
Załącznik nr 1 do uchwały Nr …………. 

         Rady Powiatu Kościańskiego 

         z  dnia  ………………………   
 

 

 

 
Sprawozdanie z działalności 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie 

za   2015 rok 

 

 

Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Powiatowe 

Centrum  Pomocy Rodzinie. 

Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad 

działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków 

wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej. 

Siedziba PCPR mieści się w budynku stanowiącym własność Powiatu przy ul. 

Gostyńskiej 38 w Kościanie. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania w oparciu o: 

 Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015.163 z późn. zm. 

– tekst jednolity), 

 Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. 2015.332 z późn. zm. – tekst jednolity), 

 Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Kościańskiego na lata 2005 – 2015, 

 Programy pomocy społecznej stanowiące załączniki do Strategii tj.: 

 Program opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie kościańskim, 

 Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2015 – 2017, 

 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie w powiecie kościańskim, 

 Program wspierania osób niepełnosprawnych w powiecie kościańskim. 

 

 

Sprawozdanie przedstawia działalność  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie 

realizacji: 

 Systemu pieczy zastępczej. 

 Dofinansowania pomocy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. 

 Programu „Aktywny Samorząd”. 

 Działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego. 

 Działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

 Działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 Zestawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016, w tym zestawienie 

potrzeb w zakresie  pieczy zastępczej. 
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System pieczy zastępczej. 

 

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu 

zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci w przypadkach niemożności sprawowania 

opieki i wychowania przez rodziców. 

 

          Pieczę zastępczą organizuje powiat i może być ona sprawowana w formach: 

 

1) rodzinnej: 

 rodziny zastępcze  (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe), 

 rodzinne domy dziecka. 

2) instytucjonalnej: 

 placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

 

  Samorząd województwa może prowadzić: 

 

 regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne (dla dzieci wymagających ze względu 

na stan zdrowia szczególnej opieki specjalistycznej i  rehabilitacji), 

 interwencyjne ośrodki preadopcyjne (dla dzieci, które wymagają specjalistycznej 

opieki w okresie oczekiwania na przysposobienie i nie mogą zostać umieszczone w 

rodzinnej pieczy zastępczej). 

 

         Na terenie Powiatu Kościańskiego piecza zastępcza organizowana jest tylko w formach 

rodzinnych, ponieważ nie posiadamy placówek opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku 

konieczności umieszczenia dziecka w pieczy instytucjonalnej zawieramy porozumienie z 

powiatem, na terenie którego znajduje się placówka.  

         Na dzień 31 grudnia 2015r. PCPR obejmowało pomocą  70   rodzin zastępczych ze 110   

dziećmi, w tym  10  wychowanków pełnoletnich pozostających jako dziecko w rodzinie 

zastępczej.    

 

 

         Liczba rodzin zastępczych i dzieci w tych rodzinach z podziałem na gminy:    
 

Lp. 

 

Gmina Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci w rodzinach 

zastępczych 

 

 

 Stan na dzień 

31. 12. 2014r. 

Stan na dzień 

31. 12. 2015 r. 

Stan na dzień 

31.12.2014 r. 

Stan na dzień 

31.12.2015 r. 

1. m. Kościan 31 25 39 30 

2. Gm. Kościan 16 14 32 29 

3. m.i gm. Krzywiń 7 7 12 9 

4. m.i gm. Śmigiel 11 13 27 27 

5. m.i gm. Czempiń 12 11 18 15 

6. R a z e m : 77 70 128 110 

 

W poszczególnych rodzinach zastępczych umieszczonych jest od 1 do 5 dzieci.  

Liczba rodzin zastępczych w porównaniu z rokiem 2014 zmniejszyła  się o 7  rodzin i o 18  

dzieci w rodzinach zastępczych . 
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     Nowo utworzone rodziny zastępcze: 

 

Lp. Gmina 

 

Liczba   utworzonych  rodzin zastępczych 

2014r. 2015 r. 

1. Miasto Kościan 6 1 

2. Gmina Kościan 3 0 

3. Miasto i Gmina Krzywiń 0 0 

4. Miasto i Gmina Śmigiel 2 2 

5. Miasto i Gmina Czempiń 1 0 

 Razem: 12 3 

 

W roku 2015 sądownie ustanowione zostały 3 nowe rodziny zastępcze. W tych 

rodzinach oraz w  3  już istniejących umieszczono w 2015 roku  8  dzieci. 

W  ciągu całego 2015 roku z pomocy pieniężnej skorzystało  76   rodzin i  116   dzieci. 

Rotacja wśród rodzin spowodowana była kilkoma czynnikami jak : 

 

 powrotem do rodzin biologicznych  -  3  dzieci 

  adopcją 2 dzieci w wyniku zrzeczenia się praw rodzicielskich przez rodziców 

 przejściem na świadczenie na kontynuowanie nauki (pełnoletni wychowankowie) - 7 

 1 dziecko po uzyskaniu pełnoletnie  zaprzestało nauki i opuściło rodzinę zastępczą. 

 

 

 

Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek kontynuujący naukę: 

 

Lp. Gmina 

 

2014r. 

rodz. zast. 

2015r. 

rodz. zast. 

