853 85321 3030 

Różne wydatki na rzecz osób  

fizycznych 

                                      

382,70 zł  

      różne wydatki na rzecz osób  fizycznych                              382,70 zł  

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                        226 786,90 zł  

      

wynagrodzenia brutto  pracownicy –  

3 etaty                       207 286,90 zł  

      z czego fundusz nagród                      19 500,00 zł  

      jubilatki                             -   zł  

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   15 989,21 zł  

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                    44 898,83 zł  

      

w tym składki od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego                     44 898,83 zł  

      

składki na ubezpieczenie społeczne 

pracownicze 

                                               

-   zł  

    4120 Składki na Fundusz Pracy                   5 714,97 zł  

      

w tym składki od  dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego 

                                               

-   zł  

      składki na F.P. pracowników                    5 714,97 zł  

    4170 Umowy zlecenie                   31 330,00 zł  

      

 1 - psycholog,  1 - pedagog, 1 - doradca 

zawodowy, 1 - pracownik socjalny                    31 330,00 zł  

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   17 789,31 zł  

       1. materiały biurowe, prasa, książki                    17 789,31 zł  

       2.meble i inne wyposażenie                                    -   zł  

       3. części komputerowe, komputery                                    -   zł  

    4260  Zakup energii                   12 658,85 zł  

      

 Energia elektryczna; energia cieplna; 

woda -  % wydatków na energię -  

ul. Floriańska                    12 658,85 zł  

    4270  usługi remontowe                      3 500,00 zł  

    4280  zakup usług  zdrowotnych                  431,00 zł  

    4300 zakup usług pozostałych                136 124,90 zł  

       1. opłaty pocztowe                        33 962,90 zł  

      

 2. dzierżawa kserokopiarek;  sprzątanie 

pomieszczeń, radca prawny                        30 352,00 zł  

      

3. umowy o usługi zdrowotne z lekarzami 

orzecznikami w tym: internista , 

reumatolog, chirurg, pediatra , psychiatra 

(2), neurolog, specjalista medycyny 

pracy, kardiolog                   71 810,00 zł  

    4360 usługi telekomunikacyjne                    4 200,00 zł  

    4410 delegacje krajowe                   272,82 zł  

      delegacje krajowe                     272,82 zł  

    4440 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych                9 425,58 zł  
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    4700 szkolenia pracowników                       600,00 zł  

  4710 Składki na PPK                         854,69 zł  

      RAZEM             510 959,76 zł  

 

 

DOTACJA WOJEWODY              510 959,76 zł  

ŚRODKI Z POWIATU                       -   zł  

SUMA                  510 959,76 zł  

ŁACZNA ILOŚĆ WYDANYCH ORZECZEŃ  -  ROK 2021: 1678 

ILOŚC WYDANYCH LEGITYMACJI 739 

ILOŚC WYDANYCH KART PARKINGOWYCH 368 

ROZPATRZONO ODWOŁAŃ 128 
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Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „RODZINA#wspieraj” 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
 Wykonanie    

31-12-2021 r.  

852 85205       

    4110  składki na ubezpieczenie społeczne                              2 966,07 zł  

       w tym: od umów zleceń                              2 966,07 zł  

    4120  składki na F.P.                                  367,17 zł  

       w tym od umów zleceń                                 367,17 zł  

    4170 umowy zlecenie                           16 987,73 zł  

    4210  zakup materiałów i wyposażenia                      28 314,33 zł  

      

1. materiały biurowe, prasa, książki, 

materiały promujące projekt                            28 314,33 zł  

    4300  Zakup usług pozostałych                           48 635,30 zł  

       1. usługi poligraficzne                            48 635,30 zł  

      

 2. obsługa prawna dla uczestników 

projektu                            48 635,30 zł  

       Razem:                                        -   zł  

       FINANSOWANIE:                              2 966,07 zł  

       DOTACJA OD WOJEWODY                              2 966,07 zł  

       ŚRODKI Z POWIATU                                 367,17 zł  

 

