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WYDATKI PCPR W 2020 ROKU WYNIOSŁY 4.907.451,27 zł, z tego: 

1) wydatki w ramach planu finansowego – 3.042.522,30 zł, 

2) wydatki poza planem finansowym – rehabilitacja społeczna, program „Aktywny 

Samorząd”, „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” –  1.864.928,97 zł. 

 

Rysunek nr 1 

 

Wydatki na świadczenia (w ramach planu finansowego) określone w ustawach, do 

realizacji, których zobowiązane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie: 

Rysunek nr 2 

 

 

 

  

Wydatki w ramach 
planu finansowego

3.042.522,30 zł

2.758.286,05 zł

świadczenia

2.303.715,99 zł

zadania własne 
powiatu

454.570,06 zł

zadania zlecone 
powiatu

4.825,73 zł

koszty obsługi

279.410,52 zł

Projekt

1. STRUKTURA WYDATKÓW W ODNIESIENIU DO 

REALIZOWANYCH ZADAŃ USTAWOWYCH 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

 USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ 

10.606,49 zł 

 USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

2.739.139,56 
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W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie udzieliło wsparcia                                

w ramach: 

 świadczeń pomocy społecznej – 67 osobom (67 rodzinom), 

 rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 710 osobom, 

 pieczy zastępczej – 89 dzieciom w rodzinach zastępczych, 10 dzieciom                              

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 22  pełnoletnim wychowankom 

rodzin  zastępczych oraz instytucjonalnych form opieki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.540,00 zł 

 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE 
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POMOC 

SPOŁECZNA 

 
 Ustawa o pomocy społecznej 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 Ustawa o Karcie Polaka 
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W 2020 r. w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały                               

z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka decyzjami Wojewody 

Wielkopolskiego 4 osobom przyznano świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe 

pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej 

w łącznej kwocie 9.787,50 zł (w tym przypadające na: osobę uprawnioną 6.750,00 zł, 

małżonka 675,00 zł, małoletnie dzieci 2.362,50 zł). 

  

 

W 2020 roku pomocą na usamodzielnienie w trybie i na zasadach określonych w ustawie                     

o pomocy społecznej objęta była 1 osoba – wychowanek zakładu poprawczego. Wyżej 

wymieniona osoba skorzystała z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej                             

o wartości 818,99 zł. 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej wraz   z   rekomendacjami w  oparciu  o  analizę  

lokalnej  sytuacji  społecznej  i  demograficznej, infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe, nakłady finansowe na  zadania  pomocy  społecznej, osoby   i   rodziny   

korzystające z pomocy społecznej została przedstawiona przez pracownika Centrum                     

w pierwszym półroczu na  sesji  Rady Powiatu oraz Sejmikowi Województwa. 

 

 

 

 

II. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZEJ 

1. DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

RÓŻNYCH GRUP ODBIORCÓW 

KARTA POLAKA 

POMOC DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH 

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 
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Tabela nr 1 

Formy wsparcia specjalistycznego 

Forma 

wsparcia 

Cel wsparcia Zakres udzielonej 

pomocy 
konsultacje  rozpoznanie sytuacji życiowej                                  

i psychologicznej, 

 propozycje możliwych rozwiązań 

konkretnych problemów 

konsultacje psychologiczne:  

 23 rodziny 

 liczba konsultacji: 48 

konsultacje pedagogiczne: 

 55 rodzin 

 liczba konsultacji: 310 

terapia  poprawa funkcjonowania 

 pomoc w rozumieniu i wydobywaniu 

uczuć 

 lepsze poznanie siebie przez analizę 

problemów 

21 świadczenia terapeutyczne 

działania 

interwencyjne 

 

 

 

przywrócenie równowagi psychicznej                            

i umiejętności samodzielnego radzenia 

sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu 

reakcji kryzysowej w stan chronicznej 

niewydolności psychospołecznej. 

 9 działań psychologa 

 2 działania pedagoga 

 

Dzięki  udzielonemu  wsparciu  psychologicznemu  zakończono  prace  z  4  środowiskami,  

w których pracowano nad: 

 wzrostem odpowiedzialności, asertywności, umiejętności społecznych                                           

i samodzielności, 

 wzmocnieniem więzi rodzinnych, poprawą komunikacji między członkami 

rodziny, 

 podniesieniem kompetencji opiekuńczo – wychowawczych  

 nabyciem umiejętności radzenia sobie z problemem uzależnienia bliskiego członka 

rodziny, 

 problemami w poradzeniu sobie ze śmiercią bliskiej osoby. 

III. DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN (w tym dzieci i młodzieży) 

1. POMOC SPECJALISTYCZNA REALIZOWANA PRZEZ PCPR   

DZIAŁANIE „PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I TERAPIA” 
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Dzięki udzielonemu wsparciu pedagogicznemu zakończono prace z 3 środowiskami, przez 

wzgląd na poprawę nawyków, zwyczajów, metod wpływu na dziecko, relacji między 

członkami rodziny. 

 

 

 

Od września 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zatrudnia 

mediatora rodzinnego, który raz w tygodniu (3 godziny) prowadzi mediacje. Mediator                         

z zachowaniem zasady bezstronności prowadzi  mediacje  rozumiane  jako dobrowolne,  

poufne  i  niesformalizowane  pozasądowe postępowanie  w  sprawach,  w  których  

możliwe  jest  zawarcie  ugody,  celem  doprowadzenia  do ugodowego załatwienia tego 

sporu. 

Osiągnięte efekty: 

 określenie kwestii spornych, 

 zmniejszenie barier komunikacyjnych, 

 opracowanie propozycji rozwiązań, 

 zawarcie wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia, jeśli jest taka wola stron. 

 

Podjęto działania mediacyjne w odniesieniu do 4 środowisk. 

 

 
 

Realizacja powyższego zadania odbywała się podczas  osobistych  wizyt mieszkańców  

powiatu w PCPR, rozmów telefonicznych lub konsultacji za pośrednictwem internetowych 

kanałów komunikacji. Zakres udzielanych informacji  w większości przypadków dotyczył 

praw osób doznających  przemocy  w  rodzinie,  świadczeń  przysługujących                                             

z pomocy społecznej, pieczy zastępczej, świadczeń alimentacyjnych, władzy rodzicielskiej 

i obowiązków z niej wynikających. W toku bieżącej pracy udzielane były informacje                              

z  zakresu  praw i obowiązków rodzin zastępczych, dzieci w nich przebywających oraz 

pełnoletnich wychowanków rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej. 

