
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

 

 
 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY 

RODZINIE W ŚREMIE 

ZA 2019 ROK 

 
WRAZ Z WYKAZEM POTRZEB W ZAKRESIE 

 POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZESTAWIENIEM POTRZEB                               

W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

DZIAŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SPIS  TREŚCI STRONA 

 WPROWADZENIE                                                                                              3 

I ORGANIZACJA  I  FUNKCJONOWANIE 

 Zatrudnienie. 

 Wykonanie budżetu. 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (pozabudżetowy). 
 

4-11 

II 

 
REALIZACJA  ZADAŃ  POWIATU  Z  ZAKRESU   

POMOCY  SPOŁECZNEJ 
1. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

2. Funkcjonowanie i nadzór nad domami pomocy 

społecznej. 
 

12-33 

III REALIZACJA  ZADAŃ  Z  ZAKRESU  

REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ 
 

34-48 

IV REALIZACJA  DODATKOWYCH  ZADAŃ                       

Z  ZAKRESU   POLITYKI   SPOŁECZNEJ 
1. Pilotażowy Program ,,Aktywny samorząd”. 

2. System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków 

PFRON. 

3. Konkurs „Ja i osoba niepełnosprawna”. 

4. Realizacja ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2014-2020”. 

5. Realizacja ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. 

6. Realizacja ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w powiecie śremskim na lata 2019-2021”. 

7. Realizacja „Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy   

w Rodzinie na lata 2014-2020”. 

8. Resortowy program wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej na rok 2019 ,,Asystent rodziny  

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. 

9. Karta Polaka. 
 

48-66 
 

 

V WSPÓŁPRACA POWIATOWEGO CENTRUM 

POMOCY RODZINIE W ŚREMIE Z INNYMI 

PODMIOTAMI 
 

67-69 

VI PODSUMOWANIE 70-74 

VII WYKAZ  POTRZEB  W  ZAKRESIE  POMOCY  

SPOŁECZNEJ ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB  

W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

75-77 

VIII INDEKS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 79-79 



 3 

WPROWADZENIE 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.)powiat wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne między innymi w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz 

wspierania osób niepełnosprawnych. Za realizację tych zadań odpowiada Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie, które jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej kieruje 

się zasadą pomocniczości prowadzi szeroką działalność na rzecz mieszkańców powiatu oraz 

poprawy warunków ich życia: wspiera rodziny, zapewnienia dzieciom opiekę zastępczą, 

udziela pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Podejmowana w 2019 roku działalność wpisywała się w zadania wyznaczone  

w:„Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020”, 

,,Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie śremskim na lata 2019-

2021”, ,,Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-

2020”,„Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy  w Rodzinie na lata 2014-2020” i ,,Lokalnym Programie Pomocy Społecznej na 

2019 rok”. 

Wypełniając zobowiązania wynikające z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), art. 76 ust. 4 pkt 15 oraz 

art. 182 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1111 z późn. zm.),przedkładam „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum, 

Pomocy Rodzinie w Śremie za 2019 rok” wraz z „Wykazem potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej” oraz „Zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej”. 

 

 

       Z upoważnienia  

      Agnieszka Oleszak-Baczyńska 

       Pracownik socjalny  

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
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I. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE 

 

1. Zatrudnienie 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

zatrudnionych było 17 pracowników. 

Struktura organizacyjna jednostki przedstawiała się następująco: 

1) kierownik (1 etat), 

2) Dział Finansowo-Organizacyjny (6 osób – 4,75 etatów), 

3) Dział Pomocy Społecznej (7 osób – 6,5 etatów), 

4) Dział do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (3 osoby – 3 etaty). 

Nadzór nad Działami sprawowali: 

1) główny księgowy - Dział Finansowo-Organizacyjny, 

2) inspektor - pracownik do spraw nadzoru i pomocy instytucjonalnej – Dział Pomocy 

Społecznej, 

3) inspektor - Dział do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela nr 1 

Nazwa Liczba osób Liczba 

etatów 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, 

w tym:  

17 15,25 

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 3 3 

Razem: 17 15,25 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

 

W roku 2019 pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie uczestniczyli  

46 razy w różnych formach rozwojowych w zakresie podniesienia umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych, spotkaniach, które umożliwiły wymianę doświadczeń. Zakres form rozwoju,  

z których skorzystała kadra tutejszego Centrum przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela nr 2 

Lp. Nazwa formy rozwoju Data uczestnictwa 
Liczba 

uczestników 

1. II część bezpłatnego seminarium w ramach 

projektu: „Kooperacja -efektywna i skuteczna” 
19.02.2019 2 

2. Kurs polskiego języka migowego pierwszego 

stopnia. 
08.02-30.06.2019 2 

3. Badania pn. Wykonywanie kompleksowej analizy 

funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej, którego 

celem jest pozyskanie wiedzy na temat systemu 

wsparcia rodziny w środowisku lokalnym. 

4.03.2019 2 

4. Otwarta debata konstytucyjna  z Rzecznikiem 

Praw Obywatelskich. 
14.03.2019 2 

5. Konferencja dotyczy wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej. 

28.03.2019 2 

6. Spotkanie dotyczące prowadzenia działań 

edukacyjnych w różnostronnym zakresie 

tematycznym. 

27.03.2019 1 

7. Konferencja Naukowa pt. ,,Innowacje  

w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”. 

28.03.2020 2 

8. Konferencja pt. ,,Formy wsparcia osób 

uwikłanych w przemoc w  rodzinie – jak 

skutecznie pomagać?”. 

8.04.2019 1 

9. Seminarium pt. ,,Dokumentacja pracownicza  

w świetle nowych regulacji prawnych”. 

12.04.2019 2 

10. Spotkanie dotyczące programu ,,Opieka 

wytchnieniowa”- edycja 2019. 
24.04, 17.07.2019 1 

11. Konferencja dotycząca wsparcia organizacji 

pozarządowych w ramach środków publicznych. 
10.05.2019 2 

12. Spotkanie informacyjne dla pracowników 

jednostek samorządu terytorialnego realizujących 

pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd”. 

23.05.2019 2 

13. Konferencja „Aktywni w Śremie. Strefa zmian, 

motywacji i rozwoju”. 
27.05.2019 3 

14. Seminarium pt. ,,Profesjonalny sekretariat-

komunikacja, organizacja pracy i budowanie 

pozytywnego wizerunku instytucji”. 

27.05.2019 1 

15. Konferencja „Aktywni w Śremie: Strefa zmian, 

motywacji i rozwoju”. 
31.05.2019 3 

16. Konferencja ,,Rozwój przedsiębiorczości 

społecznej w Polsce” oraz Gala połączona  

z wręczeniem statuetek z okazji 30-lecia Fundacji 

Pomocy Wzajemnej „Barka”. 

7.06.2019 2 

17. Szkolenie w zakresie przeciwdziałania 

niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 

informacji o schematach podatkowych 

12.06.2019 1 

18. Warsztaty systemu obsługi „SOW” 13.06.2019 2 

19. Gala: IX edycja Konkursu Wielkopolska Otwarta 18.06.2019 2 
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dla Osób z Niepełnosprawnościami. 

20. Konferencja z okazji 100-lecia Kurateli Sądowej 

w Polsce. 
24.06.2019 4 

21. Spotkanie pod nazwą ,,InnMałopolska-region 

innowacyjny społecznie”. 

30.07.2019 1 

22. Szkolenie pt. ,,Przygotowanie i realizacja 

projektów z obszaru Działania 7.2.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne”. 

7.08.2019 1 

23. Konferencja pt. „Społeczne dylematy 

współczesnego seniora”. 
10.09.2019 1 

24. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne 

narzędzie pracy. 
25.09.2019 1 

25. Szkolenie ,,Wzmacnianie kompetencji rodzin 

zastępczych”. 
2.10.2019 2 

26. Spotkanie w sprawie Pracowniczych Planów 

Kapitałowych. 

3.10.2019 1 

27. Spotkanie Partnerstwa Lokalnego na Rzecz 

Rozwoju Społecznej Gospodarki Rynkowej  

w Śremie 

10.10.2019 1 

28. Wizyta studyjna pod nazwą ,,System wsparcia 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

w Częstochowie”. 

14-16.10.2019 2 

29. Konferencja ,,Być świadomym rodzicem 

zastępczym”. 
15.10.2019 2 

30. Szkolenie pt. ,,Komunikacja z dzieckiem  

w kolejnych fazach rozwojowych”. 

16.10.2019 1 

31. Spotkanie pt. Cyberzagrożenia i agresja w sieci -

co powinni wiedzieć rodzice. Profilaktyka 

zagrożeń na poziomie rodziny. 

21.10.2019 1 

32. Szkolenie pt. ,,Kwestionariusz CUIDA oraz 

Testów Kompetencji Rodzicielskich TKR  

w diagnozowaniu rodziców oraz kandydatów na 

rodziców”. 

24.10.2019 1 

33. Konkurs ,,Viva! Wielkopolski Senior” - edycja 

2019. 
25.10.2019 2 

34. Konferencja pt .,,Dzieci polskie za granicą ,dzieci 

cudzoziemskie w Polsce-problematyka rodzinna  

i prawna”. 

7.11.2019 1 

35. Seminarium ,,Zrozumieć złość i agresje, jak 

pomóc innym i sobie”. 

12.11.2019 2 

36. Obchody Dnia Pracownika Socjalnego połączone 

z 20-leciem ROPS w Poznaniu. 
13.11.2019 2 

37. Spotkanie informacyjne na temat usług 

realizowanych przez Samorząd Gminy Śrem na 

rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

14.11.2019 1 

38. Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży. 15.11.2019 2 

39. Uroczystość 25-lecia miesięcznika ,,Filantrop 

Naszych Czasów”. 
22.11.2019 1 

40. Seminarium: ,,Ustawa o dostępności cyfrowej”. 27.11.2019 1 
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41. Warsztaty pn. ,,Praca w zespołach zadaniowych 

na rzecz wsparcia rodzin i osób  

z niepełnosprawnościami”. 

27.11.2019 2 

42. Spotkanie w ramach projektu ,,Kooperacja-

efektywna i skuteczna”. 
29.11.2019 1 

43. Konferencja z okazji 30-lecia Konwencji  

o Prawach Dziecka. 
4.12.2019 1 

44. VI Wielkopolska Konferencja ,,Interwent 

skuteczny wobec przemocy”. 
9.12.2019 1 

45. Wykład rozwojowy ,,Chcesz mieć rację czy 

relacje -wspólne budowanie partnerstwa”. 
22.12.2019 1 

46. Podsumowanie projektu: ,,Sport dla wszystkich 

2019”. 
22.12.2019 1 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

2. Wykonanie budżetu 

 

Wykonanie budżetu przedstawiają poniższe tabele: 

Tabela nr 3 

Zadania własne (z budżetu powiatu) 

Nazwa Plan Wykonanie 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze   

Świadczenia społeczne dla osób opuszczających 

placówki 

 

24.098,00 

 

20.545,90 

 

Razem: 

 

24.098,00 

 

20.545,90 

Rodziny zastępcze   

Świadczenia dla rodzin zastępczych 1 037.147,00 1 002.044,78 

Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin 

zawodowych i zawodowych specjalistycznych oraz 

osób do pomocy 

 

 

396.887,00 

 

 

 

 

283.558,35 

 

 

Zakup usług przez JST od innych JST  126.191,00 111.836,63 

Pozostałe wydatki bieżące 37.988,00 28.411,07 

 

Razem: 

 

1 598.213,00 

 

1 425.850,83 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   

Wynagrodzenia  pracowników wraz z pochodnymi 721.404,00 691.718,02 

Pozostałe wydatki bieżące 94.644,00 94.463,23 

 

Razem: 

 

816.048,00 

 

786.181,25 

Pozostała działalność   

Organizacja  konkursu: „Ja i osoba niepełnosprawna” 

oraz festiwal twórczości artystycznej: ,,Świat 
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talentów bez granic” (usługa cateringowa, zakup 

nagród) 

5.000,00 

 

4.995,99 

Razem: 5.000,00 4.995,99 

 

Łącznie: 

 

2 443.359,00 

 

2 237.573,97 

 

Udział procentowy wykonania do planu: 

 

91,58% 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

Tabela nr 4 

Zadania zlecone (ze środków zewnętrznych) 

Nazwa Plan Wykonanie 

Wsparcie rodziny   

Świadczenia „Dobry start” 19.500,00 18.600,00 

Koszty obsługi „Dobry start” 650,00 620,00 

Razem: 20.150,00 19.220,00 

Rodziny zastępcze    

Dodatek wychowawczy 500+ 396.168,00 393.591,97 

Koszty obsługi programu 500+ 4.001,00 3.975,67 

Wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej (program „Asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”)* 

 

 

55.008,00 

 

 

54.148,68 

Razem: 455.177,00 451.716,32 

Pozostała działalność – Karta Polaka   

Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie 

kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 

czterech posiadaczy Karty Polaka (plus małżonka  

i małoletniego dziecka dwójki z nich). 

 

27.450,00 

 

27.450,00 

Razem: 27.450,00 27.450,00 

Pozostała działalność – projekt WRPO „Aktywna 

integracja – sposobem na pozytywne zmiany” 

  

Pozostałe wydatki bieżące** 30.671,00 1.025,49 

Razem: 30.671,00 1.025,49 

Łącznie: 533.448,00 499.411,81 

Udział procentowy wykonania do planu: 93,62% 
Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

 

* W 2019 r. w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” przyznana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie kosztów 

wynagrodzenia brutto koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
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** Plan finansowy na 2019 r. w wysokości 30.671,00 zł ogółem na realizację projektu 

pn.”Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany” obejmował środki jakie zostały 

ogólnie do rozliczenia z dwóch lat 2017 i 2018 realizacji projektu. 

Wydatki w kwocie 1.025,49 zł stanowią wartość kosztów pośrednich jakie maksymalnie 

można było wydać w stosunku do wydatkowanych (globalnie) kosztów bezpośrednich 

projektu. Środki zostały rozliczone w końcowym wniosku o płatność i zwrócone do instytucji 

zarządzającej do końca stycznia 2019 r.  

 

 

 

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pozabudżetowy) 

 

1) Środki na realizację zadań powiatu wg algorytmu w wysokości: 1 142.768,00 zł,  

z czego na: 

a) realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:        1050.286,00 zł, 

b) realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej:    64.609,00 zł, 

c) koszty obsługi (2,5% środków):     27.873,00 zł. 

Tabela nr 5 

Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          

z zakresu rehabilitacji społecznej 

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych           

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

 

108.365,00 

 

107.198,00 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

 

60.000,00 

 

60.000,00 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom 

niepełnosprawnym 

 

 

248.041,00 

 

 

248.028,00 

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                            

w komunikowaniu się  i technicznych, w związku                  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

 

91.000,00 

 

 

91.000,00 

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów 

terapii zajęciowej 

 

542.880,00 

 

542.441,18 

 Razem: 1.050.286,00 1.050.273,00 

 

Udział procentowy wykonania do planu: 

 

99,85% 
Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
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Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela nr 6 

Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          

z zakresu rehabilitacji zawodowej 

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1. Podjęcie działalności gospodarczej przez osobę 

niepełnosprawną 

 

23.991,00 

 

23.990,34 

2. 

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej 

 

29.600,00 

 

29.600,00 

3. Instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o 

promocji, o odniesieniu do osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające 

w zatrudnieniu. 