Projekt wpisuje się w Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i będzie 

wzmocnieniem powiatowego systemu, gdyż mimo systematycznie prowadzonych działań  

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostępne dane statystyczne dotyczące skali 

zjawiska przemocy w rodzinie wykazują tendencję wzrostową: mieszkańcy powiatu 

krotoszyńskiego częściej, niż w latach ubiegłych, ujawniają przemoc w rodzinie i szukają 

pomocy, z drugiej zaś strony wyznaczają nowe kierunki działań dla samorządu i lokalnych 

instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Społeczeństwo często 

boryka się z problemem uzależnień oraz ubóstwa, które niejednokrotnie przyczyniają się do 

występowania zachowań przemocowych. Analiza potrzeb lokalnej społeczności wskazuje, że 

istnieje nadal konieczność: 

1. Zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy, 

publikowania i rozpowszechniania wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

materiałów informacyjnych oraz tworzenia procedur postępowania i działania w sytuacji 

kryzysowej w związku z przemocą w rodzinie. 

2. Zwiększania dostępności do poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, 

pedagogicznego i socjalnego). 
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3. Rozwijania umiejętności radzenia sobie z lękiem i stresem u osób doświadczających 

przemocy w rodzinie. 

4.  Rozwijania i wzmacniania prawidłowych wzorców rodzicielskich. 

5. Objęcia specjalistycznym szkoleniem osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Włączania przedstawicieli innych służb (np. ochrony zdrowia, oświaty) do realizacji 

interdyscyplinarnych działań na rzecz wyeliminowania przemocy. 

 

Działania 2021 rok 

1. Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

  

2. Mobilne Centrum Kompetencji superwizja 9 osób, konsultacje 

indywidualne i grupowe udzielane  

w ramach funkcjonowania - 80 osób 

3. Działania terapeutyczne:   

a) grupa wsparcia nabycie umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych związanych z występowaniem 

przemocy w rodzinie - spotkania dla kobiet 

5 osób 

4. Cykl spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla instytucji:   

 pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej - podniesienie 

kompetencji służb pomocowych  

27 osób 
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Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim” 

współfinansowany ze środków UE w ramach EFS 

 Rozdział 

 Wykonanie 

za 2021 r.  OPIS   

    WYKONANIE     

LIDER PCPR wydatki   

dodatki dla 6 pracowników socjalnych 

za propagowanie idei 

Środowiskowego Centrum Zdrowia 

Psychicznego oraz pracę socjalną; 

składki zus za w/w; zakup maseczek, 

drobne materiały biurowe, paragraf 

4269 - wkład własny środki Powiatu - 

energia cieplna i elektryczna w 

pomieszczeniach PCPR w których 

działania projektowe są realizowane  

  

85147 4017     33 947,66 zł    

85147 4019       3 993,82 zł    

85147 4117       6 958,41 zł    

85147 4119          818,64 zł    

85147 4127          794,66 zł    

85147 4129           93,50 zł    

85147 4177       5 905,27 zł    

85147 4179          694,73 zł    

85147 4217       2 950,66 zł    

85147 4219          347,15 zł    

85147 4269     31 104,00 zł    

85147 4309                -   zł    

85147 4269                -   zł      

SUMA      87 608,50 zł      

PARTNER NR 

I  - PSYCHE 

MARLENA 

KRZYŚKÓW 

SZPOPPER 

2057   357 894,74 zł  

Środki wydatkowane na uruchomienie 

na ul. Kościuszki Środowiskowego 

Centrum Zdrowia psychicznego,  

w tym zakup mebli, komputerów, 

urządzenie wielofunkcyjne, 

wynagrodzenie pracownika, wynajem 

pomieszczeń    

2059     42 105,26 zł  
  

  

    400 000,00 zł     

PARTNER NR 

II  FUNDACJA 

AKME 

2057   171 079,89 zł  Środki wydatkowane na:   

2059     20 127,05 zł  

zatrudnienie specjalista ds. 

merytorycznych punktów w Koźminie 

Wlkp., Krotoszynie;  umowa o pracę 

1/2 etatu umowa od  01-08-2020; 

wynagrodzenie pracownika socjalnego 

od 01-03-2021 r.; koszty najmu 

lokalu; wyposażenie punktów 

wsparcia w Krotoszynie   

     191 206,94 zł  zakup mebli w punkcie Koźmin Wlkp.   