 

MADIACJE RODZINNE 

UDZIELANIE INFORMACJI O PRAWACH I UPRAWNIENIACH 
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Cel: zahamowanie przemocy w rodzinie oraz zmiana zachowań i postaw osób stosujących 

przemoc w rodzinie w taki sposób, by uczestnicy programu: nauczyli się zachowań 

pozbawionych przemocy, nabyli wiedzę w zakresie konsekwencji zachowań 

przemocowych, wiedzieli czym jest przemoc w rodzinie, umieli identyfikować zachowania 

przemocowe wobec bliskich, umieli panować nad emocjami, umieli kontrolować agresję. 

Realizator: Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. 

Czas realizacji: od 20 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku. 

Działania: Program obejmował sesje indywidualne oraz grupowe. Wprowadzone 

obostrzenia ze względu na pandemię COVID-19 spowodowały, że zajęcia odbywały się 

również w formie zdalnej. 

Efekty: na podstawie przeprowadzonej rekrutacji, chęć udziału w programie wyraziło 9 

osób. Ostatecznie program ukończyło 5 osób. Osoby po zakończeniu programu, spotykają 

się za pośrednictwem platformy ZOOM z prowadzącymi w formie grupy wspierającej się  

w utrzymaniu prawidłowych zachowań postępowania bez stosowania przemocy.  

 

 

 udzielanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom będącym ofiarami 

przemocy, w tym przemocy seksualnej, 

 udział pracowników Centrum w spotkaniach grup roboczych w przypadkach 

występowania przemocy w rodzinie, 

 udział kierownika Centrum w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu 

Wlkp., 

2. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW 

PRZEMOCY W RODZINIE 

INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE 
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 współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie rozwiązywania 

problemów przemocy w rodzinie, 

 organizacja superwizji pracownikom Centrum m. in. w zakresie pracy z osobą 

doświadczającą przemocy w rodzinie i przeciwdziałania temu zjawisku, 

 uczestnictwo w kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć” poprzez 

promowanie zmian wprowadzonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy                             

w rodzinie w kwestii dotyczącej natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez 

sprawcę przemocy domowej 

 
 

 
 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w 2020 roku zadanie 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 

funkcjonowały 2 domy pomocy społecznej z 206 miejscami. 

Rysunek nr 3 

Liczba miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Śremskiego 

 
 

• Psarskie, ul. Owocowa 8

• dla osób przewlekle somatycznie chorych (K/M)120 miejsc

• Śrem, ul. Farna 16

• dla osób przewlekle somatycznie chorych (K/M)86 miejsc

IV. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH        

I STARSZYCH  

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ 
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W 2020 roku do domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Śremskiego 

wydano 78 skierowań, w tym do DPS w Śremie – 30 osób, DPS w Psarskiem – 48 osób. 

 

Wykres nr 1 

Porównanie liczby osób skierowanych i umieszczonych w domach pomocy 

społecznej według stanu na 31 grudnia 2019 roku oraz na 31 grudnia 2020 roku. 

 

 
 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wydało 72 decyzje                                             

o umieszczeniu w domach pomocy społecznej, w tym : do DPS w Śremie 28 decyzji, do 

DPS w Psarskiem 44 decyzje. Umieszczonych w domach pomocy społecznej w 2020 roku 

było 66 osób. Pozostałe 6 osób, którym wydano decyzje o umieszczeniu w domu pomocy 

społecznej - zrezygnowało z umieszczenia bądź zmarły przed przyjęciem. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu 

Śremskiego przebywało 190 osób, z tego 22 osoby pochodzą z terenu Powiatu 

Śremskiego. Z uwagi na dużą liczbę wolnych miejsc osoby skierowane do domów pomocy 

społecznej były umieszczane w nich na bieżąco tzn. nie było kolejki osób oczekujących.  

 

 

 

 

2019 2020

82 78

70 72

Osoby skierowane do DPS Osoby umieszczone w DPS
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Wykres nr 2  

Porównanie liczy osób przebywających w  domach pomocy społecznej z liczbą 

miejsc w tych domach według stanu na 31 grudnia 2020 roku 

 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w 2020 r. wynosił: 

Rysunek nr 4 

 

Średnia dopłata do pobytu jednej osoby w 2020 roku wynosiła: 

 DPS Śrem – 2.974,33 zł, 

 DPS Psarskie – 2.985,32 zł. 

Podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 domy pomocy społecznej funkcjonujące na 

terenie powiatu śremskiego znalazły się w trudnej sytuacji – liczba wolnych miejsc                              

w miesiącu maju oraz na przełomie miesięcy listopad i grudzień sięgała maksymalnie                           

w DPS Śrem – 5 wolnych miejsc, DPS Psarskie – 15 wolnych miejsc. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie aby pozyskać mieszkańców umieściło na swojej 

DPS w ŚREMIE

4.114,28 zł

DPS w PSARSKIEM

4.142,46 zł

DPS Śrem DPS Psarskie

84
106

86

120

Liczba mieszkańców Liczba miejsc
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stronie internetowej www.pcpr.srem.pl oraz na fanpage PCPR Śrem w serwisie 

społecznościowym Facebook informację o posiadaniu wolnych miejsc przez ww. 

placówki. Dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej informowaliśmy instytucje 

z terenu województwa wielkopolskiego tj.: OPS, GOPS, MGOPS, MOPS i MOPR o fakcie 

posiadania wolnych miejsc przez domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie 

powiatu śremskiego podając liczbę wolnych miejsc i dane kontaktowe placówek. 

Tabela nr 2 

Struktura zatrudnienia w domach pomocy społecznej 

 DPS w Śremie DPS w Psarskiem 

Liczba 

etatów 
Liczba osób 

Liczba 

etatów 
Liczba osób 

Zespół administracyjno-

techniczny 
9,5 10 15,50 16 

Zespół finansowo-

księgowy 
2 2 2,50 3 

Zespół terapeutyczno-

opiekuńczy 
46,125 52 63,75 69 

RAZEM: 57,625 64 81,75 88 

 

 

 

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w zakresie prowadzonego 

nadzoru w 2020 roku polegała przede wszystkim na analizie dostarczanych sprawozdań, 

przekazanych informacji. 