 

 

11.018,00 

 

 

11.017,24 

 

 Razem: 64.609,00 64.607,58 

Udział procentowy wykonania do planu: 100 % 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

Na obsługę realizowanych zadań PFRON, powiat śremski otrzymał środki w wysokości:  

27.873,00 zł, z czego na: 

a) obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej: 26.258,00 zł, 

b) obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej:  1.615,00 zł. 
 

Łącznie środki na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zostały 

wydatkowane w kwocie: 27.832,49 zł, co stanowi 99,85%. 

 

Obsługa finansowa PFRON prowadzona była w roku sprawozdawczym przez 

księgowość Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie (zarówno z rehabilitacji 

społecznej jak i zawodowej). 

 

2) Pilotażowy  program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pozabudżetowy). 
 

Okres realizacji zadania: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020r. 

Na realizację programu „Aktywny samorząd” powiat otrzymał w 2019 r. środki w łącznej 

wysokości 353.735,03 zł, z czego na: 

a) moduł I:      173.733,00 zł, 

b) moduł II:     158.452,00 zł, 



 11 

c) obsługę realizacji programu:  16.609,25 zł, 

d) promocję programu:   3.307,85 zł, 

e) ewaluację programu:  1.632,93 zł. 
 

W roku sprawozdawczym, wykonanie planu na realizację programu ,,Aktywny samorząd” 

przedstawia się następująco:  

Tabela nr 7 

Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          

z zakresu programu „Aktywny samorząd” 

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację 

społeczną i zawodową 

 

173.733,00 

 

164.204,59 

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym 

 

158.452,00 

 

120.050,00 

3. Koszty obsługi, promocji i ewaluacji programu 21.550,03 19.870,40 

 Razem: 353.735,03 304.124,99 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

Różnica wynikająca z kwoty wykazanej w planie, a kwotą wykonania wynika z faktu,  

iż w I kwartale 2019 r. wypłacono dofinansowanie w ramach środków otrzymanych w 2018 r. 

(realizacja Programu w 2018 r. przewidziana była do 31 marca 2019 r.) oraz środków 

otrzymanych w 2019 r., których wypłata nastąpiła do 31 grudnia 2019 r. 

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w I kwartale 2020 r. 
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II. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU Z ZAKRESU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

1. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

1) pomoc i wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych  

 

Do zadań powiatu należy finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu 

powiatu,  umieszczonych  (na  mocy  postanowienia  sądowego  po  śmierci  rodziców  

naturalnych,  bądź  po pozbawieniu, ograniczeniu lub zawieszeniu im praw rodzicielskich),  

w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka na jego terenie. 

Pomoc finansowa dla dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 r. 

polegała na:     

           Rysunek nr 1 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

853 700,67 zł comiesięczne świadczenie dla 87 dzieci

393.591,97 zł wypłata dodatku wychowawczego (500+) dla 76 
dzieci

30.736,50 zł jednorazowe świadczenie dla 14 dzieci  na pokrycie 
niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka

8.050,00 zł dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania dla 30 dzieci

19.173,47 zł pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego          
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla 1
rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej i dla 1 rodziny 
zastępczej zawodowej

14.000,00 zł świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia 
niezbędnego remontu dla 1 rodziny zastępczej zawodowej 
specjalistycznej

1.020,32 zł świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 1
dziecka w rodzinie pomocowej

18.600,00 świadczenie „Dobry Start – 300+” dla 62 dzieci
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Podział form rodzinnej pieczy zastępczej:  

1. Rodzina zastępcza: 

1) spokrewniona, 

2) niezawodowa, 

3) zawodowa,  w  tym  zawodowa  pełniąca  funkcję  pogotowia  rodzinnego                                     

i   zawodowa specjalistyczna. 

2. Rodzinny dom dziecka. 

W roku sprawozdawczym, w powiecie śremskim funkcjonowała wyłącznie rodzinna 

piecza zastępcza. 

Rodzinę  zastępczą  spokrewnioną  tworzą  małżonkowie  lub  osoba,  będący  wstępnymi  lub  

rodzeństwem dziecka. Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową 

tworzą małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. 

 

Tabela nr 8 

Porównanie liczby rodzin zastępczych (z podziałem na poszczególne typy) 

– stan na 31 grudnia 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Rok 2018 Rok 2019 

liczba rodzin 

zastępczych 

Liczba 

dzieci 

liczba rodzin 

zastępczych 

liczba 

dzieci 

rodziny zastępcze ogółem 43 73 42 76 

rodziny zastępcze spokrewnione 22 33 22 30 

rodziny zastępcze niezawodowe 15 20 16 29 

rodziny zastępcze zawodowe, 

w tym: 
6 20 5 17 

pełniące funkcję pogotowia 

rodzinnego 
0 0 0 0 

specjalistyczne 2 8 2 3 

zawodowe (bez specjalizacji) 4 12 3 14 
Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

Porównując dane z lat 2018 oraz 2019 można zauważyć utrzymanie liczby rodzin 

zastępczych na tym samym poziomie. Wzrost nastąpił w przypadku liczby 

umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych. Pozytywnym aspektem 

jest utworzenie w 2019 r. 1 nowej rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej, w której na 

dzień 31 grudnia 2019 r. wychowywało się 1 dziecko. Z jedną rodziną zastępczą zawodową 

specjalistyczną rozwiązano umowę. 
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Tabela nr 9 

Liczba rodzin zastępczych w poszczególnych gminach powiatu śremskiego 

– stan na 31 grudnia 2019 r. 

Gmina 

Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

Rodziny zastępcze 

zawodowe 

liczba 

rodzin 

liczba 

dzieci 

liczba 

rodzin 

liczba 

dzieci 

liczba 

rodzin 

liczba 

dzieci 

Śrem 16 21 10 19 3 9 

Dolsk 1 2 0 0 0 0 

Książ 

Wlkp. 
4 6 2 6 1 2 

Brodnica 1 1 3 4 1 6 
Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

2) porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu                                

i wysokości wydatków na jego utrzymanie w rodzinach zastępczych 

 

W 2019 r. opracowywano i przekazywano do zawarcia przez powiat śremski z innymi 

powiatami porozumienia w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz 

zwrotu wydatków na opiekę i ich wychowanie. Przygotowano pod względem merytorycznym 

12 porozumień, z tego: 

 2 porozumienia w sprawie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dotyczące 

wydatków powiatu śremskiego,  

 10 porozumień w sprawie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych dotyczące 

wpływów do powiatu śremskiego.  

 

1 porozumienie dotyczące wpływów do powiatu śremskiego, przygotowane merytorycznie                 

w 2019 r., zostanie zawarte w roku kolejnym z uwagi na przedłużające się kompletowanie 

dokumentacji, wskazującej na organ właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę                          

i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. 
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Tabela nr 10 

Zwroty z tytułu ponoszonych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego 

w rodzinie zastępczej  oraz  na wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych 

Powiat/Miasto 

pochodzenia dziecka 
Liczba dzieci Kwota dochodów 

Powiat Oławski 1 10.174,84 zł 

Powiat Ełcki 1 4.208,00 zł 

Powiat Tatrzański 2 30.581,00 zł 

Powiat Gorzowski 1 233,55 zł 

Powiat Gostyński 1 11.858,40 zł 

Powiat Kościański 
1 (za 2018 r.)* 12.167,14 zł 

1 3.470,00 zł 

Powiat Poznański 3 55.540,49 zł 

Miasto Poznań 
1 (za 2018 r.)* 1.020,32 zł 

9 197.843,35 zł 

RAZEM: 21 327.097,09 zł 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

* Zwroty dotyczą zaległości za 2018 r. –Powiat Kościański oraz Miasto Poznań uregulowały 

płatności w 2019 r., ponieważ w tym roku zostały zawarte porozumienia i umowy dotyczące 

niniejszych zaległości. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie prowadziło również w 2019 r. sprawy 

związane z umieszczaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu śremskiego, całkowicie lub 

częściowo pozbawionych opieki rodziców, w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. 

Liczbę dzieci oraz wydatki na powyższy cel przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela nr 11 

Dzieci pochodzące z terenu powiatu śremskiego w rodzinnej                                                          

pieczy zastępczej na terenie innych powiatów w 2019 r. 

Nazwa powiatu Liczba dzieci Kwota świadczenia Kwota 

wynagrodzenia 

Powiat Kościan 2 21.326,09 zł 7.370,34 zł 

Powiat Poznań 3 39.875,60 zł 0,00 zł 

Powiat Środa Wlkp. 1 8.328,00 zł 0,00 zł 
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Powiat Słupecki 2 23.354,18 zł 11.582,42 zł 

RAZEM: 8 92.883,87 zł 18.952,76 zł 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

3) obciążanie gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej wydatkami przeznaczonymi na 

utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 

 

Egzekwowano obowiązek ponoszenia przez gminy właściwe ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 

wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. 

Tabela nr 12 

Odpłatność gmin w 2019 r. 

Gmina Rodzinna piecza zastępcza Odpłatność gminy 

Śrem 39 208.080,50 zł 

Dolsk 3 11.229,00 zł 

Książ Wlkp. 4 6.999,84 zł 

Brodnica 5 26.328,86 zł 

RAZEM: 51 252.638,20 zł 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

4) usamodzielnienie i integracja ze środowiskiem wychowanków opuszczających rodzinne 

formy pieczy zastępczej 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w ramach pomocy mającej na celu życiowe 

usamodzielnienie się i integrację ze środowiskiem osób, które po osiągnięciu pełnoletniości 

opuszczają rodziny zastępcze w 2019 r.: 

 wypłaciło w drodze decyzji administracyjnej miesięczną  pomoc na  kontynuowanie  

nauki  dla 15 osób,  na  kwotę 70.891,80 zł, 

 przyznało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby na kwotę 

4.472,02 zł. 

Ogółem udzielono pomocy na kwotę 75.363,82 zł. 
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5) zapewnienie opieki i wychowania w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców 

 

Na terenie powiatu śremskiego nie funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze,                         

w związku z czym, w przypadku konieczności umieszczenia dziecka w placówce, 

obowiązkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jest poszukiwanie miejsc                

w placówkach znajdujących się poza powiatem śremskim. 

W 2019 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej zostało umieszczone 1 dziecko. 

Powodem tej sytuacji była rezygnacja z pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej 

dla małoletniej, spowodowana trudnościami wychowawczymi. W trakcie roku 2 dzieci, 

pochodzących z terenu powiatu śremskiego, zmieniła miejsce pobytu z placówki opiekuńczo 

– wychowawczej na rodzinę zastępczą zawodową, której miejscem zamieszkania jest powiat 

słupecki. W pierwszej połowie 2019 r. 1pełnoletnia wychowanka placówki opiekuńczo – 

wychowawczej opuściła ww. placówkę zgodnie z planem usamodzielnienia. W placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących poza powiatem śremskim według stanu na 

dzień 31 grudnia 2019 r. przebywało 8 dzieci pochodzących z terenu powiatu śremskiego. 

W 2019 r. opracowano 1 projekt porozumienia z powiatami w sprawie przyjęcia dziecka oraz 

warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego utrzymanie w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej. 

W tabeli poniżej przedstawiono pobyt 13 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 w przestrzeni całego roku 2019. 

 

Tabela nr 13 

Dzieci pochodzące z terenu powiatu śremskiego w instytucjonalnej                               

pieczy zastępczej na terenie innych powiatów w 2019 r. 

Placówka opiekuńczo-

wychowawcza 

 
 

Powiat 

Liczba 

umieszczonych 

dzieci 

Miesięczny 

koszt 

utrzymania 

(na dzień 

31.12.2019r.) 

Całkowity 

koszt 

utrzymania 

„Negeb” w Szamotułach 
Szamotuły 

 
1 4.103,51 zł 48.988,04 zł 

Dom dla Dzieci i Młodzieży 

„Szansa” w Kosewie 
Słupca 4 4.725,07 zł 147.476,14 zł 

Dom Wsparcia Dziecka  

i Rodziny DOMOSTWO  
Jarocin 1 4.526,85 zł 54.132,62 zł 
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w Górze 

Powiatowy Zespół Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Gostyninie 

 

Gostynin 
2 4.081,39 zł 92.028,13 zł 

Ośrodek Wspomagania 

Rodzinyw Kobylnicy 
Poznań 2 6.268,14 zł 83.525,96 zł 

„Smyk” w Błażejowie 
Kamienna 

Góra 
1 4.194,07 zł 50.298,18 zł 

Pogotowie Opiekuńcze  

w Lublinie 
Lublin 1 x 306,89 zł 

Ośrodek Wspomagania 

Dziecka i Rodziny  

w Kołaczkowie 

 

Września 
1 4.650,66 zł 54.936,30 zł 

RAZEM: x 13 x 531.692,26 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

6) obciążanie gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej wydatkami przeznaczonymi na 

utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 

 

W 2019 r. obciążano gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej wydatkami przeznaczonymi na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Tabela nr 14 

Odpłatność gmin w 2019 r. 

Gmina 
Instytucjonalna piecza 

zastępcza 
Odpłatność gminy 

Śrem 2 49.995,53 zł 

Książ Wlkp. 2 5.505,37 zł 

Brodnica 3 73.080,43 zł 

RAZEM: 7 128.581,33 zł 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

7) usamodzielnienie i integracja ze środowiskiem wychowanków opuszczających 

instytucjonalne formy pieczy zastępczej 

 

W ramach pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie się i integrację                                 

ze środowiskiem osób, które po osiągnięciu pełnoletniości opuszczają placówki opiekuńczo – 
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wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy dla matek z małoletnimi dziećmi                

i kobiet w ciąży, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, zakłady poprawcze: 

 1 osobie przyznano pomoc na usamodzielnienie w wysokości:5.289,00 zł, 

 4 osobom przyznano pomoc pieniężną na kontynuację nauki w łącznej wysokości: 

15.256,90 zł. 

 

8) promocja rodzicielstwa zastępczego 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w celu pozyskania kandydatów na rodziców 

zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie prowadziło działania promujące 

rodzicielstwo zastępcze. Mając na celu pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych 

prowadzono kolportaż materiałów w postaci plakatu i  ulotek promujących idee rodzicielstwa 

zastępczego. Materiały były zamieszczane na fanpage PCPR iw mediach lokalnych. Ponadto 

ulotki przekazano do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz obiektów 

handlowych, a plakat promujący rodzicielstwo zastępcze został umieszczony na banerze 

reklamowym. 

 

9) szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są zobowiązani posiadać 

świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej.  

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej prowadził w roku sprawozdawczym stały nabór 

kandydatów.  

W okresie od 9 lutego 2019 r. do 22  maja 2019 r. zorganizowano szkolenie dla kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w którym wzięło udział 8 osób. 

Szkolenie było prowadzone przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej według 

programu „PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza”. 

Powyższe szkolenie poprzedzone było badaniami psychologicznymi potwierdzającymi 

motywację i predyspozycję do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 



 20 

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej w 2019 r. otrzymało 9 osób, z tego 1 osoba, która szkolenie dla kandydatów 

odbyła poza terenem powiatu. 

 

10) szkolenia dla rodzin zastępczych 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych, Zespół do spraw pieczy zastępczej 

realizując zapisy ustawy dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez rodziny zastępcze, 

zorganizował prelekcję dotyczącą „Więzi” , przeprowadzoną przez psychologa terapeutę 

Panią Bożenę Maciek-Haściło. 