2014r. 

placówek 

2015 r. 

placówek 

1. m. Kościan 4 5 0 1 

2. Gm. Kościan 6 5 2 2 

3. m.i gm. Krzywiń  0 0 1 0 

4. m.igm.Śmigiel  3 3 1 1 

5. m.i gm. Czempiń  0 1 0 1 

6. W innych powiatach 2 1 0 0 

 Razem: 15 15 4 5 

 

          Na dzień 31 grudnia 2015r. – 15 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 

otrzymywało pomoc materialną z tytułu kontynuowania nauki oraz 4 wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i 1 wychowanek młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego.  

W ciągu całego roku 2015 z w/w pomocy skorzystało  20  wychowanków rodzin 

zastępczych i  7  wychowanków placówek. 
 

W ubiegłym roku z jednorazowej pomocy na zagospodarowanie skorzystało 3 

wychowanków rodzin zastępczych i 4 wychowanków placówek,  natomiast z jednorazowej 

pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystało 5 wychowanków rodzin zastępczych oraz 

4 wychowanków placówek. 
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Wykorzystanie środków na realizację pieczy zastępczej. 

 

Lp. Zadanie 

 

Wydatkowanie 

środków-2014r. 

Wydatkowanie 

środków-2015r. 

1.  Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 

(spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej) 

1 308 684,92 

23 903,64 

(wkład własny do 

projektu) 

 

1 288 316,53 

2.  Pomoc jednorazowa tytułu przyjęcia dziecka do 

rodziny zastępczej 

 

 

   18 250,00 

2 600,00 MPiPS 

 

 

 

10 500,00 

3.  Pomoc z tytułu zdarzenia losowego 

 

5 650,00 

3 650,00  WUW 

 

 

10 740,00 

4.  Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania 

10 175,00 

1 725,00 MPiPS 

3 600,00 WUW 

 

15 100,00 

5.  Dofinansowanie do remontu lokalu mieszkalnego 

dla rodzin zawodowych 

4 500,00  

4 500,00 MPiPS 

 

5 300,00 

6.  Środki finansowe na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego dla rodzin zawodowych, w których 

przebywa więcej niż 3 dzieci 

 

0 

 

39 477,10 

7.  Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla  

- wychowanków rodzin zastępczych 

- wychowanków placówek 

 

26 141,00 

19 776,00  

 

24 738,00 

18 492,00 

8.  Pomoc na kontynuację nauki dla : 

- wychowanków  rodzin  zastępczych 

- wychowanków placówek 

 

84 069,30 

20 858,40 

6 000 (wkład własny 

do projektu) 

 

97 169,60 

27 890,50 

9.  Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 

dla : 

- wychowanków rodzin zastępczych 

- wychowanków placówek 

 

 

24 708,74  

11 328,00  

 

 

6 601,65 

13 217,20 

10.  Wynagrodzenie dla 1 pogotowia   rodzinnego  

33 411,00 

12 000 MPiPS 

 

45 411,00 

11.  Wynagrodzenie dla 8 rodzin  zastępczych 

zawodowych 

163 603,13 

60 000 MPiPS 

 

230 349,63 

12.  Wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej pomocowej 

 

0 

 

296,70 
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13.   

Szkolenie kandydatów na  rodziny  zastępcze 

 

 

0 

 

4 487,63 

14.  Badania psychologiczne rodzin zastępczych 

zawodowych i niezawodowych 

 

 

0 

 

4 080,00 

15.  Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci z pow. kościańskiego 

przebywające w innych : 

-   powiatach 

-    gminach ( miasto na prawach powiatu) 

 

 

 

135 974,46 

25 093,20 

 

 

 

 

122 455,56 

25 093,20 

16.   

Środki za pobyt dzieci powiatu kościańskiego w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

 

 

197 561,47 

 

 

57 119,10 

17.   

Razem: 

 

 

 

2 117 730,29 

7 250,00 WUW 

80 825,00 MPiPS 

_______________ 

 

2 205 805,29 

 

 

 

2 046 835,40 

 

 

 

 

 

W ramach powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną działa: 

 

 Od grudnia 2001 roku działa  rodzina zastępcza pełniąca  zadania pogotowia 

rodzinnego. Do rodziny tej kieruje się dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania 

sytuacji  dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego. 

 Do 31 grudnia 2015r. przy PCPR działała  placówka wsparcia dziennego, która miała za 

zadanie wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz pomoc rodzinie 

i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, 

przestępczością lub uzależnieniami. . 

 Natomiast od grudnia 2002 r. działa mieszkanie chronione dla pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych lub domów dziecka.  W mieszkaniu zamieszkuje 

obecnie 3 wychowanków rodzin zastępczych.  Jest to młodzież pełnoletnia kontynuująca 

naukę . 

 Z kolei od września 2003 r w wyniku realizacji kolejnego programu finansowanego przez 

Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat uruchomiony został 
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Zespół Wsparcia Rodziny w ramach, którego działa bezpłatnie poradnictwo 

specjalistyczne. 

 Od grudnia 2003 r. Punkt Pomocy Żywnościowej – finansowany przez Powiat oraz 

wspomagany przez sponsorów – dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej . 