W 2020 r. domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu śremskiego zostały 

poddane następującym kontrolom zewnętrznym: 

Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem 

1. Kontrola Sądu Rejonowego w Śremie – w zakresie legalności przyjmowania                                      

i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków w jakich te osoby 

przebywają. Nieprawidłowości nie stwierdzono – brak zaleceń pokontrolnych. 

NADZÓR I KONTROLA 
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2. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu w zakresie: prawidłowości                    

i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek oraz 

zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalania 

uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz 

dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowości i terminowości opracowywania 

wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń i zgłaszania 

danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Stwierdzono dwie niezgodności, które 

zostały skorygowane. 

Dom Pomocy Społecznej w Śremie 

1. Audyt Starostwa Powiatowego w Śremie – w zakresie tworzenia i przechowywania 

dokumentów. Wszystkie zalecenia pokontrolne dotyczące skorygowania 

funkcjonowania zakładowej składnicy akt zostały wprowadzone w życie. 

2. Kontrola Sądu Rejonowego w Śremie – w zakresie legalności przyjmowania                                      

i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków w jakich te osoby 

przebywają. Nieprawidłowości nie stwierdzono – brak zaleceń pokontrolnych. 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie w oparciu o sprawozdania z 

badań próbek wody pobranych w lipcu 2020 roku w ramach monitoringu jakości wody 

prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli 

wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie dokonał 

oceny jakości wody, stwierdzając jej przydatność do spożycia przez ludzi z wodociągu 

publicznego w Śremie. 

 

 

W 2020 roku funkcjonowanie domów pomocy społecznej zostało częściowo ograniczone 

ze względu na panującą epidemię koronawirusa. W celu zminimalizowania zagrożeń i 

skutków COVID – 19 domy pomocy społecznej realizowały dwa projekty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

1. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ 

BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO – 

LECZNICZYCH, DOMÓW POOCY SPOŁECZNEJ, ZAKAŁDÓW 

PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19. 

PROJEKTY REALZIOWANE PRZEZ DPS 
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Cel: ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród 

pensjonariuszy oraz personelu domków pomocy społecznej. 

Realizator: Powiat Śremski  

Efekt: przyznanie zatrudnionym w domach pomocy społecznej pielęgniarkom dodatki do 

wynagrodzenia na łączna kwotę: 51.924,01 zł. 

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ BEZPIECZNE W WIELKOPOLSCE 

Cel: działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. 

Realizator: Powiat  Śremski 

Efekt: w ramach grantu m.in. sfinansowano dodatki do wynagrodzenia pracowników 

domów pomocy społecznej, zakupiono testy na obecność COVID-19 oraz zakupiono 

środki ochrony indywidualnej na łączna kwotę: 1.057.057,65 zł. 

 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych opierała się głównie na wsparciu merytorycznym, wzajemnym 

informowaniu o podejmowanych inicjatywach na rzecz środowiska lokalnego, 

promowaniu podejmowanych działań za pośrednictwem konta Centrum na portalu 

społecznościowym Facebook. Ograniczenie spotkań bezpośrednich i brak możliwości 

organizacji wspólnych inicjatyw spowodowane było pandemią covid-19 i wprowadzonymi 

obostrzeniami. W związku z sytuacją podejmowano alternatywne możliwości współpracy 

za pośrednictwem wideo i telefonicznych rozmów, konsultacji indywidualnych oraz                     

e-mail. Podjęto także działania służące bezpłatnemu pozyskaniu przez organizacje 

środków ochrony indywidualnej tj.: płynów dezynfekujących, maseczek jednorazowych, 

rękawiczek przekazując kontakt i formularze do pozyskania środków w ramach 

współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.  

 

 

 

2. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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W trakcie działania Rady w 2020 roku odbyło się 5 posiedzeń, w tym 2 posiedzenia                             

z powodu pandemii COVID-19 odbyły się w formie zdalnej. Podczas spotkań omawiano 

aktualną sytuację w dziedzinie spraw związanych z rehabilitacją społeczną i wydatkowania 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, m.in. 

członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali: priorytety, którymi Powiatowe Centrum 

pomocy Rodzinie w Śremie kierowało się przy udzielaniu wsparcia osobom 

niepełnosprawnym, uchwały dotyczące podziału środków PFRON, Lokalnego Programu 

Pomocy Społecznej na 2020 rok, przystąpienie do realizacji programu „Pomoc osobom 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”. 

Podczas posiedzeń poruszano ważne kwestie związane z sytuacją osób 

niepełnosprawnych, m.in.: rozmawiano na temat trudności jakie odczuwają osoby                             

z niepełnosprawnościami, jak i ogół społeczeństwa w związku z pandemią COVID-19, 

wymieniano się informacjami dotyczącymi wsparcia mieszkańców powiatu w tym 

trudnym okresie, dyskutowano na temat wprowadzonych ograniczeń spowodowanych 

pandemią dla osób starszych, a także uczestników WTZ, ŚDS oraz innych placówek. 

Niewątpliwie pandemia COVID-19 zdecydowanie miała wpływ na działalność Rady  

i zmniejszenie do minimum możliwości bezpośredniego współuczestnictwa w życiu 

społecznym środowiska osób niepełnosprawnych.  

Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewniało Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie. 

 

 

Cel: aktywizacja społeczności lokalnej Powiatu Śremskiego do wspólnych działań 

środowiskowych, integracja podmiotów lokalnych (firm i instytucji), rozwijanie tradycji 

bożonarodzeniowych wśród najmłodszej grupy społeczności tj. dzieci i młodzieży. 

3. WSPÓŁPRACA Z POWIATOWĄ SPOŁECZNĄ RADĄ DO SPRAW 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   

W ŚREMIE 

 

V. DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

1. VIII AKCJA „ODKRYJ W SOBIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” 
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Partnerzy: osoby prywatne, instytucje publiczne, firmy z terenu Województwa 

Wielkopolskiego. 

Adresat działań: dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz umieszczone w rodzinach 

zastępczych na terenie Powiatu Śremskiego. 