 

11) grupa wsparcia dla rodziców zastępczych 

 

W roku 2019 kontynuowane były spotkania grupy wsparcia dla rodziców zastępczych 

prowadzone przez psychologa oraz Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w siedzibie  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. Informacje na temat możliwości wzięcia 

udziału w spotkaniach grupy wsparcia i terminów spotkań przekazywane były na bieżąco 

przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Nowe rodziny zastępcze  zachęcano do 

dołączenia do grona uczestników grupy w trakcie konsultacji psychologicznych oraz 

posiedzeń Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka umieszczonego                            

w rodzinie zastępczej.  

Na spotkaniach wspólnie z opiekunami omawiane były bieżące problemy i interesujące 

uczestników zagadnienia, z odwoływaniem się do konkretnych sytuacji z życia rodzin 

zastępczych. Ponadto osoby obecne na zajęciach otrzymały dodatkowe materiały (między 

innymi dane kontaktowe do instytucji pomocowych) i opracowania psychologiczno-

pedagogiczne dotyczące różnych kwestii wiążących się ze wskazówkami postępowania  

w przypadku określonych trudności opiekuńczo-wychowawczych, rozwojowych  

i zdrowotnych. 
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12) rodziny pomocowe oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich 

 

W 2019 r. rodziny zastępcze nie zgłaszały potrzeby skorzystania z prawa do czasowego 

niesprawowania opieki nad dzieckiem, w związku z tym nie korzystano ze wsparcia rodzin 

pomocowych. 

 Dodatkowym wsparciem w codziennej opiece nad dziećmi dla rodzin zastępczych są osoby 

do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. W 2019 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na wniosek rodzin zastępczych zatrudniło             

4 osoby do pomocy, które wspierały: 1 rodzinę zastępczą niezawodową oraz 3 rodziny 

zastępcze zawodowe, w tym 1 rodzinę zastępczą zawodową specjalistyczną. 

 

13) wsparcie rodzin zastępczych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

zatrudniał w 2019 roku 3 koordynatorów (3 etaty) rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zatrudnienie finansowane było w części w ramach dotacji uzyskanej z programu Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej”).  

Koordynatorzy w roku sprawozdawczym prowadzili współpracę z 47 rodzinami 

zastępczymi. Ich obowiązki zawodowe polegały na objęciu opieką rodziny zastępczej 

w kierunku poprawy sytuacji umieszczonych w nich dzieci (wizyty w miejscu ich 

zamieszkania, udzielanie  rodzinom  pomocy  w  realizacji  ich  zadań  w postaci poradnictwa, 

zapewniania rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy).Koordynatorzy 

prowadzili regularną współpracę ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami istotnymi 

ze względu na funkcjonowanie rodzin zastępczych. 

Koordynatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej  udzielali  także  wsparcia  pełnoletnim  

wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez: 

 pomoc w nabywaniu umiejętności samodzielnego załatwiania własnych spraw 

związanych z zamieszkaniem, kształceniem, podjęciem zatrudnienia, 

 pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych, 

 pomoc związaną z załatwianiem spraw urzędowych, 

 monitorowanie postępów w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 
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 pomoc w nabywaniu umiejętności społecznych. 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w roli organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej: 

 wydało16 opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą, 

 przekazało do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego 1 informację o dziecku  

z uregulowaną sytuacją prawną, 

 występowało1-krotnie do sądu o przyznanie świadczenia alimentacyjnego, 

 występowało4-krotnie do sądu o uregulowanie sytuacji dziecka umieszczonego                             

w pieczy zastępczej, 

 koordynatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej  uczestniczyli  w  140 spotkaniach 

poświęconych ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, 

 koordynatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej  przygotowali 26 informacji o wspieranych 

rodzinach zastępczych, w celu ich wykorzystania do sporządzenia ocen dotyczących 

rodzin zastępczych, 

 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej na bieżąco współpracowali z asystentami 

rodzin biologicznych,  

 koordynatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej sporządzili 44 plany pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej. 

 

14) współpraca z innymi podmiotami 

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracował w realizacji swoich zadań z: 

 sądami rodzinnymi, przesyłając informacje o całokształcie sytuacji dziecka, okresową 

ocenę sytuacji dziecka - 140 razy, 

 z kuratorami sądowymi w zakresie realizacji postanowień sądu - w przypadku 7 rodzin, 

 z ośrodkiem adopcyjnym w sprawach dzieci z uregulowaną sytuacją prawną                              

– w przypadku 1 dziecka, 

 instytucjami oświatowymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną monitorując przebieg 

edukacji dzieci - ok. 150 razy. 

 

W związku z tym, iż powiatowe centra pomocy rodzinie z innych powiatów zwracały się                     

z prośbą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie o umieszczenie dzieci                          

w rodzinnej bądź instytucjonalnej pieczy zastępczej, w roku sprawozdawczym udzielono 
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835razy odpowiedzi w wymienionej kwestii (155 sprawy dotyczyły instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, 518 rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast w 162 przypadkach sprawy dotyczyły 

zarówno instytucjonalnej jak i rodzinnej pieczy zastępczej), to jest o 323 więcej niż w 2018 r. 

 

15) współpraca ze środowiskiem lokalnym 

 

Z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” Zespół do spraw pieczy zastępczej                         

zorganizował 7 czerwca 2019 r. prelekcję dotyczącą więzi, natomiast 8 czerwca 2019 r. 

festyn rodzinny na terenie otwartej strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego                       

w Zbrudzewie. 

Na zakończenie wakacji koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zorganizowali piknik                

dla rodzin zastępczych, który odbył się dnia 29 sierpnia 2019 r. nad Jeziorem 

Grzymisławskim w Śremie. 

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia Zespół do spraw  pieczy zastępczej 

przy współpracy z Działem do spraw osób niepełnosprawnych oraz Powiatowym Zespołem 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie po raz siódmy zorganizował akcję pn. 

„Odkryj w sobie Świętego Mikołaja”. Zaproszenie  do wzięcia udziału w akcji otrzymali 

lokalni przedsiębiorcy, szkoły, przedszkola, instytucje oraz mieszkańcy powiatu śremskiego. 

Promocję akcji prowadzono za pośrednictwem Facebooka, stron internetowych instytucji  

z tereny powiatu, wspierały ją także lokalne gazety i telewizja Relax. Ponadto tutejsze 

Centrum w celu pozyskania jak największej liczby „Mikołajów” zamieściło informację 

promującą akcję na billboardzie przy ul. Gostyńskiej w Śremie.  

Akcja z roku na rok budzi coraz większe zainteresowanie, w efekcie 131 „Świętych 

Mikołajów” przygotowało prezenty dla 261 dzieci z pieczy zastępczej oraz dzieci 

niepełnosprawnych wytypowanych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Prezenty 

stanowiły odpowiedź na listy napisane przez dzieci do Świętego Mikołaja.  

Finał akcji odbył się w dniu 21 grudnia 2019 r. w Sali Widowiskowej Katolickiego  

Centrum Edukacji i Kultury w Śremie, podczas którego dzieci brały udział w atrakcjach 

zorganizowanych przez firmę „Fun Faktorię” oraz zostały wręczone im prezenty przez 

gwiazdora. 

 

 

 

16) poradnictwo psychologiczne i terapia 
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W roku 2019 psycholog zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

prowadziła konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodzin zastępczych zarówno  

w siedzibie tutejszego Centrum jak i w trakcie wizyt w środowisku. W sumie rodzin objętych 

pomocą psychologa było 14, w tym 5 rodzin zastępczych spokrewnionych. Ponadto 

psycholog uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez instytucje współpracujące, 

które dotyczyły funkcjonowania poszczególnych rodzin. 

Dodatkowo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie psycholog uczestniczyła  

w spotkaniach dotyczących okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej, prowadziła grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, towarzyszyła w spotkaniach 

rodzica biologicznego z dzieckiem. 

Do zadań psychologa w tutejszym Centrum należy przeprowadzanie badań kandydatów na 

rodziny zastępcze. W roku 2019 psycholog przeprowadziła badania i sporządziła 11 łącznych 

opinii dla 18 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz 6 opinii 

aktualizacyjnych dla rodzin pełniących już funkcję rodziny zastępczej (w sumie 11 osób). 

Rozpoczęła także badania dwóch kolejnych rodzin. 

Ponadto w roku 2019 psycholog współtworzyła pisma do sądu opisujące sytuację dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem występowania 

nieprawidłowości w sprawowaniu opieki i wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej oraz inną 

dokumentację rodzin zastępczych, uczestniczyła w odbiorze dzieci z rodziny zastępczej,               

w przesłuchaniach w charakterze świadka na Komendzie Powiatowej Policji oraz w Sądzie 

Rejonowym w Śremie dotyczących dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

Zadaniem psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jest również 

współpraca z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, co realizowane jest m.in. poprzez 

regularne konsultacje trudności występujących w poszczególnych rodzinach. 

 

17) opuszczanie przez dzieci rodzinnej pieczy zastępczej 

 

W 2019 r. 11 dzieci przestało być wychowankami śremskich rodzin zastępczych. 

 

 

 

 

Wykres nr 1 
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Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

Wszystkie powyższe działania zostały zrealizowane zgodnie z ,,Lokalnym Programem 

Pomocy Społecznej na 2019 r.” 

 

W roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zostało poddane kontroli  

w zakresie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania i wspierania rodzin 

zastępczych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej.  

Kontrolę w dniach 3, 7, 9 i 21 października 2019 r. na podstawie art. 186 pkt 3 cytowanej 

ustawy oraz upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2019 r., znak: 

KN-II.0030.339.2019.1 przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej 

Województwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.  

Podczas kontroli przeprowadzono rozmowy z kierownikiem, koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz psychologiem. Dokonano analizy dokumentacji wybranej rodziny zastępczej 

oraz dziecka w niej umieszczonego. Analiza dotyczyła także kwalifikacji osób zatrudnionych 

w jednostce i prowadzących sprawę wybranej rodziny. W wyniku kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości, wydano  zatem rekomendacje oraz zalecenia.  

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia dziecku środowiska rodzinnego, ochrony 

przysługujących mu praw, atmosfery ciepła i zrozumienia w trosce o jego harmonijny rozwój 

zarekomendowano: sporządzać plany pomocy dziecku w taki sposób, aby wskazane metody 

działania przekładały się na realizację celu pracy z dzieckiem, analizować sposób 

sprawowania opieki przez rodzinę zastępczą tak, aby móc reagować w sytuacjach tego 
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wymagających i na bieżąco informować sąd, wzmacniać kompetencje rodziny zastępczej,  

w szczególności poprzez zorganizowanie szkoleń.  

Ponadto zalecono stosowanie się do zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na podstawie art. 197 d ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej po wniesieniu zastrzeżeń w dniu  

12 grudnia 2019 r. i otrzymaniu zajętego stanowiska przez Wojewodę Wielkopolskiego  

w dniu 20 grudnia 2019 r., zobowiązane zostało w terminie 30 dni do przedłożenia informacji 

o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. Przedłożenie powyższej informacji 

zaplanowano na miesiąc styczeń 2020 r.  
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2. Funkcjonowanie i nadzór nad domami pomocy społecznej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie realizowało w2019 r. zadania w zakresie 

umieszczania w domach pomocy społecznej osób, które wymagały całodobowej opieki  

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogły samodzielnie funkcjonować  

w codziennym życiu, a którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

Na terenie powiatu śremskiego w okresie sprawozdawczym funkcjonowały 2 domy pomocy 

społecznej z 206 miejscami. 

 

Rysunek nr 2 

 

 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w 2019 r. wynosił: 

Rysunek nr 3 

 

W 2019 r. skierowano do domów pomocy społecznej w powiecie śremskim łącznie 70 osób,   

w tym do Domu Pomocy Społecznej w Śremie: 42 osoby, do Domu Pomocy Społecznej                              

w Psarskiem: 28 osób. (nie w każdym przypadku dochodziło do umieszczenia osoby w domu 

pomocy społecznej). 

 

 

 

•Dom Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Farna 16           
dla osób przewlekle somatycznie chorych (K/M)86 miejsc

•Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem, ul.Owocowa 8             
dla osób przewlekle somatycznie chorych (K/M)120 miejsc

DPS W ŚREMIE

3.843,87 zł

DPS w PSARSKIEM

3.882,74 zł
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Tabela nr 15 

Decyzje kierujące wydane przez mopr/ops w 2019 r. 

Decyzje wydane przez: Dom Pomocy Społecznej 

w Śremie w Psarskiem 

MOPR Poznań 8 4 

OPS Kórniku 5 2 

GOPS Kościan 2 1 

GOPS Łęce Opatowskiej 1 0 

GOPS Kramsk 1 0 

GOPS Osiecznej 1 0 

OPS Środa Wlkp. 1 0 

MGOPS Jarocin 2 0 

OPS Śrem 3 2 

OPS Granowo 1 0 

OPS Pobiedziska 2 2 

MOPS Konin 1 0 

MOPS Ostrów Wlkp. 1 0 

MOPS Stargard 1 0 

OPS Skoki 1 0 

OPS Krzykosy 1 0 

OPS Zaniemyśl 3 0 

MOPR Leszno 2 0 

MOPS Knurowo 1 0 

OPS Czerwonak 2 0 

OPS Ostroróg 1 0 

OPS Murowana Goślina 0 1 

OPS Książ Wlkp. 0 1 

OPS Mosina 0 5 

MOPS Luboń 0 1 

OPS Brodnica 0 2 

MOPS Gniezno 0 1 

OPS Tarnowo Podgórne 0 2 

OPS Kaźmierz 0 1 
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OPS Kościan 0 1 

OPS Dolsk 0 2 

GOPS Święciechowa 1 0 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

W 2019 r. umieszczono w domach pomocy społecznej łącznie 62 osoby, co obrazuje 

poniższy wykres. 

Wykres nr 2 

Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w 2019 r. 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Tabela nr 16 

Statystyka mieszkańców 

 DPS w Śremie DPS w Psarskiem 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

Decyzje  

o zmianie odpłatności 
(mieszkańcy na starych zasadach) 

4 4 2 2 

Decyzje  

o umieszczeniu 

14 28 14 13 

Umieszczenia 14 25 12 11 

Decyzje uchylające 

umieszczenie 

1 8 0 1 

Przeniesienia 2 10 0 1 

Zgony 9 19 14 7 
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Liczba mieszkańców  

na dzień 31.12.2019 r. 