Z gorącego posiłku korzysta w okresie jesienno-zimowym  ponad 30  osób.  Są to  osoby  

znajdujące  się w trudnej sytuacji bytowej  i bezdomni.  

 Od grudnia 2004  zaczął działać Ośrodek Interwencji Kryzysowej na 14 miejsc. W 

ciągu  roku 2015 w  ośrodku przebywały  34 osoby. Miały one zapewnioną pomoc 

specjalistyczną tj. psychologiczną, prawną oraz schronienie i dzięki sponsorom częściowo 

wyżywienie.  

 Od października 2005 r. działają w powiecie rodziny zastępcze zawodowe. Obecnie 

posiadamy 8 takich rodzin. 

 Od października 2006 utworzono w Kościanie Ośrodek Wsparcia – placówkę dziennego 

pobytu dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, z głębokim i znacznym upośledzeniem. 

Pierwszych uczestników przyjęto w lutym 2007 r.  

 Od maja 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie utworzono „Niebieski 

Pokój”, w którym odbywają się przesłuchania dzieci do lat 15. W 2015 r. przesłuchano 19 

dzieci -  14 z powiatu kościańskiego i 5 z powiatu śremskiego. 

„Niebieski Pokój” został wyposażony w wymagany sprzęt, za pomocą którego nagrywane 

są wszystkie przesłuchania przeprowadzane przez sędziego lub prokuratora. 

 

 

 

 

Dzieci z powiatu kościańskiego przebywające w placówkach 

i  koszt ich pobytu - stan na dzień 31 grudnia  2015 r. 

 

 

W 2015 roku koszty związane z pobytem dzieci z terenu powiatu kościańskiego w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły łącznie  57 119,10 zł. Na koniec roku w 

placówce przebywało tylko 1 dziecko, natomiast w ciągu całego roku kalendarzowego 3 

dzieci. 

Dla porównania w ciągu ostatnich lat koszt pobytu w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych dzieci z powiatu kościańskiego kształtował się następująco: 

 

2011 r. -  14 dzieci -  668 949,15 zł            /             2013 r. -    6 dzieci -  353 330,27 zł. 

2012 r. -    8 dzieci -  504 111,34 zł.           /             2014 r. -    2 dzieci -  197 561,47 zł. 

Na terenie powiatu   działają 2 domy pomocy społecznej: 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach - przeznaczony dla 67 osób 

niepełnosprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych, 

ociemniałych i z resztką wzroku. 

Lp. Nazwa placówki 

 

 

 

Liczba dzieci        

z pow. 

kościańskiego 

Odpłatność w 

roku 2015 

(miesięczna 

za  1 dziecko) 

 

1. 

 

 

Dom Dziecka w   Wolsztynie 

 

1 

 

 

3 953,16 
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 Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach - przeznaczony dla 65 osób przewlekle 

psychicznie chorych. 
 

 

Wykorzystanie miejsc w domach pomocy społecznej w ciągu 2015 roku przedstawia  

poniższe zestawienie: 

 
 

Rok 2015 

 

 

Jarogniewice 

 – miejsc  67 

 

Mościszki – miejsc 65 

Styczeń 67 62 

Luty 65 64 

Marzec 66 65 

Kwiecień 65 65 

Maj 64 65 

Czerwiec 65 65 

Lipiec 64 65 

Sierpień 64 65 

Wrzesień 63 65 

Październik 61 64 

Listopad 60 65 

Grudzień 60 65 

 Średnio 63,66 

 

64,58 

 

  

 

Na dzień 31 grudnia 2015 r.  rzeczywista liczba mieszkańców przebywających w DPS 

Jarogniewice wynosiła  60  w tym : 

 na starych zasadach –     25  osób , 

 na nowych zasadach -    35  osób , w tym przyjętych w 2015 r. –   9 osób. 

 

Natomiast  w DPS Mościszki rzeczywista liczba mieszkańców  wynosiła  65  osób, w 

tym: 

 na starych zasadach    -   36  osoby 

 na nowych zasadach   -   29  osoby, w tym przyjętych w 2015 r. -   8  osób. 

 

 

 

 

PCPR w imieniu Starosty gospodaruje środkami finansowymi PFRON    

przeznaczonymi na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od roku 2002 

Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki  przekazywane 

przez Prezesa Zarządu PFRON-u  na realizację określonych zadań według algorytmu. 

W roku 2015  wysokość środków przeznaczonych na wyżej wymienione zadania wyniosła  - 

1 257 098,00 zł.  
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Środki finansowe PFRON 

 Rehabilitacja społeczna 

 

 

Lp. 

 

Zadanie 

 

Wykorzystanie 2014r. 

 

 

Wykorzystanie 2015 r. 

1.  

Turnusy 

rehabilitacyjne 

 

 

190 188,00 

(  217  osób ) 

 

151 887,00 

(149 osób) 

 

2.  

Likwidacja barier 

architektonicznych , 

w komunikowaniu się 

i    technicznych  

 

 

154 058,00 

( 36 wniosków ) 

 

184 899,00 

(48 osób) 

 3.  

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej 

 

 

552 420,00 

(33 osoby) 

 

552 420,00 

(33 osoby) 

 

4.  