Działania:  

 pozyskanie darczyńców „Świętych Mikołajów”, promocja akcji w mediach, na 

bilbordach, za pomocą portali społecznościowych, 

 zachęcenie dzieci do przygotowania listów do Świętego Mikołaja, 

 organizacja auta niezbędnego do rozwiezienia paczek (auto zostało bezpłatnie 

użyczony przez firmę TOTEM) oraz osoby pełniącej rolę Świętego Mikołaja 

(PCPR nawiązało współpracę w powyższym zakresie z firmą eventową Fun 

Factoria) 

 dostarczenie paczek przez Świętego Mikołaja i jego elfy (pracownicy Centrum) do 

dzieci 

Osiągnięte efekty: 

 aktywizacja społeczności lokalnej do wspólnej pracy środowiskowej (nawiązano 

współpracę z 125 osobami, firmami i instytucjami publicznymi), 

 rozwijanie partnerstwa, 

 wręczono prezenty świąteczne 230 dzieciom. 

 

 

„Powiat wierszem pisany” to tytuł konkursu literackiego dla niepełnosprawnych 

mieszkańców powiatu śremskiego organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie w ramach działania pod nazwą „JA I OSOBA 

NIEPEŁNOSPRAWNA”  

w 2020 r.  

Cel: inicjatywa miała na celu promowanie twórczości literackiej osób                                                            

z niepełnosprawnościami, rozwijanie talentów, promocję powiatu oraz tworzenie 

2. KONKURS „JA I OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA” – POWIAT 

WIERSZEM PISANY 
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warunków dla pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym                          

i kulturowym.  

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Efekt: Nadesłane przez uczestników konkursu wiersze lub rymowanki  ocenione zostały 

przez Jury Konkursu, które podczas oceny pod uwagę wzięło m. in. oryginalność                                    

i pomysłowość, zgodność z tematem konkursu, estetykę pracy i poziom literacki. Wśród 

nadesłanych prac  wyłoniono 5 wierszy, z których 2 wiersze otrzymały wyróżnienia                            

a pozostałe zajęły miejsca I, II i III. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wszyscy 

uczestnicy Konkursu indywidualnie odbierali przygotowane dla nich nagrody                                         

i niespodzianki. Zwycięskie wiersze zostały opublikowane na łamach lokalnej prasy oraz 

promowane za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.  

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

na 2020 rok”.  

 

1. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób zagrożonych lub dotkniętych 

problemem przemocy w rodzinie. 

2. Uruchomienie telefonu interwencyjnego. 

3. Podjęcie działań w zakresie utworzenie środowiskowego domu samopomocy typu D. 

4. Opracowanie „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” 

5. Zorganizowanie „Szkoły dla rodziców”, której celem będzie wdrażanie prawidłowych 

metod wychowawczych. 

6. Organizacja „Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie”. 

7. Opracowanie materiałów instruktażowych dla przedstawicieli oświaty, dotyczących 

sposobu postępowania w sytuacji kontaktu z dzieckiem doświadczającym przemocy.  

8. Podjęcie działań monitorujących zjawisko przemocy na terenie powiatu śremskiego. 

9. Wykonanie w Domu Pomocy Społecznej w Śremie odbudowy trzech klatek 

schodowych, zamykanych drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenie ich                                 

w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 

VI. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
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10. Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w system sygnalizacji pożarowej 

oraz wyposażenie drogi ewakuacyjnej w instalację awaryjnego oświetlenia. 

11. Modernizacja kotłowni węglowej w Domu Pomocy Społecznej w Śremie oraz 

kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem. 
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PIECZA 

ZASTĘPCZA 

 
 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 
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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 2020 roku 

polegała na: 

Rysunek nr 5

 

 

853 931,72 zł comiesięczne świadczenie dla 89 dzieci

417 642,56 zł wypłata dodatku wychowawczego (500+) dla 
79 dzieci

20 600,00 zł jednorazowe świadczenie dla 14 dzieci  na 
pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem 
dziecka

8 250,00 zł dofinansowanie do wypoczynku poza 
miejscem zamieszkania dla 29 dzieci

20 791,22 zł pokrycie kosztów utrzymania lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego dla 1 rodziny zastępczej zawodowej

5 000,00 zł świadczenie na pokrycie kosztów 
przeprowadzenia niezbędnego remontu dla 1 rodziny 
zastępczej zawodowej

18.600,00 świadczenie „Dobry Start – 300+” dla 62 dzieci

VII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

1. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA 
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Tabela nr 3 

Liczba rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne typy rodzin 

Wyszczególnienie 

2019 2020 

Liczba 

rodzin 

zastępczych 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

rodzin 

zastępczych 

Liczba 

dzieci 

rodzin zastępczych ogółem 42 76 40 78 

Rodziny zastępcze spokrewnione 22 30 20 30 

Rodziny zastępcze niezawodowe 16 29 15 32 

Rodziny zastępcze zawodowe, w 

tym: 
5 17 5 16 

zawodowe (bez specjalizacji) 3 14 3 14 

specjalistyczne 2 3 2 2 

 

Dokonując porównania danych z 2019 i 2020 roku, daje się zaobserwować wzrost liczby 

dzieci (o około 3 %) umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i jednocześnie spadek                     

(o około 5 %) liczby rodzin zastępczych.  Tym samym wskazać należy kontynuację trendu 

spadkowego w zakresie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.  

 

 

 

 

W 2020 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 1 porozumienie w sprawie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

dotyczące wydatków powiatu śremskiego - porozumienie to zostało przygotowane 

merytorycznie w 2019 r., a zawarte w roku 2020 r. z uwagi na przedłużające się 

POROZUMIENIA W SPRAWIE PRZYJĘCIA DZIECKA ORAZ 

WARUNKÓW JEGO POBYTU I WYSOKOŚCI WYDATKÓW NA JEGO 

UTRZYMANIE W RODZINACH ZASTĘPCZYCH  
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kompletowanie dokumentacji wskazującej na organ właściwy do ponoszenia wydatków na 

opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. 