34 51 50 68 

85 118 

Liczba mieszkańców  

wg rejestru 
86 120 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Domy pomocy społecznej z terenu powiatu śremskiego w roku 2019 zmagały się                              

z niewielkimi problemem wolnych miejsc. Sytuację obrazuje poniższa tabela: 

Tabela nr 17 

Statystyka wolnych miejsc w roku 2019 wg stanu na ostatni dzień miesiąca 

 Dom Pomocy Społecznej 

w Śremie w Psarskiem 

Liczba 

wolnych 

miejsc 

Procent 

wykorzystania 

potencjału 

domu 

Liczba 

wolnych 

miejsc 

Procent 

wykorzystania 

potencjału 

domu 

styczeń 0 100 % 1 99 % 

luty 1 99 % 0 100 % 

marzec 1 99 % 0 100 % 

kwiecień 1 99 % 0 100% 

maj 2 98 % 0 100 % 

czerwiec 3 97 % 2 98 % 

lipiec 1 99 % 0 100 % 

sierpień 3 97 % 0 100 % 

wrzesień 1 99 % 2 98 % 

październik 2 98 % 1 99 % 

listopad 1 99 % 0 100 % 

grudzień 1 99 % 2 98 % 

    

Liczba mieszkańców  

wg rejestru 
86 120 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Strukturę zatrudnienia w roku sprawozdawczym zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 

r., przedstawia kolejna tabela. 
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Tabela nr 18 

Zatrudnienie w domach pomocy społecznej 

 

 

DPS w Śremie DPS w Psarskiem 

Liczba 

etatów 
Liczba osób 

Liczba 

etatów 
Liczba osób 

Zespół administracyjno-

techniczny 
11,5 12 15,75 16 

Zespół finansowo-księgowy 2 2 3,5 4 

Zespół terapeutyczno-

opiekuńczy 
48,5 53 67 73 

RAZEM: 62 67 86,25 93 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w zakresie prowadzonego 

nadzoru polegała przede wszystkim na analizie dostarczanych sprawozdań, przekazanych 

informacji, odwiedzinach kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie,           

spotkaniu z mieszkańcami, personelem i dyrektorami domów. 

 

W roku 2019 domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu śremskiego zostały 

poddane kontrolom zewnętrznym. 

W Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w  dniu 27 lutego 2019 r. odbyła się Kontrola 

Sądu Rejowego w zakresie legalności przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz warunków w jakich osoby te przebywają. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono, jednakże w związku z wejściem w życie z dniem  

1 stycznia 2018 r. przepisu art. 38 ust. 5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

zobowiązano Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem do załączania do dokumentacji 

mieszkańców DPS chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo zaświadczeń lekarza 

psychiatry, po badaniach tych osób co najmniej raz na 6 miesięcy, w zakresie uzasadniającym 

dalszy pobyt tych osób w DPS. 

 

W Domu Pomocy Społecznej w Śremie: 

1. W dniu 25 marca 2019 r. przeprowadzona została kontrola placówki przez sędziego Sądu 

Rejonowego w Śremie Małgorzatę Woziwodzką za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 
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2018 r. do 31stycznia 2018 r., podstawą kontroli była ustawa o ochronie zdrowia 

psychicznego (art. 43 - Dz. U. z 2018 r. poz.1878 z póź.zm.). 

W przypadku ww. kontroli funkcjonowanie placówki oceniono pozytywnie. Z uwagi na 

wejście w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. przepisu art. 38 ust. 5 ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego, zobowiązano dyrektora do załączenia do dokumentacji pacjentów 

umieszczonych w placówce wszystkich chorych psychicznie lub upośledzonych 

umysłowo  zaświadczeń lekarza psychiatry po przeprowadzonych badaniach tych osób co 

najmniej raz na 6 miesięcy w zakresie uzasadniającym dalszy pobyt tych osób w Domu 

Pomocy Społecznej, począwszy od miesiąca maja 2019 r. 

 

2. W dniu 26 lutego 2019 r. oraz 21 maja 2019 r. zostały przeprowadzone kontrole przez 

pracowników Annę Wilk – asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej, Danutę 

Stajkowską – młodszego asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej, upoważnionych 

przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – kontrolę 

przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.                    

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1,             

art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zakresie realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych 

dotyczących decyzji wydanych w roku 2018. Kontrola zakończona z wynikiem 

pozytywnym. 

Ponadto Decyzją Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

Dom Pomocy Społecznej w Śremie (protokół kontroli nr DN-HK.9020.216.2018 z dnia 

10 października 2018 r.) zobowiązany był monitorować jakość ciepłej wody (badania  

w kierunku bakterii z rodzaju Legionella). W dniu 08 stycznia 2019 r. na podstawie 

dokumentuDN-HK.9020.278.2018 i wyników badań próbek wody pobranych z instalacji 

wody ciepłej Domu Pomocy Społecznej w Śremie Wielkopolski Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny stwierdził, iż jakość wody ciepłej spełnia wymagania 

mikrobiologiczne określone w załączniku rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia  

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                       

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) w zakresie bakterii z rodzaju Legionella. 

 

3. W okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Śremie 

przeprowadzono audyt wewnętrzny - audyt w zakresie tworzenia, ewidencjonowania                                  

i przechowywania dokumentów przeprowadził Pan Piotr Juskowiak. W wyniku kontroli 
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wstępnie przedstawiono propozycje zaleceń poprzez wprowadzenie zmian 

organizacyjnych związanych z przekazywaniem akt do składnicy akt oraz 

zabezpieczeniem pomieszczeń ww.  składnicy. Przedłożenie końcowego sprawozdania                

z audytu zaplanowano na koniec stycznia 2020 r. 

 

4. W dniach od 27 września 2019 r. do 04 października 2019 r. przeprowadzono kontrolę 

płatnika składek przez inspektora kontroli Pana Piotra Radeckiego Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, podstawą kontroli był art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r.  

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ).  

Z ustaleń kontroli wynikało, iż płatnik składek dokonał zgłoszeń do ubezpieczeń 

społecznychi ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich kontrolowanych osób, płatnik 

składek dokonywał rozliczeń zasiłków z ubezpieczeń społecznych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, płatnik składek kompletował wnioski o świadczenie 

emerytalne dla wybranych osób zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrolowano 

wystawione w badanym okresie informacje ZUS IWA i stwierdzono ich zgodność  

z dokumentacją przekazywaną do ZUS. Uwag nie wniesiono. 

 

5. W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyła się kontrola problemowa w zakresie realizacji planu 

finansowego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30listopada 2019 r. Osobami 

kontrolującymi byli radni Rady Powiatu w Śremie: Pan Marek Mostowski, Pan Paweł 

Wojna, Pani Elżbieta Michalska, Pan Hieronim Bartkowiak, podstawą kontroli był § 71  

z ust. 2 Statutu Powiatu Śremskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2018 r., poz. 6723 

ze zm.).W czasie ww. kontroli Domu Pomocy Społecznej w Śremie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 
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III. REALIZACJA ZADAŃ Z  ZAKRESU  REHABILITACJI 

SPOŁECZNEJ 

 

Zakres zadań w ramach rehabilitacji społecznej należący do kompetencji Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, zawarty został w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  

z  2019 r., poz. 1172 z późn. zm.). 

W roku 2019powiat śremski otrzymał środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w wysokości 1 114 895,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej 1 050 286,00 zł oraz rehabilitacji zawodowej realizowanej przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie w wysokości 64 609,00 zł. Rehabilitacja społeczna 

obejmowała również finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie,  na 

którą Fundusz przeznaczył środki w kwocie 542 880,00 zł. 

Rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określone zostały                               

w następujących uchwałach: 

1) uchwale nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2019 r., 

2) uchwale nr XIII/95/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r., 

3) uchwale nr XIV/122/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r., 

Ostateczny podział środków w oparciu o analizę wydatków związanych z pełnym 

wykorzystaniem środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 r. przedstawia poniższa tabela nr 19. 
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Tabela nr 19 

Rodzaje zadań powiatu, na które przeznaczono w 2019 r. 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

I.                          REHABILITACJA ZAWODOWA: 

1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26e) 

29 600,00 

2. Udzielenie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na 

podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) 

23 991,00 

3. Finansowanie z Funduszu 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.35a ust. 1 pkt 6a) 

 

11 018,00 

 RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA: 64 609,00 

II.                         REHABILITACJA SPOŁECZNA: 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a) 

108 365,00 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b) 

60 000,00 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 

1 pkt 7 lit. c) 

248 041,00 

(w tym sprzęt 

rehabilitacyjny 

3000,00)  

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d) 

91 000,00 

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)  

542 880,00 

 RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA: 1 050 286,00 

ŁĄCZNIE: 1 114 895,00 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 
 

Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania zadań zawartych w rozdziale II pkt 1-4 

powyższej tabeli określone zostały w następujących zarządzeniach: 

1) zarządzenie nr 6/2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie                     

z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad dofinansowania do uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 roku, 
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2) zarządzenie nr 7/2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  

z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, 

3) zarządzenie nr 8/2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  

z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2019 roku, 

4) zarządzenie nr 9/2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  

z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych,                            

w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych w 2019 roku. 

 

Zarządzenia uzyskały pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Śremie. 

W oparciu o wytyczne ujęte w wymienionych zarządzeniach realizacja poszczególnych zadań 

przedstawia się następująco: 

 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach 

rehabilitacyjnych 

W 2019 roku dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych uzależnione było posiadania ważnego orzeczenia zgodnie  

z zapisami ustawy o rehabilitacji, ponadto od stopnia i rodzaju niepełnosprawności 

wnioskodawcy, oceny sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej i jej potrzeb w zakresie 

możliwości realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym 

funkcjonowaniu, faktu niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim oraz faktu nie 

korzystania z dofinansowania od 2013 roku włącznie. Przy ocenie wniosków uwzględniono 

informacje zawarte w ankiecie, która stanowiła integralną część wniosku o dofinansowanie 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

W roku sprawozdawczym w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie brał udział zespół 

opiniujący, który ośmiokrotnie podejmował decyzje o udzieleniu dofinansowania 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.  
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O dofinansowanie w ramach zadania ubiegało się 243 wnioskodawców. Ostatecznie  

z dofinansowania skorzystało 78 osób niepełnosprawnych (w tym: 9 dzieci), co stanowi 32% 

ogółu złożonych wniosków.  

Realizację zadania z zakresu dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób 

niepełnosprawnych w 2019 r. zobrazowano na poniższych wykresach. 

Wykres nr 3 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
Wykres nr 4 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  
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W ramach zadania dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów          

w turnusach rehabilitacyjnych łącznie przyznano kwotę 108 365,00 zł. Jednakże ze względu 

na zwrot, który wpłyną w dniu 31 grudnia 2019 r. dotyczący rezygnacji z uczestnictwa  

w turnusie rehabilitacyjnym jednego wnioskodawcy (kwota 1.167,00 zł) ostatecznie 

wydatkowano kwotę 107.198,00 zł, co stanowi 9,6% ogólnej kwoty środków Funduszu 

przekazanych powiatowi śremskiemu w 2019 r. 

Prowadzona przez tutejsze Centrum analiza realizowanego zadania w okresie ostatnich trzech 

lat wykazała, iż w 2019 r. liczba złożonych wniosków dla dzieci z roku na rok jest coraz 

mniejsza. W ostatnich latach obserwuje się intensywnie prowadzoną przez państwo politykę 

społeczną, która umożliwia korzystanie rodzinom dzieci z niepełnosprawnościami z wielu 

narzędzi wsparcia, a także dynamiczny wzrost działań podejmowanych na ich rzecz przez 

organizacje pozarządowe. Ponadto udział dziecka wraz z opiekunem na turnusie często 

stanowi wysoki koszt, a dofinansowanie ze środków Funduszu wyliczone na podstawie 

rozporządzenia nie pokrywa nawet połowy kosztów całościowego pobytu.  

 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

 

Na realizację zadania w 2019 roku planowana wysokość środków wyniosła 60 000,00 zł. 

Zawarto i zrealizowano 25 umów  (w tym: 17 umów z organizacjami pozarządowymi  

i 8 umów z instytucjami) dotyczących przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, 

rekreacyjnym i turystycznym, których głównymi odbiorcami były osoby niepełnosprawne 

wraz z otoczeniem. 

Zespół opiniujący wnioski przy rozpatrywaniu za priorytety przyjął: 

- propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem, 

- przedsięwzięcia obejmujące swym działaniem dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, 

- zakres merytoryczny zadania wpływający na promocję działań na rzecz 

niepełnosprawnych mieszkańców powiatu śremskiego, 

- koszty związane z prowadzeniem rehabilitacji, organizacji transportu, wyżywienia, pobytu 

oraz zakupu biletów.  

Tabela poniżej przedstawia podział środków wraz z wyszczególnieniem liczby osób 

niepełnosprawnych objętych wsparciem poszczególnych podmiotów przy realizacji zadań. 
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Tabela nr 20 

Wykaz podmiotów, które otrzymały dofinansowanie ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Liczba 

zadań 

Łączna kwota 

przekazanego 

dofinansowania 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

uczestniczących      

w zadaniu 
1. Śremskie Stowarzyszenie 

„Jasny Horyzont”  

2 6 200,00 38 

2. Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy w Śremie 

3 3 300,00 261 

3. Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i  Inwalidów 

Zarząd Rejonowy w Śremie 

1 3 000,00 30 

4. Wielkopolski Związek 

Inwalidów Narządu Ruchu 

Koło w Śremie 

3 6 700,00 99 

5. Fundacja na Rzecz 

Rewaloryzacji Miasta Śrem 

3 6 600,00 266 

6. Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło w Śremie 

2  1 400,00 57 

7. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Śremie 

1 3 600,00 30 

8. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Książu Wlkp. 

3 5 800,00 105 

9. Towarzystwo Śremskich 

Amazonek 

1 4 600,00 39 

10. Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

„Wiara i Światło” 

1 3 100,00 11 

11. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Śremie 

1 4 400,00 20 

12. Towarzystwo Pomocy 

Potrzebującym im. Św. 

Brata Alberta „Nadzieja” w 

Śremie 

2 6 200,00 69 

13. Fundacja na Rzecz 

Wpierania Społeczności 

Lokalnej  

1 2 500,00 15 

14. Klub Abstynentów 

„Promyk” w Manieczkach  

1 2 600,00 18 

  

Razem: 

 

25 

 

60 000,00 

 

1 058 
Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
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Dofinansowano następujące rodzaje przedsięwzięć:  

- 11 kilkudniowych wyjazdów i obozów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym 

połączonych z elementami sportu i kultury,  

- 4 jednodniowych wyjazdów o charakterze kulturalno-edukacyjnym, 

- 3 spotkania integracyjno-rekreacyjne,  

- 2 warsztaty skierowane głównie do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, obejmujące 

zajęcia kulturalne, edukacyjne, integracyjne z elementami rehabilitacji, 

- 2 wyjazdy do teatru,  

- 2 rehabilitacje na basenie, w tym: jednodniowy wyjazd na termy, cykliczne zajęcia na 

basenie dla dzieci i młodzieży,  

- 1 wydarzenie w formie przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. 

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w ramach realizacji 

powyższych zadań uczestniczyli w 6 zorganizowanych przez podmioty przedsięwzięciach. 

Ponadto udzielano doradztwa merytorycznego w zakresie podejmowanych działań, 

promowano wydarzenia, włączano się w przygotowanie przedsięwzięć. Podjęte działania 

promujące wydarzenia (kontakt z mediami lokalnymi, udostępnianie informacji za pomocą 

mediów społecznościowych, wymiana informacji miedzy podmiotami współpracującymi, 

etc.) miały wpływ na dotarcie do osób, które wcześniej nie uczestniczyły w wydarzeniach,  

a także na wzrost udziału dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w poszczególnych 

zadaniach.   

Szczegółowy obraz beneficjentów biorących udział w wyżej wymienionych zadaniach 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 21 

Liczba osób ogółem biorących udział w zadaniu: 1 697 

                w tym liczba osób niepełnosprawnych: 1 058 

z podziałem na następujące kategorie: 

stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (osoby po 16 r.ż.) 

                                      znaczny umiarkowany lekki 

Liczba osób: 413 335 206 

orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.) 