Sport, kultura, 

rekreacja i turystyka 

 

 

24 017,00 

( 13 wniosków  ) 

 

28 636,00 

(14 wniosków) 

 

5.  

Zaopatrzenie 

ortopedyczne 

 

 

258 392,00 

( 343 osoby ) 

 

339 256,00 

(433 osoby) 

 

 

6. 

 

   Razem: 

 

1 179 075,00 

 

1 257 098,00 

 

 

 

Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym udzielono 

dofinansowania ze środków PFRON w 2015 r. 

 
 

 
 

Lp. 

 
 

Nazwa instytucji lub organizacji 

pozarządowej  

 

 
 

Cel dofinansowania 

 
 

Kwota  

1. 

 

 

Stowarzyszenie „ Dodajmy życia do 

Lat”  

ul. Maya 1, 64-000 Kościan 

 

Wyjazd integracyjny do 

Zaniemyślu 

 

1 727,00 
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2. 

Stowarzyszenie Diabetyków Koło 

Śmigiel  

ul. Kościuszki 20 

64-030 Śmigiel  

 

 

Wycieczka w Góry 

Świętokrzyskie 

 

 

2 000,00 

 

3. 

Kościańskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego i Udaru 

Mózgu  

ul. 27 Stycznia 1 

64-000 Kościan  

 

 

Wyjazd rekreacyjno-

turystyczny nad morze 

  

 

2 000,00 

 

 

 

4. 

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży  

„ Światło Nadziei”  

ul. Kościuszki 20 

64-000 Kościan   

 

 

 Wyjazd do Zaniemyśla 

 

 

2 000,00 

 

 

5. 

Stowarzyszenie Amazonek Hipolita  

ul. Bączkowskiego 11 a  

64-000 Kościan  

 

 

Wyjazd integracyjny do 

Książa 

 

2 000,00 

 

6. 

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży „Patrzymy Sercem” 

ul. Konopnickiej 1 

64-000 Kościan 

 

  

Wyjazd do Szklarskiej 

Poręby w ramach  

„Zielonej szkoły” 

 

2 000,00 

 

 

 

 

7. 

Polski Związek Niewidomych  

Koło Kościan  

Wały Żegockiego 2 

64-000 Kościan  

  

Spotkanie opłatkowe 

 

 

2000,00 

 

 

8. 

Stowarzyszenie Rodziców Osób 

Niepełnosprawnych „ Razem Łatwiej”   

ul. Bernardyńska 2 

64-000 Kościan  

 

 

Wyjazd integracyjny z 

okazji „Dnia Dziecka” 

 

 

 

2 000,00 

 

9. 

Stowarzyszenie „Dać Pomoc” 

ul. Bączkowskiego 11a 

64-000 Kościan 

Obchody Dnia Godności 

Osoby Niepełnosprawnej 

  

3 000,00 

 

 

10. 

Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród 

Was” 

ul. Gostyńska 52 

64-000 Kościan 

Wycieczka osób 

niepełnosprawnych do 

Wrocławia 

XI Przegląd Artystyczny 

Osób 

Niepełnosprawnych 

 

1 400,00 

 

 

1 000,00 

 

 

 

  

Razem  
 

21 127,00 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Aktywny samorząd 

 

W 2015r. powiat kościański już po raz czwarty przystąpił  do realizacji programu 

„Aktywny samorząd”, który  był skierowany do osób niepełnosprawnych i finansowany ze 

środków PFRON.  

Do PCPR w Kościanie wpłynęło 71 wniosków, wszystkie spełniały warunki do otrzymania 

dofinansowania ze środków PFRON. Zrealizowanych zostało 70 wniosków ponieważ jedna 

osoba zrezygnowała z udziału w programie. Realizacja programu „Aktywny samorząd” 

przyczynia się do wzrostu samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych oraz 

podniesienia jakości ich życia.  

 

Na realizację programu wykorzystano środki finansowe w wysokości: 181 572,15 zł.  

 

Dofinansowanie wypłacono w następujących obszarach:  

 
 

Lp. 
 

Moduł/obszar/zadanie 
Liczba wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

 

Wypłacona kwota 

 

 

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających 

aktywizację zawodową i społeczną 
 

11 

 

18 122,00 

 

1. 
 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

 

- adresatem programu może być 

osoba niepełnosprawna, która 

posiada znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, a w 

przypadku osób do 16 r.ż.  – 

orzeczenie o niepełnosprawności 

oraz dysfunkcję narządu ruchu,  

w przypadku osób w wieku 

emerytalnym wymagane jest 

zatrudnienie 

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawo jazdy 

kat B 

 - adresatem może być osoba 

niepełnosprawna, w wieku 

aktywności zawodowej, która 

posiada znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności oraz 

dysfunkcję narządu ruchu. 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2. 
 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do 

uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania 

- adresatem może być osoba 

niepełnosprawna, która 
posiada znaczny stopień  
niepełnosprawności, a w 

przypadku osób do 16 r.ż. 