Tabela nr 4 

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 

Miasto Poznań 8 
za 2019 r. - 2 039,36 zł 

za 2020 r. - 156 472,26 zł 

Miasto Wrocław 1 
za 2019 r. - 6 926,13 zł 

za 2020 r. - 17 156,00 zł 

Powiat Ełcki 1 11 431,73 zł 

Powiat Gostyński 1 11 858,40 zł 

Powiat Kościański 1 8 328,00 zł 

Powiat Oławski 1 13 124,00 zł 

Powiat Poznański 3 58 692,54 zł 

Powiat Tatrzański 2 25 248,00 zł 

RAZEM: 18 311 276,42 zł 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie prowadziło również w 2020 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 5 

Dzieci pochodzące z terenu powiatu śremskiego w rodzinnej                                                          

pieczy zastępczej na terenie innych powiatów w 2020 r. 

Nazwa powiatu Liczba dzieci 
Kwota 

świadczenia 

Kwota 

wynagrodzenia 

Powiat Kościan 1 8.328,00 zł 0,00 zł 
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Powiat Poznań 3 34.310,18 zł 0,00 zł 

Powiat Średzki 1 8.328,00 zł 0,00 zł 

Powiat Słupecki 2 33.167,05 zł 19.427,82 zł 

RAZEM: 7 84.133,23 zł 19.427,82 zł 

 

 

W 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie (który zgodnie                                   

z zarządzeniem nr 28/2011 Starosty Śremskiego z dnia 15 listopada 2011 r. pełni na terenie 

powiatu śremskiego funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej), zatrudnionych było 

na dzień 31 grudnia 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy podjęli prace                       

z 44 rodzinami zastępczymi i 14 pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych. 

Koordynatorzy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie obejmują 

opieką rodziny zastępcze  w  celu  poprawy  sytuacji  umieszczonych  w  nich  dzieci  

poprzez  wizyty  w  miejscu  ich zamieszkania, udzielanie rodzinom pomocy w realizacji 

ich zadań (poradnictwo, zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej 

pomocy), regularną współpracę ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami 

istotnymi ze względu na funkcjonowanie rodziny zastępczej. 

W sytuacji tego wymagającej organizowane były spotkania ze specjalistami  oraz 

instytucjami działającymi na rzecz rodzin (pracownicy socjalni OPS, kuratorzy, policja 

itp.). W celu pozyskiwania wolontariuszy dla rodzin zastępczych kontynuowana była 

współpraca z Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. 

Koordynatorzy  rodzinnej  pieczy  zastępczej sporządzili 154 plany pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej i na bieżąco współpracowali z asystentami rodzin 

biologicznych. 

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, 

WSPARCIE RODZIN ZASTEPCZYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW 

RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
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 pomoc związaną z załatwianiem spraw urzędowych, 

 monitorowanie postępów w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych, 

 pomoc w nabywaniu umiejętności społecznych. 

Ponadto Centrum w roli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej: 

 wydało 4 opinie o kandydatach na rodzinę zastępczą, 

 występowało 1-krotnie do sądu o przyznanie świadczenia alimentacyjnego 

 występowało 7-krotnie do sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie 

zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej, 

 uzupełniało dokumentację w przypadku nowych 9 dzieci, które zostały 

umieszczone w rodzinach zastępczych w 2020 roku, 

 przeprowadziło badania psychologiczne i pedagogiczne dotyczące motywacji do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej 9 osobom, 

 organizowało spotkania na terenie Centrum  rodziców biologicznych z dziećmi 

umieszczonymi w pieczy – 15 spotkań, 

 przekazało do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego 8 informacji o dzieciach                          

z uregulowaną sytuacją prawną, 

 zorganizowało superwizje dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Superwizje odbywały się od marca 2020 roku do grudnia 2020 roku . 

 zorganizował 10 szkoleń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

 sporządziło 156 ocen sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, 

 sporządziło 14 ocen rodzin zastępczych 

 

W 2020 roku 6 dzieci przestało być wychowankami śremskich rodzin zastępczych. 
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Wykres nr 3 

Powody, w efekcie,  których dzieci  przestały  być  wychowankami  rodzin  

zastępczych w 2020 roku 

 

* umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej -zmiana pobytu poprzez przeniesienie dziecka pomiędzy 

rodzinami w ramach powiatu śremskiego. 

  

 

 

 

Do zadań powiatu należy także pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie się                                

i integrację ze środowiskiem osób, które po osiągnięciu pełnoletności opuszczają rodzinę 

zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną 

placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. Ogółem udzielono pomocy na kwotę 102.861,00 zł. 

Rysunek nr 6 

 

 

3

1

1

1

Opuszczenie rodziny zastępczej po osiągnięciu
pełnoletniośc

przysposobienie

umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej *

powrót do rodziny naturalnej

72 382,17 zł wypłata pomocy na kontynuowanie nauki dla 19 osób

17 348,00 zł wypłata pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób

13 129,83 wypłata pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób

USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM 

WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ  
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Na terenie Powiatu śremskiego nie funkcjonują mieszkania chronione. W związku                      

z potrzebą usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej dotyczącą pomocy                    

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych  Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie udziela pomocy m.in. finansowej na powyższy cel zgodnie                                        

z Zarządzeniem nr 16/2017 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

z  dnia 15 maja 2017 r.  Pomoc, o której mowa powyżej, może być udzielona                                      

w szczególności na: 

 udzielenie wsparcia w celu uzyskania mieszkania socjalnego z zasobów gminy, 

 dofinansowanie do wydatków związanych z wynajmem lokalu – do 500 zł 

miesięcznie. 

W roku 2020 do tutejszego Centrum nie wpłynął żaden wniosek na powyższy cel. 

  

 

1. SPOT PROMUJĄCY RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE 

Działanie:  

 nakręcenie spotu promującego rodzicielstwo zastępcze, 

 udostępnianie spotu za pośrednictwem YouTuba, Facebooka, poprzez stronę 

internetowa www.pcpr.srem.pl 

Cel: Promocja rodzicielstwa zastępczego 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Partnerzy: rodziny zastępcze z terenu powiatu śremskiego 

Adresat działań: mieszkańcy powiatu śremskiego 

Osiągnięte efekty:  

 promocja rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców powiatu śremskiego 

 poszerzenie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego. 

 

2. AKCJA „Z RODZINĄ NAM PO DRODZE”  

Cel: Promocja rodzicielstwa zastępczego 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Partnerzy: Urząd Miejski w Śremie, firma TOTEM, firma JAG 

Działanie: przygotowano plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze, które następnie 

umieszczone zostały ma bilbordzie znajdującym się na terenie miasta Śrem, na autobusach 

komunikacji miejskiej. 