Liczba osób: 104 

miejsce zamieszkania: 
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                                                        w mieście na wsi 

Liczba osób: 777 281 

wiek uczestników: 

                                                         dorośli    dzieci i młodzież do 18 r.ż. 

Liczba osób: 936 122 

płeć uczestników: 

                                    kobiety mężczyźni 

Liczba osób: 740 318 

Pozostałe osoby, np. wolontariusze, opiekunowie, zaproszeni goście, organizatorzy: 

Liczba osób: 639 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

Mając na uwadze aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu  śremskiego, w listopadzie 

2019 r. tutejsze Centrum zorganizowało spotkanie mające na celu wspieranie działań na rzecz 

środowiska osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie było również okazją do omówienia 

aktualnie realizowanych przedsięwzięć jak również pozwoliło na przedstawienie sposobów 

rozliczania otrzymanych dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.  

 

 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów 

 

Na zadanie pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów” powiat śremski przeznaczył kwotę 248 041,00 zł, co stanowi 

największą pulę w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2019.  

W ramach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2019 r. o uzyskanie wsparcia 

finansowego starało się 6 wnioskodawców (z wszystkimi osobami podpisano umowę 

dofinansowania). W ramach podpisanych umów osoby niepełnosprawne zakupiły wskazany 

we wnioskach sprzęt rehabilitacyjny tj. rower rehabilitacyjny (4 osoby), orbitrek (1 osoba) 

oraz worek-gruszka rehabilitacyjna (1 osoba), w łącznej wysokości 3.000,00 zł.  
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Zakupiony sprzęt rehabilitacyjny na podstawie zawartych umów został poddany kontroli po 

wykonaniu zadania, co zostało potwierdzone protokołami odbioru. 

Największe zainteresowanie osób niepełnosprawnych możliwością uzyskania dofinansowania 

odnosiło się do wsparcia w ramach dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze, niezbędnych do ich codziennego funkcjonowania. Przeznaczona na 

realizację zadania kwota 245 041,00 zł stanowiła 22% łącznej puli środków Funduszu 

przeznaczonych na realizację wszystkich zadań. Ostatecznie wydatkowano na zadanie 

245 028,00 zł, niewykorzystaną kwotę 13,00 zł zwrócono na konto Funduszu. 

.Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych Funduszu na realizację zadania 

przedstawia poniższy wykres. 

                        

Wykres nr 5 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Złożono 404 wnioski, w tym 46 osób ponowiło wnioski, które nie otrzymały dofinansowania 

w 2018 r. ze względu na wyczerpanie środków finansowych. Ostatecznie w ramach zadania 

dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze rozpatrzono 

309 wniosków (w tym: 278 osób dorosłych oraz 31 dzieci i młodzieży), co stanowi 76,50% 

ogółu złożonych wniosków na powyższe zadanie.  

W ramach zadania dofinansowano następujące środki pomocnicze oraz przedmioty 

ortopedyczne: aparaty słuchowe (183), wkładki uszne (104), pieluchomajtki (96) oraz  

wyroby do monitorowania glikemii, ortezy, buty ortopedyczne, szkła korekcyjne okularowe, 

wózki inwalidzkie, pionizatory, gorsety odciążająco-stabilizujące, materace i poduszki 

przeciwodleżynowe, fotelik rehabilitacyjny, worki do zbiórki moczu, cewniki, 

209 750,00 zł

35 278,00 zł

Kwota dofinasowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze w 2019 r.

Dorośli Dzieci
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protezykończyn, kule, balkoniki, urządzenie multifunkcyjne,  pończochy kikutowe, peruki, 

system wspomagający słyszenie FM, respirator, aparat do leczenia bezdechu. 

 

4. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych,                                

w komunikowaniu się i technicznych)  w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

 

W ramach zadania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wpłynęło                        

57 wniosków, w tym na bariery architektoniczne 34 wnioski, bariery w komunikowaniu się  

8 wniosków oraz bariery techniczne 15 wniosków. Propozycję dofinansowania otrzymało                

49 osób, natomiast ostatecznie zrealizowano 37 umów na łączną kwotę 91 000,00 zł.                              

W przypadku pozostałych osób, którym zaproponowano pomoc, 7 osób nie przyjęło oferty 

finansowej, z 3 osobami rozwiązano umowy dofinansowania, 2 osoby zmarły. Podział 

likwidacji barier funkcjonalnych, którym wypłacono dofinansowanie przedstawia poniższy 

wykres. 

                     Wykres nr 6 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

Ostateczny zakres oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach udzielonych dofinansowań likwidacji barier funkcjonalnych 

przedstawia tabela nr 22. 
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Tabela nr 22 

Lp. Bariera Liczba osób 

korzystających  

z dofinansowania 

Kwota 

dofinansowania 

I Bariery architektoniczne 

1 Modernizacja pomieszczeń 

sanitarnych 

21 67 300,00 

2 Wyrównanie powierzchni w ciągu 

komunikacyjnym 

1 3 000,00 

 Razem 22 70 300,00 

II Bariery w komunikowaniu się 

1 Zestaw komputerowy 2 2 000,00 

2 Przenośny sprzęt komputerowy 2 1 600,00 

3 Tablet oraz oprogramowanie 

Mówik 

1 1 000,00 

 Razem 5 4 600,00 

III Bariery techniczne 

1 Podnośnik transportowy 1 3 500,00 

2 Łóżko rehabilitacyjne 4 5 500,00 

3 Rower trójkołowy 2 2 000,00 

4 Radiomagnetofon 1 600,00 

5 Sprzęt sensoryczny 1 500,00 

6 Wózek inwalidzki o napędzie 

elektrycznym typu skuter 

1 4 000,00 

 Razem  10 16 100,00 

ŁĄCZNIE 37 91 000,00 
Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
 

W przypadku pozostałych wnioskodawców udzielenie dofinansowania nie było możliwe              

z następujących powodów: 

- niedobór środków finansowych – 5, 

- niespełnienie wymogów określonych przepisami prawa – 1, 

- brak dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie – 2, 

- rezygnacja przed otrzymaniem propozycji dofinansowania – 2, 

- rezygnacja po otrzymaniu propozycji dofinansowania – 3, 

- nieprzyjęcie propozycji dofinansowania – 3, 

- zgon po otrzymaniu propozycji dofinansowania – 2, 

- zgon po podpisaniu umowy – 1, 

- rozwiązanie umowy – 3. 
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Ponadto, w roku sprawozdawczym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie: 

1) odpowiadało za przygotowanie kompletnej, niezbędnej dokumentacji do udzielenia 

finansowego wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

2) przeprowadzało kontrole zawartych umów po wykonaniu zadania, 

3) wraz ze specjalistą do spraw budowlanych, pracownik merytoryczny Centrum 

weryfikował dokumentację oraz przeprowadzał wizje lokalne w miejscu zamieszkania 

wnioskodawców. 

Analiza liczby osób, którym udzielono dofinansowania z tytułu likwidacji barier 

funkcjonalnych z podziałem na poszczególne miasta i gminy powiatu śremskiego została 

zobrazowana na  poniższym wykresie. 

Wykres nr 7 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  

Z przedstawionego wykresu wynika, iż zdecydowanie największą liczbę wnioskodawców, 

którzy uzyskali dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych stanowią osoby 

zamieszkujące gminę Śrem. W niewielkiej liczbie pomoc taką otrzymały osoby 

niepełnosprawne zamieszkujące na wsi w gminie Książ Wlkp. oraz gminie Brodnica.  
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5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 

 

W bieżącym roku sprawozdawczym Śremskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Trójka”, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Śremie  

przekazano kwotę 603 200,00 zł w tym: środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w wysokości 542 880,00 zł oraz środki powiatu w wysokości 60 320,00 

zł. Całkowita wartość środków wydatkowanych na pokrycie kosztów działalności Warsztatu 

wyniosła 609 435,30 zł. Szczegółowy podział wykorzystanych środków na działalność 

Warsztatu z podziałem na źródła finansowania przedstawia wykres nr 8. 

Wykres nr 8 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Do grudnia 2019 r. uczestnikami Warsztatu było 30 osób niepełnosprawnych, które 

realizowały zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego 

rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, 

samodzielnego i aktywnego życia. Od 10 grudnia 2019 r. Warsztat Terapii Zajęciowej otwarł  

pracownię stolarską i zwiększył liczbę uczestnik o 5 osób niepełnosprawnych. Równocześnie 

zapewnił nowo przyjętym uczestnikom odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe 

organizacyjne i  rzeczowe. Utrzymanie dodatkowych 5 uczestników Warsztat pokrył  

z własnych środków finansowych. Ostatecznie na dzień 31 grudnia br. w Warsztacie 

przebywa 8 kobiet i 27 mężczyzn.  

 

środki PFRON

środki  powiatu

środki własne (przychody ze sprzedaży i usług)

inne środki (np. darowizny)

542 441,18 zł

60 271,24 zł

6 522,88 zł

200,00 zł

Łączna kwota wykorzystanych środków na działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Śremie w 2019 r.
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Wykres nr 9 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

W Warsztacie prowadzono zajęcia w  7 pracowniach: pracownia gospodarstwa domowego, 

pracownia artystyczna, pracownia multimedialna, pracownia ogrodniczo-bukieciarska, 

pracownia krawiecko-dziewiarska, pracownia rękodzieła, pracownia stolarska.  

W ramach zajęć uczestnicy Warsztatu zostali objęci następującymi działaniami 

rehabilitacyjnymi: 

1) ogólnym usprawnieniem psychofizycznym, 

2) rehabilitacją psychologiczną,  

3) rozwijaniem umiejętności życia codziennego, 

4) przygotowaniem do życia w środowisku społecznym, 

5) rozwijaniem psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, 

6) rozwijaniem umiejętności zawodowych, 

7) aktywizacją zawodową,  

8) rehabilitacją ruchową. 

W dniach 18-19 listopada 2019 r. tutejsze Centrum przeprowadziło kontrolę działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie. Zakresem kontroli objęte zostały zagadnienia 

zawarte w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587), związane 

z działalnością Warsztatu w 2019 roku. 

 

 

22%

78%

Procentowy podział uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Śremie ze wzgledu na płeć

kobiety mężczyźni
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W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący wydał zalecenia, które obejmowały:  

- uzupełnienie dokumentacji osób, znajdujących się na liście rezerwowej, niezbędnej do 

zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w Warsztacie oraz dokonania 

oceny tych kandydatów, 

- dokonanie zapisu w protokołach Rady Programowej dotyczące uiszczenia przez 

uczestników Warsztatu składek np. na zakup artykułów spożywczych, zakup podarków na 

Dzień Chłopca, Dzień Kobiet itp. 

O powyższych zaleceniach poinformowano kierownika Warsztatu oraz zobowiązano do 

złożenia wyjaśnień. 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie w ciągu roku sprawozdawczego  

informowała tutejsze Centrum o usunięciu wyżej wymienionych uchybień i braków. 

 

IV. REALIZACJA  DODATKOWYCH  ZADAŃ  Z  ZAKRESU   

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
1. Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” 

 

Od 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie kontynuuje realizację 

pilotażowego Programu „Aktywny samorząd”. Formy wsparcia przewidziane w programie 

dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych, a także w dostępie do edukacji. 

W roku sprawozdawczym tutejsze Centrum realizowało zadania programu Aktywny 

samorząd w ramach środków finansowych przekazanych w 2018 r. i 2019 r. 

 

Do dnia 31 marca 2019 r. realizowało zadania w ramach środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych w 2018 r. (program 

„Aktywny samorząd”  realizowany był od 5 marca 2018 r. do 31 marca 2019 r.). Podpisano  

3 umowy w ramach obszarów C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (2 umowy) oraz zadania 3 – 

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązanie 

techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (1 umowa). Wypłacono środki  

w łącznej wysokości 61 983,60 zł, w tym z Modułu I kwotę 29 508,60 zł oraz z Modułu II 

kwotę 32 475,00 zł. 
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Podsumowując: w ramach Programu ze środków PFRON otrzymanych w 2018 r. zawarto:  

18 umów w ramach Modułu I i wypłacono kwotę 70 408,98 zł oraz 51 umów z Modułu II na 

kwotę 109 064,00 zł. 

Kwoty wydatkowane w ramach pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” przedstawia 

poniższy wykres.  

                     Wykres nr 10 

 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 5 264,02 zł zostały zwrócone na konto 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 

Natomiast w 2019 r. na realizację Programu powiat śremski otrzymał środki w wysokości 

353 735,03 zł, w tym na realizację zadań w Module I – 173 733,00 zł, w Module II – 

158 452,00 zł oraz obsługę, promocję i ewaluację programu – 21 550,03 zł.  

 

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia w 2019 r. określone zostały w: 

1) Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r., 

2) Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie             

w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, 

70 408,98 zł

109 064,00 zł

Kwota wypłacona w ramach realizacji Programu "Aktywny 

samorząd" w ramach środków  otrzymanych w 2018 r.

Moduł I Moduł II
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3) zarządzeniu nr 5/2019 z dnia 11 marca 2019 r. kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego 

Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny 

samorząd” w 2019 r., 

4) zarządzeniu nr 15/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie zmieniającym zarządzenie nr 5/2019 kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia 

procedur realizacji pilotażowego Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2019 r., 

5) zarządzeniu nr 16/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie zmieniającym zarządzenie nr 5/2019 kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia 

procedur realizacji pilotażowego Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2019 r. 

 

Zgodnie z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r. w ramach Programu w 2019 r, 

realizowane były następujące formy wsparcia: 

- w Module I: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu; 

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy; 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym: 

Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania; 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania; 
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Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego zakupionego w ramach programu. 

Obszar C -   likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości; 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w 

której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości; 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej. 

- w Module II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

W roku sprawozdawczym do tutejszego Centrum wpłynęło 99 wniosków (w tym Moduł I – 

33 wnioski, Moduł II – 66 wniosków), 2 osoby otrzymały odmowę, 2 wnioskodawców 

zrezygnowało z ubiegania się o dofinansowanie i 1 wniosek nie został jeszcze rozpatrzony 

(wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia). Zawarto 79 umów w ramach: Modułu I 

– 32 umowy oraz Modułu II – 47 umów. Szczegółowy obraz realizowanych umów 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 23 

Realizacja umów w ramach pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.  