orzeczenie o 

niepełnosprawności oraz 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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dysfunkcję obu kończyn 

górnych lub narządu wzroku, w 

przypadku osób w wieku 

emerytalnym wymagane jest 

zatrudnienie 

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w 

zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania 
- adresatem może być osoba 

niepełnosprawna, która posiada znaczny 

stopień niepełnosprawności, a w 

przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o 

niepełnosprawności oraz dysfunkcję obu 

kończyn górnych lub narządu wzroku, w 

przypadku osób w wieku emerytalnym 

wymagane jest zatrudnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

 

   - adresatem może być osoba 

niepełnosprawna, która posiada znaczny 

stopień  niepełnosprawności, a 

przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o 

niepełnosprawności oraz dysfunkcje 

uniemożliwiające samodzielne 

poruszanie się za pomocą wózka 

inwalidzkiego o napędzie ręcznym, w 

przypadku osób w wieku emerytalnym 

wymagane jest zatrudnienie 

 

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym 
 

- adresatem może być osoba 

niepełnosprawna, która posiada znaczny 

stopień niepełnosprawności, a 

przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o 

niepełnosprawności, która jest 

użytkownikiem wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 190,00 

 

 

 

 

 

 

  

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanej protezy 

 

- adresatem zadania 3 i 4 może być 

osoba niepełnosprawna, w wieku 

aktywności zawodowej lub 

emerytalnym - jeśli jest zatrudniona, po 

amputacji kończyn/y, wobec której 

został orzeczony stopień 

niepełnosprawności, a ekspert PFRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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potwierdził stabilność procesu 

chorobowego oraz rokowania uzyskania 

zdolności do pracy w wyniku wsparcia 

udzielonego w programie 

 

 

4. 
 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności 

zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej 

- adresatem może być osoba 

niepełnosprawna w wieku aktywności 

zawodowej, która posiada znaczny lub 

umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, jest aktywna 

zawodowo i pełni rolę opiekuna 

prawnego. 

Przez aktywność zawodową należy rozumieć 

zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako 

osoba bezrobotna albo jako osoba poszukująca 

pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu. 

 

 

 

2 

 

 

932,00 

  

Moduł II – pomoc w utrzymaniu wykształcenia 

na poziomie wyższym 

- adresatem programu mogą być osoby 

niepełnosprawne posiadające znaczny 

lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, które uczą się w 

szkole wyższej, policealnej, kolegium 

lub, które mają otwarty przewód 

doktorski poza studiami doktoranckimi 

 

 

59 

 

 

163 450,15 

 

  

Razem : 
 

70 

 

 

181 572,15 

 

 

 

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

 
W okresie objętym sprawozdaniem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, udzielono łącznie pomocy 87 

osobom/rodzinom w tym z umieszczeniem w hostelu – 37 osobom (16 dorosłych, 21 dzieci). 

          Wszystkie osoby zgłaszające się do OIK skorzystały z kompleksowego doradztwa dla 

ofiar przemocy domowej i osób/rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kościanie działa w celu zapewnienia osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie i ich dzieciom bezpieczeństwa osobistego oraz 

wsparcia i pomocy, dzięki któremu będą mogły poradzić sobie z traumatycznymi 

doświadczeniami, odzyskać szacunek dla siebie i zacząć samodzielnie budować nowe, wolne 

od przemocy życie dla siebie i dzieci. 

  Poza ochroną ofiar przed osobą stosującą przemoc pracowano nad nabraniem przez 

ofiary przemocy w rodzinie dystansu do istniejącej sytuacji, próbowano wypracować większą 

łatwość w podejmowaniu decyzji, poprawić relację matek z ich dziećmi, poprawić kondycję 

psychiczną ofiar doznających przemocy. 

Specjaliści ośrodka pracowali również nad aktywizacją zawodową, zwiększeniem wiedzy i 

świadomości prawnej osób, zwiększeniem poczucia własnej wartości, wiary we własne 

możliwości, nad odzyskaniem kontroli nad własnym życiem oraz rozwojem osobistym. 
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 W zakresie interwencyjnym, pracownicy ośrodka zapewnili przede wszystkim 

bezpieczne schronienie ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej 

opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z 

możliwością przedłużenia w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach; ochronę ofiary 

przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie oraz udzielili 

natychmiastowej pomocy psychologicznej w poradni „Medicor”, prawnej, a także 

organizowali niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymagał tego 

stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie lub jej dzieci.  

Pracownicy ośrodka rozpoznawali sytuację osoby i oceniali ryzyko w zakresie zagrożenia 

bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką. 

W zakresie terapeutyczno-wspomagającym diagnozowali problem przemocy w rodzinie, 

opracowywali indywidualny plan pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniający: 

 potrzeby,  

 cele,  

 metody i czas pomocy  

oraz udzielali poradnictwa:  

 psychologicznego, 

 prawnego,  

 socjalnego.  

 Pracownicy udzielali konsultacji wychowawczych, wspierając przede 

wszystkim formami indywidualnej terapii m.in. w celu nabycia umiejętności ochrony przed 

osobą stosującą przemoc w rodzinie. Dokonywali oceny sytuacji dzieci w rodzinie i udzielali 

im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i 

terapeutycznej.  

Ośrodek umożliwiał również uczestniczenie w grupie wsparcia. 

 W zakresie potrzeb bytowych ośrodek zapewnił całodobowy okresowy pobyt dla 14 

osób, nieodpłatny, gdzie zapewnił środki czystości. 