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTEPCZEGO 
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3. AKCJA „KTO CZYTA.....” 

Cel: Promocja rodzicielstwa zastępczego 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Partnerzy: Tygodnik Śremski, Tydzień Ziemi Śremskiej, Kurier Śremski, Portal Śremski 

Działanie: nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami 

Efekt: opublikowanie 5 artykułów dotyczących rodzicielstwa zastępczego i związanych z 

tym tematem akcji realizowanych przez PCPR. 

 

 

 

Cel: przygotowanie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Szkolenie 

realizowane jest według programu PRIDE. Ma formę warsztatową, pozwala więc, poza 

uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności 

związanych z wychowywaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. 

Czas trwania: 12 spotkań grupowych 

Efekt: 5 osób zakończyło szkolenie z pozytywną oceną i otrzymało świadectwo 

ukończenia szkolenia. 

 

 

W związku z epidemią koronawirusa, kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób 

korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

zrezygnowano z organizacji szkoleń dla rodzin zastępczych. 

 

 

W związku z epidemią koronawirusa, kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób 

korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

zrezygnowano z organizacji grup wsparcia dla rodziców zastępczych. 

 

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINE ZASTEPCZĄ 

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH 
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W 2020 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 2020 

r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na wniosek rodzin zastępczych 

zatrudniło  4 osoby do pomocy, które wspierały: 2 rodziny zastępcze niezawodowe oraz        

2 rodziny zastępcze zawodowe. 

 

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracował w realizacji swoich zadań z: 

 sądami rodzinnymi, przesyłając informacje o całokształcie sytuacji dziecka, okresową 

ocenę sytuacji dziecka - 156 razy, 

 z kuratorami sądowymi w zakresie realizacji postanowień sądu - w przypadku 8 

rodzin, 

 z ośrodkiem adopcyjnym w sprawach dzieci z uregulowaną sytuacją prawną                              

– w przypadku 35 dzieci, 

 instytucjami oświatowymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną monitorując 

przebieg edukacji dzieci - ok. 190 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 

1143 razy odpowiedzi w wymienionej kwestii (231sprawy dotyczyły instytucjonalnej 

pieczy zastępczej, 588 rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast w 324 przypadkach sprawy 

RODZINY POMOCOWE ORAZ OSOBY DO POMOCY PRZY 

SPRAOWANIU OPIEKI NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH 

GOSPODARSKICH 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 
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dotyczyły zarówno instytucjonalnej jak i rodzinnej pieczy zastępczej), to jest o 820 więcej 

niż w 2019 r. 

 

W roku 2020   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.  

 

 

Na terenie Powiatu Śremskiego nie funkcjonuje placówka opiekuńczo – wychowawcza do 

której Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie mogłoby kierować dzieci 

pozbawione opieki i wychowania rodziców. W związku z powyższym Centrum wnioskuje 

o skierowanie dzieci pochodzących z terenu powiatu śremskiego do placówek w innych 

powiatach. Na terenie Powiatu Śremskiego nie ma dzieci oczekujących na umieszczenie                  

w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo – wychowawczej – wszystkie dzieci są 

zabezpieczone zgodnie z postanowieniami sądu.  

W 2020 roku 1 dziecko zostało umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Powodem tej sytuacji było rozwiązanie dotychczasowej rodziny zastępczej niezawodowej, 

w której przebywało małoletnie dziecko.  

W trakcie roku 2 osoby pełnoletnie opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze                            

w związku z usamodzielnieniem się, zgodnie z indywidualnym planem usamodzielnienia. 

Tabela nr 6 

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wg stanu 

na dzień 31 grudnia  

Wiek dziecka 
Liczba dzieci 

2019 2020 

12 lat 0 1 

2. INSTYTUCJONALNA OPIEKA ZASTĘPCZA 

NADZÓR I KONTROLA 

 



                                                               Sprawozdanie z działalności Centrum za 2020 rok 
                

                     
 

32 
 

15 lat 2 0 

16 lat 1 2 

17 lat 2 1 

18 lat 2 1 

19 lat 1 1 

20 lat 0 1 

RAZEM 8 dzieci 7 dzieci 

 

Całościowy koszt pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniósł: 

415.274,96 zł. 

Tabela nr 7 

Wydatki na dzieci pochodzące z powiatu śremskiego, umieszczone w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (na mocy porozumień) 

Nazwa podmiotu Powiat 

Liczba dzieci 

Stan na 

31.12.2020 r. 

Miesięczny 

koszt 

utrzymania 

jednego 

dziecka 

Całkowity 

koszt 

utrzymania 

„Negeb” w Szamotułach 
Szamotuły 

 
1 4.253,57 50.592,66 

Dom dla Dzieci 

 i Młodzieży „Szansa” 

 w Kosewie 

Słupca 1 5.292,27 86.102,69 

Dom Wsparcia Dziecka  

i Rodziny DOMOSTWO 

w Górze 

Jarocin 1 4.686,19 55.756,26 

Powiatowy Zespół 

Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych  

w Gostyninie 

Gostynin 1 4.349,17 51.922,26 

Ośrodek Wspomagania 

Rodziny w Kobylnicy 
Poznań 0 6.467,17 34.972,34 

„Smyk” w Błażejowie 
Kamienna 

Góra 
1 4.364,12 51.859,29 

Ośrodek Wspomagania 

Dziecka i Rodziny  

w Kołaczkowie 

Września 2 4.895,59 84.069,46 

RAZEM: x 7 x 415.274,96 
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W 2020 r. obciążano gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej wydatkami przeznaczonymi na 

opiekę i wychowanie  dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej. 

Tabela nr 8 

Odpłatność gmin w 2020 roku 

 

 

Cel: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19                               

w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych w zakresie 

bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Działanie: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, 

zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią. 