 

Modułu I – likwidacja barier  

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 

 

Obszar zadania Nazwa zadania Liczba 

umów 

Kwota 

przyznana 

Kwota 

wypłacona 
 

Obszar A – 

likwidacja bariery 

transportowej 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie  

i montażu oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu 

 

 

2 

 

 

16 062,00 

 

 

9 687,00 
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa 

jazdy 
3 7 749,00 7 494,00 
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Obszar B – 

likwidacja barier  

w dostępie do 

uczestniczenia  

w społeczeństwie 

informacyjnym 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania 

 

 

3 

 

 

19 241,00 

 

 

17 180,00 
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń  

w zakresie nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego  

i oprogramowania 

 

 

 

1 

 

 

 

2 000,00 

 

 

 

0,00 
Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania 

 

 

1 

 

 

2 638,00 

 

 

2 638,00 
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania; 

 

 

2 

 

 

4 514,00 

 

 

4 514,00 
Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego zakupionego 

w ramach programu 

 

 

 

1 

 

 

 

1 500,00 

 

 

 

0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar C – 

likwidacja barier  

w poruszaniu się  

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

 

5 

 

49 900,00 

 

39 900,00 

Zadanie 2 – pomoc  

w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym 

 

 

 

7 

 

 

 

22 403,00 

 

 

 

22 402,99 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy 

kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, 

tj. protezy co najmniej na III poziomie 

jakości 

 

 

 

1 

 

 

 

18 500,00 

 

 

 

18 500,00 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne - co najmniej na III 

poziomie jakości 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

16 200,00 

 

 

 

 

0,00 
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego 

 

 

2 

 

 

9 485,00 

 

 

9 485,00 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
 

2 

 

3 541,00 

 

2 895,00 

Modułu II – pomoc w uzyskaniu  

wykształcenia na poziomie wyższym 

 

Dofinansowanie opłaty za naukę oraz dodatku na 

pokrycie kosztów kształcenia 

47 120 400,00 86 300,00 

 

RAZEM: 

 

 

79 

 

294 133,00 

 

220 995,99 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
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Różnica między kwotą przyznaną w umowach, a kwotą wypłaconą wynika z terminu 

zakończenia realizacji Programu, dlatego też pozostałe środki finansowe przeznaczone na 

realizację umów będą podlegały rozliczeniu do dnia 31 marca 2020 r.  

 

W roku 2019 zgodnie z wymogiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeprowadzono kontrolę umów zawartych w 2018 r. w zakresie 

prawidłowości sposobu wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na ten cel. Kontrola obejmowała obszary przedstawione na wykresie               

nr 11 

Wykres nr 11 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

 

2. System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

W maju 2019 r. w ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa  

2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług 

publicznych” Powiat Śremski podpisał porozumienie z Funduszem w sprawie korzystania  

z Systemu Obsługi Wniosków PFRON, który jest ogólnopolską platformą informatyczną 

2

4

1

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji umów 

Obszar B zadanie 1 Obszar C zadanie 2 Obszar C zadanie 3
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wspomagającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Celem zawartego porozumienia jest rozwój e-usług w administracji publicznej oraz 

usprawnienie procesu składania wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przez osoby 

niepełnosprawne, a także podmioty działające na ich rzecz. 

W związku z przystąpieniem powiatu do realizacji projektu, przekazane zostały przez 

Fundusz 2 tablety wraz z dostępem do sieci internet w celu umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym lub podmiotom działającym na ich rzecz aplikowania o środki PFRON. 

Na podstawie podpisanego porozumienia w roku sprawozdawczym tutejsze Centrum otwarło 

nabór wniosków w systemie SOW w Module II pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”. Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z dofinansowania mogły bez 

wychodzenia z domu w każdej chwili złożyć wniosek, podpisać umowę oraz rozliczyć się  

z przyznanych środków PFRON. W ramach otwartego naboru od września 2019 r. w systemie 

wpłynęło 38 wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie lub 

refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, z czego z 34 osobami 

zostały podpisane umowy dofinansowania. 

 

3. Konkurs „Ja i osoba niepełnosprawna” 

 

Edycja konkursu pod nazwą „Ja i osoba niepełnosprawna”  w 2019 r. skierowana była do 

wszystkich mieszkańców powiatu śremskiego. Zadaniem było przedstawienie na fotografii  

w temacie konkursu „Pstryk… Ale Model!” osoby niepełnosprawnej, która realizuje swoje 

marzenia, pokazuje talenty bądź rozwija pasje. Na konkurs wpłynęły 22 prace. Konkurs miał 

na celu tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu 

społecznym, propagowanie ich aktywności oraz przełamywanie barier, rozpowszechnianie 

idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Podczas uroczystego 

podsumowania wyróżniono 2 osoby oraz przyznano I, II i III miejsce. Pozostali uczestnicy 

otrzymali drobne upominki. Dodatkowo zorganizowano krótkie warsztaty fotograficzne, 

podczas których w przystępny sposób fotograf opowiedział o sztuczkach, które warto 

stosować przy wykonywaniu zdjęć. W wydarzeniu brali udział autorzy prac, modele czyli 

osoby niepełnosprawne będące bohaterami zdjęć oraz zaproszeni goście.  

Przedsięwzięcie zostało wsparte przez powiat śremski oraz lokalnych partnerów.  

Inicjatywa wpisała się w działania ujęte w „Lokalnym Programie Pomocy Społecznej na 

2019 rok”.  
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4. Realizacja „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014-2020”  

 

W celu zbadania stanu realizacji Strategii za rok 2019, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Śremie skierowało do wykonawców poszczególnych działań prośby o przedstawienie 

stosownych informacji. W realizację strategii zaangażowane były  instytucje i organizacje na 

co dzień działające na rzecz mieszkańców Powiatu Śremskiego.  Spośród 27 podmiotów, 

które nadesłały informacje na temat realizacji Strategii,  najwięcej inicjatyw podejmowano  

w ramach następujących celów:      

Zintegrowany system wsparcia dziecka i rodziny 

 organizowano kampanie, konferencje i inne inicjatywy w formie seminariów  

i pikników wspierające rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu w tym: VII edycję 

akcji „Odkryj w sobie św. Mikołaja”(obdarowano 261 dzieci), konferencję z okazji 

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, spotkanie integracyjne na zakończenie lata dla rodzin 

zastępczych, 

 na bieżąco współpracowano z rodzinami w celu wzmocnienia prawidłowego 

funkcjonowania, 

 zwiększono dostępność do dóbr kultury, sportu i edukacji, zakupu towaru i usług 

poprzez program „Rodzina 3+”,  

 organizowano akcje promujące ideę rodzicielstwa zastępczego, 

 przeprowadzano szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej (przeszkolono 8 osób), 

 w ramach swoich kompetencji kuratorzy sądowi prowadzili 120 nadzorów nad 

wykonywaniem władzy rodzicielskiej, w tym 6 nadzorów nad rodzinami zastępczymi,  

uczestniczyli w okresowej ocenie sytuacji dziecka w tutejszym Centrum, 

 w ramach działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie organizowała szkolenia, spotkania, prelekcje  

promujące zdrowy model rodziny, w których udział wzięło 154 osób, ponadto 

organizowała zajęcia, warsztaty oraz prowadziła terapię psychologiczną, którymi objęto 

112 osób. Uczestniczyła również w 13 spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego i grup 

roboczych, ośrodki pomocy społecznej objęły 113 rodzin wsparciem w formie asystenta 

rodziny, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Śremie w ramach działań mających na celu motywowanie 
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do aktywnego wejścia na rynek pracy zorganizował 11 szkoleń (w tym 7 grupowych  

i 4 indywidualne), w których udział wzięło 36 osób bezrobotnych,   

 ośrodki pomocy społecznej wsparły 42 rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu 

poprzez wsparcie asystenta rodziny, 

 podejmowano szeroki wachlarz działań na rzecz zacieśnienia więzi i relacji rodzinnych, 

wzbogacenia form wsparcia dzieci i młodzieży, specjalistycznego poradnictwa oraz 

zagospodarowania czasu wolnego w postaci pikników, warsztatów oraz innych usług  

o charakterze kulturalnym, 

 we wszystkich gminach powiatu śremskiego Fundacja Aktywności Lokalnej  

z Puszczykowa była w gotowości do prowadzenia placówki wsparcia dziennego pn. 

„Klub Aktywności Rozmaitych”. 

Zapobieganie wykluczeniu zawodowemu mieszkańców Powiatu Śremskiego 

 Powiatowy Urząd Pracy w Śremie realizował 5 programów aktywizacji zawodowej.        

W rezultacie udzielono wsparcia 203 osobom młodym pozostającym bez pracy, 136 

osobom bezrobotnym i poszukującym pracy m. in. realizowano szkolenia, kursy, staże  

i wypłacono z tego tytułu stypendia, przyznano również środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, udzielona wsparcia poprzez poradnictwo zawodowe, refundację kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 

 zawarto porozumienie partnerskie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie  

w zakresie realizacji zadań  - Klub Integracji Społecznej oraz w zakresie reintegracji 

społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 w ramach wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 11 osób odbyło 

staże, 7 osób objęto pracami społecznie użytecznymi, 3 osoby otrzymały zatrudnienie 

na stanowiskach pracy, w związku z którymi pracodawcom przyznano refundację 

kosztów związanych  z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia, 2 osoby 

brały udział w szkoleniach, 2 osobom udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, 

 w wyniku zastosowania usługi pośrednictwa pracy zatrudnienie podjęło 69 osób 

niepełnosprawnych (w tym 6 osób skierowanych do pracy przez urząd), udzielono 40 

osobom indywidualnych porad zawodowych, 4 osoby podjęły zatrudnienie na 

stanowiskach utworzonych w latach poprzednich, 

 przeszkolono 8 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie w kierunku 

podniesienia jakości obsługi klienta. 
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Aktywna integracja grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 w ramach działań na rzecz ofiar i sprawców przemocy organizowano kampanie, 

monitorowano sytuacje rodzin, u których zaszło podejrzenie występowania zjawiska 

przemocy poprzez częste wizyty w środowisku, współpracowano z przedstawicielami 

oświaty, policji, sadownictwa i służby zdrowia oraz Gminnymi komisjami 

rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 spisano 29 Niebieskich Kart, 

 opracowano i udostępniano informatory, ulotki, broszury, publikowano na stronach 

internetowych oraz w siedzibach podmiotów materiały o prawach i uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych oraz dostępnych formach wsparcia, 

 umożliwiono osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w 25 zadaniach 

współfinansowanych ze środków PFRON, udział wzięło 1058 osób niepełnosprawnych,   

 w ramach podniesienia świadomości  dotyczących przemocy w rodzinie placówki 

szkolne oraz Komenda Powiatowa Policji w Śremie przeprowadzały pogadanki, 

spotkania, rozpowszechniały materiały informacyjne, plakaty, ulotki, broszury, ponadto 

instytucje i organizacje pozarządowe prowadziły stały kolportaż materiałów 

informacyjnych dotyczących zjawiska przemocy, 

 pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie uczestniczyli  

w zespołach interdyscyplinarnych oraz grupach roboczych, 

 ośrodki pomocy społecznej rozpowszechniały informacje, prowadziły punkty 

informacyjno-konsultacyjne, w rodzinach, w których wystąpiło zjawisko przemocy. 

Przedstawiciele placówek, instytucji i organizacji pozarządowych spotykali się  

w ramach działań grup roboczych utworzonych przez  Zespoły Interdyscyplinarne, 

 w ramach wsparcia osób starszych i przewlekle somatycznie chorych domy pomocy 

społecznej podejmowały działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, 

kulturowym, rekreacyjnym, profilaktycznym w formie koncertów, spotkań wyjazdów, 

warsztatów, terapii, kółek zainteresowań dla wszystkich mieszkańców placówek  

w zależności od potrzeby, mające na celu aktywizację osób przebywających  

w placówkach. 

Rozwój profilaktyki zdrowotnej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

 jednostki samorządu, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, placówki 

oświatowe, placówki ochrony zdrowia organizowały kampanie informacyjne, bezpłatne 

badania, konsultacje, pogadanki  tematyczne, szkolenia, happeningi dotyczące szeroko 
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pojętej profilaktyki prozdrowotnej, programów prewencyjnych oraz socjalnych. 

Ponadto Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie przeprowadziła badania 

profilaktyczne u 340 osób, przystąpiła do 10 programów i 10 inwestycji 

nieprogramowych mających na celu promocje działań w zakresie zachowań 

prozdrowotnych, którymi objęto 16500 osób, 

 w ramach wzrostu poczucia bezpieczeństwa, profilaktyki prozdrowotnej oraz 

promowania „dobrych praktyk” przeprowadzono badania, szkolenia i programy  

w których łącznie udział wzięło 1703 osoby. 

Zintegrowany system współpracy w sferze polityki społecznej 

 w ramach współpracy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia 

prowadzono doradztwo merytoryczne oraz włączano się w inicjatywy podejmowane 

przez 14 organizacji pozarządowych oraz ośrodki pomocy społecznej, Środowiskowy 

Dom Samopomocy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, domy pomocy społecznej, 

Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Powiatowe i urzędy gmin, 

 Powiat śremski zorganizował XII Powiatowe Forum Wymiany Doświadczeń 

Organizacji Pozarządowych, w którym udział wzięło 31 stowarzyszeń i organizacji,  

w tym 7 działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 promowano ideę wolontariatu, poprzez aktywne włączenie osób młodych w chęć 

pomagania kolegom ze szkoły, osobom potrzebującym, a także wspierania inicjatyw  

o charakterze społecznym i integracyjnym. W ramach uhonorowania najbardziej 

zaangażowanych wolontariuszy po raz kolejny zorganizowano XIV Galę Wolontariatu. 

Ponadto Lokalne Centrum Wolontariatu działające przy Fundacji 

zostało laureatem konkursu w jednej z pięciu kategorii: Organizacja/instytucja 

przyjazna wolontariuszom, oraz otrzymało nagrodę finansową. 

 

Na podstawie analizy przekazanych informacji potwierdza się, iż w roku sprawozdawczym 

działania podejmowane w ramach poszczególnych celów w dużej mierze przyczyniły się do 

spełnienia wizji rozwoju społecznego określonej w Strategii oraz były zgodne  z „Lokalnym 

Programem Pomocy Społecznej na 2019 rok”.  

 

 

 



 59 

5. Realizacja ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 

lata 2014-2020”  

 

W ramach realizacji Programu 28 podmiotów przedstawiło informacje dotyczące 

podejmowanych w 2019 r. działań na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Na podstawie analizy nadesłanych danych stwierdzono, iż cele zawarte w Programie były na 

bieżąco realizowane. Szczegółowe informacje o podejmowanych inicjatywach w ramach 

poszczególnych celów przedstawiono poniżej.   

 

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych 

 w ramach programu „Aktywny samorząd” zawarto 47 umów o dofinansowanie kosztów 

kształcenia na poziomie wyższym oraz 32 umowy dotyczących likwidacji barier 

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 

 przyznano łącznie dofinansowanie 509 osobom niepełnosprawnym na  likwidację barier 

funkcjonalnych oraz zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne           

i środki pomocnicze, uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, 

 zapewniono dostęp do usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, 

wsparcia w formie asystenta osoby niepełnosprawnej, 

 prowadzono działalność profilaktyczną i edukacyjną poprzez propagowanie zdrowego 

stylu życia, prowadzenie warsztatów, wykładów, prelekcji, akcji promocyjnych, 

kampanii, 

 realizowano 3 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

których wsparcie uzyskało 11 osób niepełnosprawnych, natomiast w ramach projektu 

„Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

wsparcie w postaci stażu udzielono 1 osobie niepełnosprawnej, 

 w ramach aktywizacji zawodowej ze środków PFRON jednemu powiatowi udzielono 

refundacji kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla 1 osoby 

niepełnosprawnej, 1 osobie udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  

2 osobom niepełnosprawnym zorganizowano staże natomiast 1 osobie szkolenie,  

 organizowano działania o charakterze integracyjnym, kulturalnym, prozdrowotnym  

w formie konkursów, rajdów rowerowych, heppeningów, 

 w ramach zadania: „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych” dofinansowanie otrzymało 14 podmiotów działających na rzecz 
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osób niepełnosprawnych (łącznie 25 inicjatywy, w których udział wzięło 1058 osoby 

niepełnosprawne), 

 uczestnictwo w terapii 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu śremskiego                 

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Śremie, 

 kontynuacja projektu LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji z udziałem  

mieszkańców gminy Brodnica i gmin ościennych. 

Przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

 osoby niepełnosprawne objęto usługą pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego 

oraz organizacją szkoleń. W wyniku tych działań 69 osób niepełnosprawnych podjęło 

zatrudnienie, 4 osoby podjęły pracę w ramach uzupełnienia zatrudnienia na stanowiskach 

utworzonych w latach poprzednich, 1 osoba podjęła zatrudnienie na nowo utworzonym 

stanowisku pracy, 

 udzielono 40 osobom indywidualnych porad zawodowych, a 14 osób objęto 

poradnictwem grupowym,  usługą szkolenia objęto 3 osoby niepełnosprawnych oraz  

24 osób niepełnosprawnych objęto pozostałymi formami aktywizacji zawodowej, w tym 

staż (11 osób), prace społecznie użyteczne (7 osób), dotacje na otwarcie własnej 

działalności gospodarczej (3 osoby), zatrudnienie na stanowiskach w związku z którymi 

pracodawcom przyznano refundację kosztów związanych z zatrudnieniem(3 osoby),  

 promowano ideę samozatrudnienia osób niepełnosprawnych w trakcie bezpośrednich 

kontaktów, poprzez tablice ogłoszeń oraz stronę internetową, 

 zamieszczano informacje na temat możliwości skorzystania przez osoby 

niepełnosprawne z oferowanego wsparcia przez podmioty funkcjonujące na rynku pracy; 

 sporządzano miesięczne analizy oraz sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne 

dotyczące poziomu oraz struktury osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym 

również sytuacji osób niepełnosprawnych, 

 przeszkolono 3 osoby niepełnosprawne, udzielono 40 osobom indywidualnych porad 

celem ułatwienia dokonania wyboru odpowiedniego wykształcenia, kierunku szkolenia; 

 objęto poradnictwem grupowym 14 osób niepełnosprawnych celem przygotowania ich 

do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, 

 informowano pracodawców o sytuacji na rynku pracy, o możliwościach zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych lub stworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,            

w tym ze środków PFRON. 

Zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym równych praw 
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 członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych spotykali 

się 6 krotnie w celu zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Śremie  

dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym: podział 

środków PFRON, wdrożenie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na 2019 r.,  

uczestniczyli w podejmowanych inicjatywach na rzecz środowiska osób 

niepełnosprawnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, 

 na bieżąco informowano mieszkańców powiatu śremskiego o przysługujących osobom 

niepełnosprawnym prawach i uprawnieniach poprzez plakaty, ulotki, broszury oraz 

informacje umieszczane na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych oraz za 

pośrednictwem lokalnych mediów, 

 organizowano konferencje, spotkania mające na celu podniesienie poziomu świadomości 

społecznej w obszarze niepełnosprawności oraz inne inicjatywy, w których mieszkańcy 

powiatu mieli możliwość uczestnictwa np. „Świat talentów bez granic”, konkurs „Ja  

i osoba niepełnosprawna”, „Uwolnić skowronka”, „Odkryj w sobie Świętego Mikołaja”. 

 

 

Podejmowana działania były zgodne z „Lokalnym Programem Pomocy Społecznej na 

2019 rok”. 

 

6. Realizacja ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie 

śremskim na lata 2019-2021” 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w roku sprawozdawczym podejmowało 

działania  na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z kompetencjami oraz „Powiatowym 

Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie śremskim na lata 2019–2021” przyjętym 

uchwałą nr IX/69/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 czerwca 2019 r. 

 

W roku 2019 zrealizowano następujące zadania: 

 organizator rodzinnej pieczy zastępczej na bieżąco prowadził kampanię promującą ideę 

rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu śremskiego. Ponadto w dniach 7 i 8 

czerwca 2019 r. zorganizowano obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 
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 na bieżąco informowano o działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy 

zastępczej na stronie internetowej oraz fanpage Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie oraz Starostwa Powiatowego w Śremie, 

 przeszkolono 9 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, 

 zorganizowano 1 prelekcję dla rodziców zastępczych mających na celu podniesienie 

ich kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, 

 kontynuowano spotkania grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. Spotkania 

odbywały się raz w miesiącu – w ostatni wtorek miesiąca, przy czym raz na kwartał 

prowadzone były przez psychologa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, 

raz na trzy miesiące przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w pozostałych 

przypadkach rodziny zastępcze spotykały się bez udziału pracownika tut. Centrum, 

 na zakończenie wakacji, dla rodzin zastępczych zorganizowano piknik rodzinny, 

 zatrudniono 2 osoby w ramach umowy zlenienie do pomocy 2 rodzinom zastępczym,               

w tym 1 niezawodowej i 1 zawodowej przy opiece nad dziećmi oraz przy pracach 

gospodarskich, 

 usprawniono proces oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej poprzez zapraszanie 

do udziału w posiedzeniu zespołu – kuratorów z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej             

w Śremie, 

 na bieżąco koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej współpracowali z asystentami 

rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

 organizowano spotkania rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi                            

w pieczy zastępczej w celu utrzymywania kontaktów i podtrzymywania więzi, 

 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli wsparciem łącznie 47 rodzin,                  

 na bieżąco przyznawano i wypłacano rodzinom zastępczych świadczenia na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka, 

 na bieżąco przyznawano i wypłacano rodzinom zastępczym dodatek wychowawczy, 

 wypłacano rodzinom zastępczym świadczenie „Dobry Start”; 

 dokonywano zespołowych ocen sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej                  

(w 2019 r. sporządzono 140 oceny), 

 opracowano i na bieżąco modyfikowano plany pomocy wszystkim umieszczonym                 

w pieczy zastępczej dzieciom, 

 poinformowano Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny – Filia w Lesznie o 1 dziecku                

z uregulowaną sytuacją prawną, 
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 na bieżąco przyznawano i wypłacano wychowankom pieczy zastępczej świadczenia na 

kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie, 

 motywowano do aktywnego poszukiwania pracy oraz kontynuowania nauki zgodnie                

z indywidualnym programem usamodzielnienia, 

 utworzono w 2019 roku 1 nową rodzinę zastępczą zawodową specjalistyczną. 

Rozwiązano umowę z 1 rodziną zastępczą zawodową specjalistyczną z uwagi na 

nieprawidłowości w wykonywaniu powierzonej funkcji. 

  na koniec 2019 r. w powiecie śremskim funkcjonowało łącznie 5 rodzin zastępczych 

zawodowych, w tym 2 rodziny zawodowe specjalistyczne. 

 

 

7. Realizacja „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020”  

 

W ramach realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”, który został przyjęty uchwałą                         

nr XLV/311/14 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 kwietnia 2014 r., Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie kierownik tutejszego Centrum i wyznaczeniu pracownicy brali 

udział w :  

1) spotkaniach Zespołów Interdyscyplinarnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Śremie i w Książu Wlkp., 

2) spotkaniach grup roboczych dotyczących  rodzin objętych procedurą „Niebieskie 

karty”. 

 

Wymienione powyżej działania obejmowały wykonanie zapisów ,,Lokalnego Programu 

Pomocy Społecznej na 2019 rok”. 

 

8. Projekt „Aktywna integracja -  sposobem na pozytywne zmiany”  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do  

31 grudnia 2018 r. realizowało projekt pn. „Aktywna integracja – sposobem na pozytywne 

zmiany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. 

Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki 
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samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Celem głównym projektu był wzrost 

dostępności i jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, osób niesamodzielnych i ich otoczenia społecznego. Adresatami były rodziny 

zastępcze, dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, rodziny borykające się z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi, osoby niepełnosprawne, niesamodzielne oraz ich otoczenie. Na 

dofinansowanie projektu składało się 85% środków z budżetu UE oraz 10% środków 

pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Na wkład własny beneficjenta,  

tj. tutejszego Centrum, wynoszący 5% składały się środki własne w postaci wypłaconych 

zasiłków pieniężnych. 

Kwota dofinansowania wynosiła 1 612.302,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Śremie projekt realizowało w partnerstwie z Fundacją Aktywności Lokalnej  

z Puszczykowa oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie.  

 

W roku 2019 w ramach projektu rozliczono środki w końcowym wniosku o płatność 

oraz zwrócono koszty pośrednie w kwocie 1.025,49 zł na konto instytucji zarządzającej  

tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ponadto złożono oświadczenia 

dotyczące zachowania trwałości projektu.  

 

W roku sprawozdawczym w okresie od 14 czerwca 2019 r. do 16 września 2019 r. został 

przeprowadzony audyt przez pracownika Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, 

który dotyczył realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie projektu 

w ramach wniosków o płatność nr 8 i 9.  

Na podstawie podsumowania ustaleń z dnia 30 września 2019 r. dokonanych w projekcie  

w ramach prowadzonego audytu stwierdzono, że operacja została wybrana do audytu zgodnie 

z kryteriami wyboru w ramach programu operacyjnego, wniosek o dofinansowanie projektu 

spełniał wymagania określone w dokumentach programowych, stwierdzono zgodność  

z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych, wywiązywano się z obowiązków w zakresie 

informacji i promocji projektu.  

W trakcie prowadzonych czynności kompletną dokumentację przedstawił partner wiodący 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie. 

Ze względu na fakt, że jeden z partnerów - Fundacja Aktywności Lokalnej nie przedłożył 

kompletnej dokumentacji, która potwierdziłaby, ze przechowywane są wszystkie dokumenty 

wspierające wniosek o płatność, audytor stwierdził, że niemożliwa była analiza pełnej 

dokumentacji projektowej, tym samym nie było możliwe potwierdzenie kwalifikowalności 
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wszystkich zadeklarowanych przez beneficjenta tj. tutejsze Centrum wydatków. Pomimo 

pozyskania dokumentów i przedłożenia ich w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, 

instytucja audytowa uznała, iż dokumenty zostały złożone po terminie.  

Jednocześnie w terminie 24-25 czerwca 2019 r. oraz 4-5 lipca 2019 r. Zespół Kontrolujący 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przeprowadził 

kontrolę w siedzibie tutejszego Centrum oraz siedzibie partnera Fundacji Aktywności 

Lokalnej. Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą 

kwalifikowalności 40 uczestników projektu, co stanowiło 11,83% liczby uczestników 

objętych wsparciem. Łącznie wsparciem objęto 338 uczestników. Ponadto kontroli poddano 

dokumenty finansowe za okres od lutego 2017 r. do grudnia 2018 r. ujęte  

w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz  

w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr 10. W wyniku przeprowadzonych czynności 

kontrolnych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, ze w ramach skontrolowanych 

obszarów projekt został zrealizowany prawidłowo, ale potrzebne są niewielkie usprawnienia. 

Tutejsze Centrum zaakceptowało ustalenia i zalecenia zawarte w Informacji Pokontrolnej  

nr DEFS.432.29.2016.V-12 z dnia 5 grudnia 2019 r.  

 

 

9. Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” 

 

Otrzymana kwota dofinansowania: 55.008,00 zł. 

Cel szczegółowy: dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Adresat: Powiat Śremski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Tabela nr 24 

 

Źródła finansowania Resortowego programu  

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 

Lp. Źródła Środki 

wydatkowane 

Udział  

w zadaniu 

1. Dotacja 54.148,68 49,56% 

2. Wkład własny 55.114,57 50,44% 

Razem: 109.263,25 100 % 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 
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Efektem realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2019”  było wzmocnienie kompetencji i jakości systemu wsparcia dla funkcjonujących 

rodzin zastępczych poprzez utrzymanie zatrudnienia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Współfinansowanie ze środków zewnętrznych wynagrodzenia koordynatorów  

rodzinnej pieczy zastępczej przyczyniło się również do powstania oszczędności w budżecie 

powiatu śremskiego. 

 

10. Karta Polaka 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w 2019 r.  realizowało zadanie powierzone 

Staroście Śremskiemu na podstawie przepisów art. 8b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o Karcie Polaka, polegające na wypłacie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy 

Karty Polaka. 

W 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego przyznano 4 obywatelkom 

Ukrainy świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów 

zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w łącznej 

kwocie: 27.450,00 zł. 



 67 

V. WSPÓŁPRACA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W  ŚREMIE Z INNYMI  PODMIOTAMI 
 

1. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w ramach współpracy                                 

z 14 organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 

prowadziła doradztwo merytoryczne oraz uczestniczyła w podejmowanych przez 

organizacje inicjatywach, w szczególności w spotkaniach kulturalnych, piknikach 

rekreacyjnych, wydarzeniach sportowych, warsztatach. Wśród takich inicjatyw można 

wyróżnić: 

1) „Integracyjne spotkanie sportowo-rekreacyjne” organizowane przez Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy w Śremie, 

2) przegląd twórczości osób niepełnosprawnych pod nazwą „Świat Talentów Bez Granic- 

Barwy radości” organizowany przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, 

3) „Słowicze Trele” organizowane przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, 

4) „Uwolnić Skowronka” organizowane przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta 

Śrem, 

5) Warsztaty organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

6) „Śremska integracja” organizowane prze Środowiskowy Dom Samopomocy, 

7) „Mroczne klimaty” organizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy, 

8) „Sport dla wszystkich” organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, 

9) spotkania wigilijne, świąteczno-noworoczne organizowane przez Koło Niewidomych  

w Śremie, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Grupa Seniorów „Młodzi Duchem”. 
 

Ponadto pracownicy tutejszego Centrum uczestniczyli w 7 spotkaniach, konferencjach, forach 

i galach dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wzajemnej współpracy, 

partnerstwa lokalnego, wymiany doświadczeń, ekonomii społecznej. 

Do stałych elementów współpracy z organizacjami pozarządowymi wpisuje się również 

informowanie organizacji pozarządowych zrzeszających osoby niepełnosprawne, ich rodziny 

oraz otoczenie społeczne  o inicjatywach podejmowanych przez różnorakie podmioty na rzecz 

ich członków.  
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2. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych             

w Śremie 

 

W 2019 r. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Śremie, która 

jest organem opiniodawczo-doradczym spotykała się 6-krotnie. Tematem posiedzeń było 

zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Śremie dotyczących zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym: podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  udzielenia dotacji na 

działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie w części nieobjętej dofinansowanie ze 

środków PFRON, wdrożenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2019, ustalenia 

priorytetów w sprawie udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnych.   

Ponadto przedstawiciele Rady: 

 uczestniczyli w przedsięwzięciach organizowanych w ramach zadań z zakresu sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (warsztaty, spotkania 

integracyjne, wycieczki rekreacyjno-turystyczne, inicjatywy o charakterze kulturalnym, 

sportowym), 

 brali udział w Powiatowym Forum Wymiany Doświadczeń Organizacji Pozarządowych,  

 uczestniczyli w spotkaniach, galach, warsztatach organizowanych przez podmioty 

działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: Spotkaniu Członków Powiatowych 

Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych działających na terenie 

Województwa Wielkopolskiego. 

W listopadzie 2019 r. Zarządzeniem Starosty została powołana nowa Powiatowa Społeczna 

Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której kadencja trwać będzie 4 lata tj. od 2019 r.  

do 2023 r. 

Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewniało Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie. 