Wsparcia udzielili specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej: 

 

 specjalista pracy socjalnej 

 specjalista pracy z rodziną 

 

Oprócz bieżącej, bezpośredniej pomocy w kryzysie, działalność interwencyjna stawiać sobie 

może cele prewencyjne: ukierunkowanie aktywności społecznej na rzecz podnoszenia 

zdrowia – szczególnie psychicznego – i warunków życiowych społeczności, promowanie 

zmian systemowych respektujących prawa człowieka oraz dążenie do zapewnienia godności i 

pozytywnej samooceny ofiarom przemocy oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

Na podstawie prowadzonych wywiadów i obserwacji, jako dominujące wśród 

problemów, z jakimi zwracali się beneficjenci ośrodka wskazać można następujące: 

 przemoc psychiczna i fizyczna, problemy materialne, mieszkaniowe 

 alkoholizm w rodzinie, współuzależnienia,  

 uzależnienie od środków psychoaktywnych, 

 zdrady małżeńskie, DDA, obniżone poczucie własnej wartości,  

 problemy wychowawcze,  

 depresje, zaburzenia lękowe i nerwice; 

 zaburzenia relacji rodzinnych, obniżenie nastroju, labilność emocjonalna; 

 utrata bliskiej osoby, rozpad związku, żałoba problemy z agresywnym rodzeństwem, 

 dysfunkcje środowiskowe, trudności separacyjne i adaptacyjne; 

 kryzys życiowy, nieśmiałość, zaburzenia emocjonalne dziecka; 

 

Pracownicy zaangażowani do realizacji zadania jako najczęściej pojawiające się 

problemy wskazali następujące: 
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 sprawy dotyczące opieki nad dziećmi, ustalenie ojcostwa, sprawy alimentacyjne; 

 sprawy rozwodowe, separacja, podział majątku po rozwodzie; 

 skierowanie na przymusowe leczenie; 

 problemy mieszkaniowe (zadłużenie, wymeldowanie administracyjne, sprawy o 

eksmisję), 

 problemy finansowe (egzekucja alimentów, zwrot kosztów sądowych), 

 sprawy socjalne i prawo pracy (odmowa przyznania prawa do renty, określenie prawa 

do zasiłku, wnioski o przyznanie renty, zasiłku) 

 

W zakresie prawa cywilnego pracownicy ośrodka, udzielali pomocy głównie w sprawach: 

    1) prawa rodzinnego: 

 podział majątku dorobkowego, 

 sprawy opiekuńczo-wychowawcze, 

 alimenty, 

 rozwody, 

 sądowe leczenie odwykowe, 

    2) spadkowe, 

    3) eksmisyjne 

    4) bankowe, 

    5) egzekucyjne i komornicze, 

    6) ochrona dóbr osobistych, 

    7) prawo pracy i ubezpieczenie społeczne, 

    9) inne np.  pełnomocnik z urzędu. 

 

W zakresie prawa karnego: 

1) moralne znęcanie się, 

2) fizyczne znęcanie się, 

 

           W Ośrodku Interwencji Kryzysowej działa telefon informacyjno-interwencyjny, 

czynny całą dobę. 

 Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej wspierali również osoby 

zainteresowane, poprzez rozmowę telefoniczną i kierowali do właściwych organów, 

instytucji, udzielali wsparcia emocjonalnego, zachęcali do podjęcia działań ukierunkowanych 

na rozwiązywanie problemów w oparciu o udzielone porady socjalne i prawne. 

 

Efekty pracy wolontariatu we współpracy z pracownikami OIK: 

 Akcja „Pomocna dłoń” – zbiórka darów dla dzieci przebywających w OIK, 

 Organizowanie paczek świątecznych dla mieszkańców OIK, 

 Wdrażanie metod organizowania czasu wolnego dzieciom: wycieczki, gry, zabawy 

edukacyjne i nauka (korepetycje). 

 

 W 2015 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomógł łącznie 87 osobom jednak 

należy mieć na uwadze fakt, iż większość tych osób odbywała cykliczne, ambulatoryjne 

spotkania z naszymi specjalistami. 

 

Z pomocy specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystały osoby z terenu: 

Miasto Kościan – 54 osoby    Gmina Czempiń – 6 osób    Gmina Śmigiel – 6  

Gmina Skulsk – 1 osoba         Gmina Kościan – 9 osób 

Miasto Poznań – 8 osób          Gmina Krzywiń – 3 osoby                  Razem:    87 osób 

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej korzystał ze stałej współpracy z Powiatowym 
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Centrum Pomocy Rodzinie, policją, sądem (kuratorzy zawodowi), pedagogami szkolnymi, 

wychowawcami, członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędem 

Miasta, pracownikami szpitala neuropsychiatrycznego, Domem Dziennego Pobytu, 

Ośrodkiem Wsparcia oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej i Miejskimi Ośrodkami Pomocy 

Rodzinie. 