Efekt: w ramach projektu zakupiono: 

Gmina 

Rodzinna piecza 

zastępcza 

Instytucjonalna 

piecza 

zastępcza 

Odpłatność gminy 

Liczba dzieci Liczba dzieci Rodzinna piecza 

zastępcza 

Instytucjonalna 

piecza zastępcza 

Śrem 48 3 247 181,94 56.444,43 

Książ 

Wlkp. 
4 0 14 181,46 0 

Brodnica 5 2 31 181,85 53.839,38 

Dolsk 2 0 8 328,00 0 

RAZEM: 59 5 300.873,25 110.283,81 

3. WSPÓŁFINANSOWANIE PIECZY ZASTĘPCZEJ PRZEZ GMINY 

4. PROJEKT „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY 

ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” 



                                                               Sprawozdanie z działalności Centrum za 2020 rok 
                

                     
 

34 
 

 69 zestawów komputerowych typu laptop. W skład zestawu wchodzą: Ms Office 

2019 H&S, mysz bezprzewodowa, torba ochronna oraz modem LTE. Dodatkowo 

dzieci otrzymały słuchawki z mikrofonem, 

 1 zestaw komputerowy typu laptop dla dziecka niepełnosprawnego umieszczonego 

w rodzinie zastępczej. W skład zestawu wchodzi: torba ochronna i modem LTE. 

Dodatkowo do tego zestawu dziecko otrzymało urządzenie zastępujące mysz                         

i klawiaturę, pozwalające sterować komputer za pomocą gałek ocznych, 

oprogramowanie wspomagające naukę sterowania wzrokiem oraz telewizor, 

 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych otrzymało oprogramowanie 

aktywizujące i edukacyjne wspomagające rozwój dziecka z niepełnosprawnością 

(zaburzenia mowy, niedosłuch lub inne deficyty), 

 38 rodzin zastępczych otrzymało urządzenia audiowizualne typu urządzenie 

wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner, fax), 

 zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki                         

z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – 1 410 sztuk maseczek, 

7 050 sztuk rękawiczek, 41 litrów środków dezynfekcyjnych). 

Wartość projektu ogółem: 279.410,52 zł, w tym: ze środków europejskich: 235.487,18 

zł, ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 43.923,34 zł. 

 

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

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: 

 

VIII. POTRZEBY W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 
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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. 

2. 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 rodzinnego domu dziecka. 
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REHABILITACJA 

SPOŁECZNA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 
 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych 
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Rada Powiatu w Śremie uchwałą nr XVIII/141/2020  z dnia 8 maja 2020 roku zmienioną 

uchwałami XXI/172/2020 z dnia 25 września 2020 roku oraz  XXIV/193/2020 z dnia                          

18 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r., przeznaczyła 

w 2020 roku środki PFRON w wysokości  1.369.373,00 zł na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej, z tego na rehabilitacje społeczną 1.231.334,87 zł. 

Rysunek nr 7 

Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2020 roku 

 

 
 

 

•Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 
warsztatów terapii zajęciowej 717 356,67

•Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów 

249 798,63

•Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,      
w komunikowaniu się i technicznych w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych129 484,00

•Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i 
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych102 595,57

•Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych 32 100,00

IX. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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Na terenie Powiatu Śremskiego funkcjonuje 1 warsztat terapii zajęciowej, w którym 

uczestniczyły 35 osób, w tym: 8 kobiet i 27 mężczyzn. Warsztat prowadzony jest przez 

Śremskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Trójka”. W świetle 

aktualnie obowiązujących przepisów maksymalne dofinansowanie kosztów działalności 

warsztatów ze środków PFRON w roku 2020 wynosi do 90% tych kosztów. Pozostałe 10 % 

Warsztat otrzymał ze środków powiatu śremskiego.  

Rysunek nr 8 

 

 

W stosunku do 2019 r. wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wzrosła o kwotę 183 480,00 zł co spowodowane było wzrostem liczby 

uczestników Warsztatu o 5 osób oraz wzrostem wysokości kwoty dofinansowania kosztów 

rocznego pobytu uczestnika w warsztacie, która wynikała z § 5 ust. 4 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom 

wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1605 z późn. zm.). 

Środki PFRON

717 360,00

Środki Powiatu

79 706,67

STWARZANIE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
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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. 

Ze względy na wprowadzenie stanu epidemii w kraju w okresie od 12 marca 2020 r. do                  

30 czerwca 2020 r. oraz od 26 października 2020 r. Warsztat Terapii Zajęciowej zawiesił 

działalność stacjonarną. Uczestnicy Warsztatu korzystali z zajęć prowadzonych zdalnie. 

Ponadto w roku sprawozdawczym w dniach 3-4 grudnia 2020 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 2020 

roku. 

Zagadnienia objęte kontrolą: 

1) ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych 

w nich wskazań, 

2) prawidłowość prowadzonej dokumentacji uczestników Warsztatu, 

3) działalność merytoryczną Warsztatu w tym działalność Rady programowej, 

4) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczestników. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący wydał zalecenia, które 

obejmowały:  

1) uzupełnienie dokumentacji, osoby będącej uczestnikiem Warsztatu o aktualne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazanie do uczestnictwa                           
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w Warsztacie, 

2) przeprowadzenie oceny kandydatów znajdujących się na liście rezerwowe, 

niezbędnej do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do  uczestnictwa                 

w Warsztacie. 

O powyższych zaleceniach poinformowano kierownika Warsztatu oraz zobowiązano do 

złożenia wyjaśnień. 

 

 

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami 

wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie                            

i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.  

W 2020 roku dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                         

w turnusach rehabilitacyjnych uzależnione było od  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 

ostatniego korzystania z dofinansowania przed 2012 rokiem – dotyczy osób dorosłych. 

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 czterokrotnie podejmował decyzje o udzieleniu dofinansowania 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.  

O dofinansowanie w ramach zadania ubiegało się 204 wnioskodawców w tym 20 dzieci. 

Przyznano dofinansowanie 119 osobom niepełnosprawnym, w tym 18 dzieci, jednakże ze 

względu na sytuację epidemiologiczną w kraju ostatecznie z turnusu skorzystało 65 osób 

w (tym  11 dzieci). Łączna kwota wypłaconych dofinansowań wyniosła 102 595,57 zł,                     

w tym dla dzieci 21 852,57 zł.  Ze względu na czasowe zaprzestanie wykonywania 

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH 
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działalności związanej z organizowaniem turnusów, pozostałe osoby nie miały możliwości 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.    

W porównywalnym okresie w 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 107 198,00 zł,                  

a z dofinansowania skorzystały 78 osób w tym 9 dzieci i młodzieży.  