 

3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w roku sprawozdawczym  prowadziło 

obsługę finansowo-księgową zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej należących do 

kompetencji Urzędu. Kierownik uczestniczyła 1 raz w posiedzeniu Komisji do spraw 

rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej. 
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4. Współpraca w zakresie sporządzenia ,,Oceny zasobów pomocy społecznej” 

W związku z obowiązkiem przygotowania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej dla 

powiatu śremskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w roku 

sprawozdawczym zebrało i przeprowadziło analizę danych w zakresie sytuacji 

demograficznej i społecznej mieszkańców powiatu śremskiego,  podmiotów korzystających  

z pomocy i wsparcia, zasobów instytucjonalnych i kadrowych, środków finansowych na 

wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej, aktywności 

projektowo-konkursowej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, współpracy                       

z organizacjami społecznymi. 

Sporządzenie tego dokumentu wymagało współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy                         

w Śremie oraz Starostwem Powiatowym oraz domami pomocy społecznej z terenu powiatu 

śremskiego. Dokument ten wskazał rodzaje problemów, rozkład ilościowy osób i rodzin 

korzystających z pomocy społecznej oraz szacunkową wysokość środków finansowych na 

wydatki w pomocy społecznej w budżecie powiatu. 

 

5. Współpraca organizatora pieczy zastępczej z podmiotami działającymi w obszarze 

wsparcia dziecka i rodziny 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jako organizator pieczy zastępczej na 

terenie powiatu śremskiego w roku sprawozdawczym na bieżąco współpracowało z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem lokalnym, sądami i ich organizacjami 

pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami, 

związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. W roku 2019 na ocenę 

sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej tutejsze Centrum zapraszało 140 razy 

asystentów rodzin oraz pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej 

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziców biologicznych, pedagogów                     

i psychologów ze szkół i przedszkoli, kuratorów sądowych z I Zespołu Kuratorskiej Służby 

Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Śremie, przedstawicieli Wielkopolskiego Ośrodka 

Adopcyjnego w Poznaniu, filia w Lesznie. 

Po raz kolejny podjęto współpracę z Parafią pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa                    

w Śremie oraz firmą Fun Faktoria w kwestii organizacji akcji „Odkryj w sobie Świętego 

Mikołaja”. 
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VI. PODSUMOWANIE 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie ma na celu realizację zadań samorządu 

powiatowego w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. 

Przedstawione sprawozdanie obrazuje działalność Centrum w zakresie: 

 wysokości środków, jakimi dysponowała jednostka,  

 stanu zatrudnienia, 

  szczegółowego opisu realizowanych zadań w 2019 r. 
 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jako 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie śremskim zawiera zgodnie art. 76 ust. 4 

pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej               

(Dz. U. z 2019 r., 1111 z późn. zm.), sprawozdanie z efektów pracy organizatora w 2019 r.,  

w tym informację z realizacji  ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej                         

w powiecie śremskim na lata 2019-2021”. 

Działania  wskazane w ,,Wykazie potrzeb w zakresie pomocy społecznej” przyjęte na rok 

2019 zostały wykonane przy wykorzystaniu istniejącego potencjału instytucjonalnego                     

i kadrowego oraz własnych możliwości kompetencyjnych. 

W sprawozdaniu przedstawiono również działalność Domu Pomocy Społecznej w Śremie, 

Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie – 

jednostkach nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. 

Wykonanie zadań w roku 2019 obejmowało następujące zagadnienia: 

 

1. ORGANIZACJA  I  FUNKCJONOWANIE 

 

Na koniec 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zatrudnionych było 

17 pracowników (15,25 etatów).  

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w roku sprawozdawczym został 

wykonany w 91,94%. Wydatkowano 2 736.985,78 zł przy planie finansowym w wysokości  

2 976.807,00 zł. 

Powyższy budżet obejmuje kwotę na realizację programu „Dobry start” (budżet na ten cel 

wyniósł w roku sprawozdawczym 20.150,00 zł, wydatkowano 19.220,00 zł, co stanowiło 
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95,38%)  oraz dodatku wychowawczego „500+” (budżet na ten cel wyniósł 455.177,00 zł, 

wydatkowano 451.716,32 zł, co stanowiło 99,24%). Poza tym, w budżecie znalazły się środki 

pozyskane na częściowe pokrycie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  

w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2019”, w planowanej kwocie 55.008,00 zł, wydatkowano 54.148,68 zł,  co stanowi 98,44%. 

W ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

otrzymanych w wysokości 1 142.768,00 zł na rehabilitację społeczną i zawodową 

wydatkowano kwotę 1 114.880,58 co stanowi 97,56% planu). 

Zgodnie z założeniami ,,Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na 2019 rok”, w roku 

sprawozdawczym 14 pracowników uczestniczyło w szkoleniach, seminariach, konferencjach 

i spotkaniach, które umożliwiły wymianę doświadczeń, zwiększyły samodzielność 

pracowników, wpłynęły na rozwój ich kompetencji i podniesienie kwalifikacji. Łącznie 

pracownicy skorzystali z 46 ofert. 

 

2. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku sprawozdawczym 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie realizowało zadania powiatu oraz 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

W roku 2019 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli swoją pomocą i wsparciem    

47 rodzin i 22 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. W ubiegłym roku 

umieszczono 22 dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu śremskiego. Przyczyną 

umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej była stosowana wobec nich przemoc oraz 

niewydolność opiekuńczo-wychowawcza. Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą 

doskonaliły umiejętności opiekuńczo-wychowawcze poprzez udział w 4 spotkaniach grupy 

wsparcia. Przygotowano obchody z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz spotkanie na 

koniec wakacji mające m.in. na celu integrację rodzin zastępczych i dzieci w nich 

umieszczonych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie po raz siódmy 

zorganizowało charytatywną akcję świąteczną „Odkryj w sobie Świętego Mikołaja”,                    

w ramach której 131 Mikołajów obdarowało 261 dzieci z pieczy zastępczej oraz dzieci 

niepełnosprawnych z terenu powiatu śremskiego prezentami świątecznymi. 

Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie bieżący nadzór nad 

domami pomocy społecznej potwierdził prawidłowe funkcjonowanie placówek. Analiza 

działalności oraz poziomu usług w obu domach wskazuje na zapewnienie ciągłości opieki  
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i działań rehabilitacyjnych prowadzonych zgodnie z osiągniętymi standardami. Pomimo 

zmagania się z niewielkim problemem wolnych miejsc w obu placówkach, liczba 

mieszkańców na ostatni dzień roku sprawozdawczego wynosiła 203, co daje 98,54% 

wykorzystania potencjału domów. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w 2019 r. realizowało zadanie polegające na 

wypłacie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka. Przyznano pomoc                            

4 osobom na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w łącznej kwocie: 27.450,00 zł. 

Tutejsze Centrum w 2019 r. po raz drugi realizowało program „Dobry Start”, dzięki 

któremu rodzice zastępczy mogli otrzymać 300,00 zł na wyprawkę dla dziecka 

rozpoczynającego rok szkolny. Z powyższej pomocy skorzystało 62 dzieci na łączną 

kwotę: 18.600,00 zł. 

 

3. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ 

 

W roku sprawozdawczym realizując zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie kierowało się przepisami określonymi              

w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Wykonanie zadań opierało się głównie o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Na rehabilitację społeczną w 2019 r. wydatkowano kwotę 1 048.667,18 zł (co stanowi 

99,85% planu), w tym na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej 542.441,18 zł. 

Do tutejszego Centrum wpłynęło łącznie 701 wniosków osób niepełnosprawnych oraz                   

25 wniosków złożonych przez 14 podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Jednakże pula środków finansowych Funduszu nie pozwoliła na udzielenie dofinansowania 

wszystkim wnioskodawcom. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 430 wnioskodawców, co 

stanowi 61,34% ogólnej liczby złożonych wniosków. Pozostałe 38,65% złożonych 

wniosków otrzymało informację odmowną wynikającą z niewystarczającej ilości środków 

finansowych. Natomiast wśród podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych 

ostatecznie zrealizowano 25 wniosków, co umożliwiło uczestnictwo w różnego rodzaju 

przedsięwzięciach 1 058 osobom niepełnosprawnym (w tym 122 dzieciom i młodzieży).  

Podsumowując, wypłacono dofinansowanie w kwocie 107.198,00 zł do 78 wniosków  

w ramach dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych, kwotę 248.028,00 zł wypłacono na dofinansowanie 
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zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w ramach 315 

wniosków (w tym 6 dotyczyło zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny), dofinansowanie 

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych objęło 37 umów, które zrealizowano 

na łączną kwotę 91.000,00 zł. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych objęło 25 zadań, w ramach realizowanych umów wypłacono kwotę 

60.000,00 zł.  

W ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie, dla 35 osób 

niepełnosprawnych wykorzystano kwotę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w wysokości 542.441,18 zł. Całkowite pokrycie kosztów działania 

Warsztatu, z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania wyniosło 609.435,30 zł.    

 

4. REALIZACJA  DODATKOWYCH  ZADAŃ  Z  ZAKRESU POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

 

Realizując pilotażowy Program „Aktywny samorząd” podpisano 82 umowy. Przyznano 

dofinansowanie w łącznej kwocie 356.116,60 zł. W ramach Modułu I dofinansowano  

35 wniosków dotyczących: pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego, szkoleń w zakresie 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego, utrzymaniu sprawności technicznej 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

Moduł II dotyczący pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym objął  

47 wniosków. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ramach programu wypłacono kwotę  

282.979,59 zł. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację umów planuje się 

wykorzystać zgodnie z procedurami do dnia 31 marca 2020 r.    

Organizacja Konkursu „Ja i osoba niepełnosprawna” pod hasłem: „Pstryk… Ale Model!” 

przyczyniła się do tworzenia warunków dla pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych  

w życiu społecznym, integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz rozwijania 

wrażliwości artystycznej  i rozpowszechnienia idei fotografowania jako aktywnej formy 

spędzania wolnego czasu. W inicjatywie uczestniczyło 22 mieszkańców z powiatu 

śremskiego. 

Realizacja zadań wynikających z „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na rok 2014-2020” oraz „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
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Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” dostosowana była do ujętych w dokumentach 

potrzeb. Podjęte działania miały wymierny wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców 

powiatu śremskiego, w tym osób niepełnosprawnych. 

 

5. WSPÓŁPRACA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIEW ŚREMIE 

Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w roku sprawozdawczym współpracowało 

z 14 podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Szerokie partnerstwo 

korzystnie wpłynęło na wspieranie przez tutejsze Centrum inicjatyw środowiska osób 

niepełnosprawnych między innymi poprzez zaangażowanie w organizację przeglądu pod 

nazwą „Świat talentów bez granic”.  

Współpraca tutejszego Centrum polegała również na obsłudze administracyjno-technicznej 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Śremie, która w 2019 

r. obradowała 6 krotnie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jako organizator pieczy zastępczej na 

terenie powiatu śremskiego w roku 2019 na bieżąco współpracowało z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego, środowiskiem lokalnym, sądami i ich organizacjami 

pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami, 

związkami wyznaniowymi, Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Poznaniu (filia  

w Lesznie), firmą Fun Faktoria (, Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, akcja 

charytatywna „Odkryj w sobie Świętego Mikołaja”). 
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VII. WYKAZ   POTRZEB  W  ZAKRESIE  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

 

W zakresie potrzeb priorytetowych: 

1) wspieranie osób niepełnosprawnych, organizacji i instytucji działających na rzecz 

środowiska osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie dofinansowania ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z algorytmem, 

2) realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, 

3) nadzór oraz bieżące monitorowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie. 

 

W zakresie potrzeb pierwszorzędnych: 

1) inicjowanie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem lokalnym poprzez 

zorganizowanie konkursu literackiego dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

śremskiego pn. „Ja i osoba niepełnosprawna”, 

2) pogłębianie dobrej praktyki w zakresie podejmowania przez organizacje pozarządowe 

inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych poprzez współorganizację 

przeglądu twórczości artystycznej  „Świat talentów bez granic”, 

3) podejmowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi inicjatyw na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

4) utrzymanie standardów jakości zadań realizowanych przez domy pomocy społecznej 

poprzez bieżącą współpracę i wymianę informacji. 

 

W zakresie potrzeb drugorzędnych: 

1) powszechne udzielanie informacji na temat rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, poprzez bezpośredni kontakt, bezpłatne udostępnienie ulotek 

informacyjnych, współpracę z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz 

wolontariuszami, 

2) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów oraz programów 

umożliwiających zwiększenie szans rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych  

w pełnieniu ról społecznych i zawodowych, 

3) zbieranie i przekazywanie podmiotom działającym na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, jak również 

gromadzeniem informacji na temat miejsc, osób  i możliwości udzielania pomocy  

w środowisku lokalnym, 
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4) opracowanie i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-

terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie 

5) inspirowanie organizacji pozarządowych do podejmowania działań na rzecz aktywnej 

współpracy poprzez wsparcie merytoryczne oraz zainicjowanie spotkania dotyczącego 

współdziałania. 

 

Planowana realizacja wyżej wymienionych zadań będzie opierała się na wykorzystaniu 

środków budżetowych, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz innych środków zewnętrznych. 

 

 
ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Potrzeby w zakresie systemu pieczy zastępczej obejmują zadania powiatu oraz organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej z tego zakresu i są ujęte w budżecie na 2020 r. Za najważniejsze 

uznano: 

 

Potrzeby priorytetowe 

1. Zwiększenie liczby niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych przy jednoczesnej 

redukcji liczby dzieci przebywających w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej 

poprzez promocję idei rodzicielstwa zastępczego (zamieszczanie informacji promujących 

rodzicielstwo zastępcze w lokalnych mediach, ogłoszenia w prasie, plakaty, ulotki, 

prowadzenie strony internetowej). 

2. Opracowanie „Procedury kwalifikowania i doboru kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka”. 

3. Wsparcie funkcjonujących rodzin zastępczych zawodowych poprzez podniesienie 

wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. 

 

Potrzeby pierwszorzędne 

1. Zwiększenie dostępności rodzin zastępczych do wsparcia psychologicznego,  

pedagogicznego, prawnego oraz specjalistycznego poprzez wykorzystanie zasobów 

własnych oraz podmiotów działających w obszarze polityki społecznej. 
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2. Zapewnienie wsparcia dziecku przebywającemu w systemie pieczy zastępczej poprzez 

organizację grupy wsparcia dla wychowanków rodzin zastępczych. 

3. Podniesienie wiedzy i kompetencji rodzin zastępczych poprzez zapewnienie szkoleń, 

konferencji, prelekcji oraz zapewnienie grupy wsparcia dla osób sprawujących rodzinną 

pieczę zastępczą. 

 

Potrzeby drugorzędne 

1. Podniesienie jakości współpracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z podmiotami 

realizującymi zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

2. Utworzenie rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. 
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VIII.  INDEKS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 

 
Nr tabeli Zakres tabeli Strona  

Tabela nr 1 Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 4 

Tabela nr 2 Formy rozwoju, z których skorzystała kadra tutejszego Centrum 5-7 

Tabela nr 3 Zadania własne (z budżetu powiatu) 7-8 

Tabela nr 4 Zadania zlecone (ze środków zewnętrznych) 8 

Tabela nr 5 Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej 

9 

Tabela nr 6 Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej 

10 

Tabela nr 7 Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu programu „Aktywny samorząd” 

11 

Tabela nr 8 Porównanie liczby rodzin zastępczych (z podziałem na 

poszczególne typy) – stan na 31 grudnia 2019 r. 

13 
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