 

 

DANE O HOSTELU 

 

Lp. Podmiot kierujący  Powód przyjęcia Liczba osób 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej 

przemoc domowa 

25 bezdomność 

problemy mieszkaniowe 

 

2. 

 
kurator sądowy 

przemoc domowa 

1 

bezdomność 

problemy mieszkaniowe 

kryzys małżeński 

nieporadność życiowa 

uzależnienie od alkoholu 

 

3. indywidualnie 

przemoc domowa 

11 

bezdomność 

problemy mieszkaniowe 

kryzys małżeński 

uzależnienie od alkoholu 

problemy natury prawnej 

 

 

Liczba osób korzystających z różnych form pomocy, oferowanych przez Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Kościanie w 2015r. 

 

 

Rodzaj udzielonej 

pomocy 

Interwencja 

prowadzona na 

terenie ośrodka bez 

umieszczania w 

hostelu 

Interwencja z 

umieszczeniem w 

hostelu 

Interwencja w 

miejscu 

zamieszkania 

Interwencja 

telefoniczna 

Rozmowa 

wspierająca 

41 37 1 9 

Pomoc 

psychologiczna 

6 20 0 0 

Pomoc prawna 17 16 1 0 

Praca socjalna 39 37 1 9 

Kierowanie na 

terapię uzależnień 

1 1 0 0 
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Placówka  Wsparcia Dziennego 

 

W roku 2015 do Placówki Wsparcia Dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kościanie uczęszczało  22 dzieci w wieku od 7-18 lat (w tym 5 dzieci 

niepełnosprawnych). 

Dzieci korzystały z pomocy pedagogicznej w zakresie:  

- usprawniania analizatorów wzrokowego i słuchowego,  

- usprawniania słuchu fonematycznego,  

- ćwiczeń  spostrzegania  i koncentracji uwagi,  

- koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, 

- odrabiania zadań domowych oraz przygotowywania do zajęć lekcyjnych,  

-rozwijania zainteresowań, 

W placówce prowadzone są głównie zajęcia indywidualne nakierowane na 

usprawnianie zaburzonych funkcji.  Pozwala to dzieciom na lepsze funkcjonowanie oraz 

osiąganie sukcesów  adekwatnych do możliwości rozwojowych. W zajęciach indywidualnych  

mogli uczestniczyć  rodzice lub opiekunowie,  którzy przez obserwację nabywali nowych 

umiejętności i metod pracy z dzieckiem. 

W placówce prowadzone są również zajęcia grupowe – następuje to głównie w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych. Dzieci wówczas  bardzo chętnie korzystają z gier planszowych,  

uczestniczą w zabawach ruchowych w ogrodzie, rozwijają swe talenty plastyczne 

wykorzystując różne materiały i techniki. Uczestnicy podczas zajęć mają do dyspozycji 

bogato wyposażoną salę w gry dydaktyczne – planszowe i  komputerowe, materiały 

plastyczne,  pomoce do usprawniania motoryki małej i dużej  oraz  przekraczania linii 

środkowej ciała. 

W ramach zajęć została zorganizowana wycieczka do Leszna do kina oraz na lotnisko 

szybowcowe, gdzie dzieci mogły poznać historię szybownictwa.  

Przed świętami w dzieci Placówce Wsparcia Dziennego własnoręcznie wykonują upominki 

dla najbliższych, same zaś otrzymują upominki w trackie wspólnych spotkań 

przedświątecznych.   

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

 

Na terenie powiatu działają w Kościanie Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone 

przez Stowarzyszenie „Światło Nadziei” ze Śmigla. W warsztatach uczestniczą 33 osoby 

niepełnosprawne, koszt utrzymania 1 osoby wynosi 1550,00zł na miesiąc 

            Roczny koszt utrzymania WTZ w 2015r. wyniósł 613 800,00zł, z tego 552 420,00zł 

stanowiły środki z PFRON, a 61 380,00zł to środki zewnętrzne.  Warsztaty są placówką 

pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Na dzień 

13.12.2015r. zatrudnionych było 13 osób na umowę o pracę i 1 osoba na umowę zlecenie. 
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 Procentowy udział poszczególnych wydatków związanych z działalnością WTZ w 

wykorzystaniu środków finansowych. 

a) Wynagrodzenie pracowników             - 64,00 %   

b) Narzuty ( składki ZUS )   - 12,55 %   

c) Odpisy na ZFŚS    - 0,00%   

d) Usługi obce     - 6,26 %   

e) Materiały     - 6,42 %  

g) Wyposażenie              -  2,26 %            

h) Energia, gaz, woda   - 3,65 %              

i) Koszty dowozów uczestników/ 

   eksploatacja samochodu    - 0,42%              

j) Koszty treningu ekonomicznego   - 3,68%   

k) Szkolenia, podróże służbowe  - 0,12%   

l) Wycieczki               -            0,00%   

m) Koszty ubezpieczenia uczestników - 0,18%   

n) Koszty ubezpieczenia majątkowego          - 0,45%       

         

Dochód uzyskany ze sprzedaży prac w wysokości  18.275,92 zł przeznaczony został w 

porozumieniu z uczestnikami na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną tej 

placówki. Niewykorzystana część dochodu zostanie  przeznaczona na dofinansowanie 

wycieczki w 2016 roku. 