2057    528 974,63 zł      

2059      62 232,31 zł      

     591 206,94 zł      

2007      50 556,66 zł      

2009        5 947,84 zł      

suma      56 504,50 zł      

          

SUMA 

PARTNERZY + 

LIDER    647 711,44 zł  

*sk na rachunku bankowym na  

31-12-2021 r. wg załączonego 

wyciągu – AKME 0,00 zł PCPR 0,00 

zł Psyche 118 683,16 zł  118 683,16 zł  
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Część opisowa dochodów 
 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie plan  
 wykonanie  

do 31-12-2021 r. 

700 70005 0750 Wpływy z najmu pomieszczeń ŚDS         12 000,00 zł                 12 000,00 zł  

  85510 0830 

Wpływy z usług  - za pobyt dzieci  

z gminy Krotoszyn w domach 

dziecka      153 370,00 zł                144 588,56 zł  

  85508 0680 

Wpływ odpłatności za pobyt 

dziecka w rodzinie zastępczej - 

rodzina naturalna          5 000,00 zł                   5 412,77 zł  

  85508 0830 

Wpływy z usług  - za pobyt dzieci  

z innych powiatów i gmin   

w rodzinach zastępczych    1 255 802,00 zł             1 269 869,47 zł  

  85508 0920 Odsetki   235,00 zł  234,43 zł  

  85508 0940 Zwroty wydatków z lat ubiegłych          2 015,00 zł                   2 014,77 zł  

  85218 0920 Odsetki             100,00 zł                      491,28 zł  

  85218 0940 Zwroty wydatków z lat ubiegłych          3 818,00 zł                   3 817,55 zł  

  85220 0690 

Opłaty za pobyt w mieszkaniu 

chronionym          3 000,00 zł                   7 471,29 zł  

  85220 0920 

odsetki - od zapłaty za pobyt  

w  mieszkaniu chronionym                   -   zł                         1,13 zł  

  85326 0970 

Dochody z realizacji projektu 

"Asystent osoby 

niepełnosprawnej"             430,00 zł                      429,16 zł  

  85321 0690 

Dochody skarbu państwa z opłat za 

kartę parkingową          6 880,00 zł                   7 674,00 zł  

  85324 0970 

Dochody z realizacji zadań 

PFRON        82 387,00 zł                 86 386,45 zł  

         1 525 037,00 zł            1 540 390,86 zł  

 

Finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie 

udział 

% 

DOCHODY Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN  

W ROKU 2020 

 realizacja   

31-12-2021 r. 

  KROTOSZYN POWIAT        178 069,10 zł  

53% KROTOSZYN GMINA         88 510,00 zł  

17% KOŹMIN WLKP.       28 390,00 zł  

11% KOBYLIN     18 370,00 zł  

8% ZDUNY        5 000,00 zł  

7% ROZDRAŻEW     11 690,00 zł  

4% SULMIERZYCE        6 680,00 zł  

  z par. 232 Powiat Rawicki        9 000,00 zł  

  suma  dochody        167 640,00 zł  

  suma planu   345 709,10 zł  
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Materiał został opracowany przez Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krotoszynie w składzie: 

1. Dyrektor Andrzej Piotrowski 

2. Główny Księgowy Anna Wachowiak – Zawikowska 

3. Kierownik Działu Wsparcia Rodziny Renata Zych – Kordus 

4. Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej Tadeusz Ciesiółka 

5. Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Danuta Grześkowiak 

6. Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Anna Kubiak 

oraz na podstawie informacji przekazanych przez: 

1. Renatę Waleńską –  dyrektor DPS w Baszkowie 

2. s. Urszulę Wardowską – dyrektor DPS w Zdunach 

3. Małgorzatę Nyczkę – kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

4. Pawła Kaczmarka – kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie 

5. Dominika Radwańskiego – koordynatora Spółdzielni Socjalnej VIVO 

 

Opracowanie graficzne:  

Marta Kowalczyk 

 