 

 UCZESTNICY WTZ 

 

1. Liczba uczestników Warsztatu:  33  osoby w 2015 r , diagnozie poddano 34 osoby w 

tym 1 osobę, która odeszła w 2015r. z WTZ i  1 osobę , która przyszła na  jej miejsce  

2. Liczba uczestników w przedziale wiekowym: 

● 18-20 lat                  -  0 

●  21-29  - 14 

●  30-39  - 13      

●  40-49  -  7 

●  50-59  -  0 

 

                        Liczba kobiet  18 i  mężczyzn 16 
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Rodzaj niepełnosprawności uczestników WTZ według schorzenia wiodącego, w 

orzeczeniach uczestnicy posiadają kilka wiodących schorzeń (34 osoby) 

Rodzaj niepełnosprawności                      Liczba osób 

Upośledzenie umysłowe 11 

Choroby psychiczne 10 

Uszkodzenie narządu ruchu 1 

Uszkodzenie słuchu - 

Uszkodzenie wzroku 2 

Neurologiczne 3 

Niepełnosprawność sprężona 5 

Inne  2 

 

Stopień niepełnosprawności ( 34 osoby ) 

 

Stopień niepełnosprawności Liczba osób 

Znaczny 23 

Umiarkowany 11 

Lekki 0 

 

W 2015r. jedna osoba opuściła warsztaty z przyczyn rodzinnych. 

Frekwencja uczestników w minionym roku wyniosła średnio 94,03% 
 

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach  5 

– 6 osobowych w  6 -pracowniach terapeutycznych: 

1. gospodarstwa domowego 

2. stolarskiej 

3. multimedialnej 

4. krawiectwa i rękodzieła  

5. plastycznej 

6. ceramicznej  

 
 

Indywidualne programy rehabilitacji i terapii są tworzone zgodnie z planem działalności 

Warsztatu, programami poszczególnych pracowni oraz programami indywidualnymi 

opracowanymi dla każdego uczestnika, w oparciu o program komputerowy „ARISCO”. 

Program przewidziany jest na okres trzyletni, od roku  2015 do roku 2017roku. Obejmuje 6 

ocen co pół roku.  Ocena  półroczna  postępów w rehabilitacji każdego  z uczestników WTZ 

dokonana  przez Radę programową Warsztatu  odbyła się w  roku 2015 w marcu  i   w 

październiku. 

Konstrukcja indywidualnego programu rehabilitacji i terapii  oraz ocena postępów w terapii 

opiera się o trzy ustawowe sfery rehabilitacyjne w WTZ : 

a) Stopień zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego 
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b) Umiejętności interpersonalnych , w tym komunikowania się i współpracy w grupie 

c) Stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z 

uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i 

zawodowej oraz sfery emocjonalno  - motywacyjnej 

Program jest realizowany w pracowni wiodącej  oraz w  innych pracowniach według 

indywidualnych potrzeb. Prowadzone jest także wsparcie pedagogiczne i psychologiczne oraz 

rehabilitacja ogólnousprawniająca i lecznicza. 

 

    Rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych 

a) Ogólne usprawnianie  

b) Rozwijanie umiejętności życia codziennego. 

c) Przygotowanie do życia w środowisku. 

d) Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy. 

e) Rozwijanie umiejętności zawodowych. 

f) Rozwijanie innych umiejętności  
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Zestawienie   potrzeb w zakresie pomocy społecznej  na  rok  2016 

 

 

Lp. Zadanie 

 

         Potrzeby Uwagi 

1.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

 

937 830,00 

 

 

 

2.  

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 

- świadczenie na kontynuowanie nauki 

- świadczenie na usamodzielnienie 

 

 

 

36 598,00 

48 702,00 

 

 

 

 

3.  

Pobyt dzieci w  placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 

(domy dziecka) 

 

95 348,00 

 

 

4.  

Rodziny zastępcze 

 pomoc pieniężna na częściowe  

utrzymanie dziecka 

 pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

 

 pomoc pieniężna na kontynuowanie  

nauki            

 

 pogotowie rodzinne    - 1 

 

 rodziny zastępcze zawodowe - 9 

 

 dofinansowanie do wypoczynku 

letniego dla 25 dzieci 

 

 dofinansowanie do remontu mieszkań 

 

 szkolenia rodzin zawodowych 

 dofinansowanie do kosztów 

utrzymania mieszkania 

 zdarzenia losowe, jednorazowe 

świadczenie na zagospodarowanie 

 świadczenia dla dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych w innych 

powiatach 

 

 

1 424 507,00 

 

23  100,00 

 

97 170,00 

 

 

45 411,00 

 

306 179,00 

 

17 500,00 

 

 

12 000,00 

 

5 000,00 

 

60 000,00 

 

22 800,00 

 

155 611,00 
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5. 

 

Zespół Wsparcia Rodziny 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

Punkt Pomocy Żywnościowej 

 

Mieszkanie Chronione 

 

 

9 954,00 

 

278 965,00 

17 004,00 

 

8 030,00 

 

 

 

 

 

6.  

Ośrodek Wsparcia  

 

 

566 409,00 

 

 

7.  

Domy Pomocy Społecznej 

 

 

6 277 471,00 

 

DPS Jarogniewice 

–  3 351 025,00 

DPS Mościszki 

-  2 926 446,00 

  

R a z e m: 

 

 

10 360 289,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