 

Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano w 2020 roku kwotę 249 798,63 zł, 

głównie na dofinansowanie zakupu: aparatów słuchowych, wkładek usznych, 

pieluchomajtek i cewników, wózków inwalidzkich, ortez, rowerów rehabilitacyjnych, itp. 

Z pomocy skorzystało łącznie 194 osoby, w tym 19 dzieci i młodzieży, które dzięki temu 

mogły otrzymać niezbędny w codziennym funkcjonowaniu  sprzęt  ortopedyczny                             

i  rehabilitacyjny.    

W porównywalnym  okresie  w 2019   roku wydatkowano łącznie kwotę 248 028,00 zł,                

a z dofinansowania skorzystało 247 osób, w tym 17 dzieci i młodzieży. 

 

Na realizację zadania w 2020 roku wydatkowano kwotę 32 100,00 zł. Z 31 złożonych 

wniosków podpisano 12 umów. Ostatecznie zrealizowano 8 zadań (umów)                                                

z 4 organizacjami i 3 instytucjami, w których udział wzięło 193 osoby niepełnosprawne. 

Zadania obejmowały wyjazdy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym w formie turnusu, 

obozu, wycieczek oraz warsztaty skierowane głównie do dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, obejmujące zajęcia kulturalne, edukacyjne, integracyjne z elementami 

rehabilitacji, a także warsztaty aktywizujące w formie zdalnej dla osób starszych                                  

z niepełnosprawnościami. Wszystkie realizowane zadania ze względu na panującą sytuację 

epidemiologiczną odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pandemia covid-19 

niewątpliwie wpłynęła na możliwość realizacji zadań i konieczność rezygnacji z ubiegania 

się o ich dofinansowanie przez podmioty działające na rzecz środowiska osób 

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA  W  SPRZĘT REHABILITACYJNY,  

PRZEDMIOTY  ORTOPEDYCZNE I  ŚRODKI POMOCNICZE 

DOFINANSOWANIE  SPORTU, KULTURY, REKREACJI  

I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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niepełnosprawnych. Liczba zadań zmniejszyła się o połowę w porównaniu z rokiem 2019. 

Sytuacja miała także wpływ na liczbę osób uczestniczących w zadaniach, ze względu na 

obostrzenia dotyczące m.in. limitu osób, które mogły wziąć udział, jak również rezygnacji 

spowodowanej obawą o zdrowie odnotowano spadek o 82% udziału osób 

niepełnosprawnych w przedsięwzięciach (193 osoby w skali do 1 058 osób w 2019 r.). 

 

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, natomiast likwidacji barier                 

w komunikowaniu się i technicznych osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione 

potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. W 2020 roku z tego rodzaju pomocy 

skorzystało łącznie 47 osób, a na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 

129 484,00 zł. W porównywalnym okresie w 2019 roku z pomocy skorzystało 37 osób 

i wydatkowano kwotę 91 000,00 zł. 

Tabela nr 9 

Wnioski dot. dofinansowania świadczeń ze środków PFRON – analiza danych  

za 2020 r. 

Zadanie 
Liczba wniosków 

złożonych 

Liczba wniosków 

zrealizowanych 

% 

Wniosków 

zrealizowanych 

Turnusy rehabilitacyjne 204 119* 58,33 % 

Bariery, ogółem 

w tym: 

 Bariery architektoniczne 

 Bariery techniczne 

 Bariery w komunikowaniu 

się 

71 

 

47 

 

11 

13 

47 

 

29 

 

7 

11 

66,20 % 

 

61,70 % 

 

63,64 % 

84,62 % 

Zaopatrzenie w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne  

i środki pomocnicze, 

279 239 85,66 % 

Sport, turystyka, rekreacja, 

kultura 

31 8 25,81 % 

DOFINANSOWANIE  LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, 

TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ 



                                                               Sprawozdanie z działalności Centrum za 2020 rok 
                

                     
 

43 
 

*we wskazanej pozycji podano liczbę osób, które otrzymały  dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. 

 

 

 

 

W  2020  roku  Powiatowe Centrum  Pomocy  Rodzinie  kontynuowało realizację  

pilotażowego  programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków  PFRON.  

Celem  programu  jest  wyeliminowanie  lub zmniejszenie  barier  ograniczających  

uczestnictwo  beneficjentów  pomocy  w  życiu  społecznym, zawodowym i dostępie do 

edukacji. Zgodnie z umową nr AS3/000060/15/D z dnia 4 maja 2018 r. zmienionej 

aneksem nr 7 z dnia 15 kwietnia 2020 r.,  aneksem nr 8 z dnia 12 października 2020 r. 

aneksem nr 9 z dnia 9 listopada 2020 r. oraz aneksem nr 10 z dnia 21 grudnia 2020 r. na 

realizację tego zadania przeznaczono łącznie kwotę 510 737,79 zł. Program jest 

realizowany w II Modułach: 

Tabela nr 10 

Zadanie 

Liczba 

wniosków 

złożonych 

Liczba 

wniosków 

pozytywnie 

zrealizowanych 

Kwota 

udzielonego 

dofinansowania 

% 

realizacji 

wniosków 

Moduł I  

Likwidacja barier utrudniających 

aktywizację społeczną i zawodową 

26 24 258.910,10 92 % 

Obszar A -1 

dofinansowanie zakupu i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu (dysfunkcja narządu 

ruchu) 

2 

(w tym 1 

z 2019 r.) 

2 

(w tym 1 

z 2019 r.) 

12 237,45 

 
100 % 

Obszar A -2 

dofinansowanie lub refundacja 

kosztów uzyskania prawa jazdy 

kategorii B ( dysfunkcja narządu 

ruchu) 

2 

(w tym 1 

z 2019 r.) 

2 

(w tym 1 

z 2019 r.) 

1 755,50 

(1 umowa) 
100 % 

Obszar A-3 

dofinansowanie lub refundacja 

kosztów prawa jazdy ( dysfunkcja 

narządu słuchu) 

0 0 0 0 

Obszar A-4 

dofinansowanie zakupu i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu (dysfunkcja narządu 

słuchu) 

0 0 0 0 

2. PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 
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Obszar B-1 

zakup sprzętu elektronicznego lub 

jego elementów oraz 

oprogramowanie ( dysfunkcja 

narządu wzroku lub kończyn 

górnych) 

6 

(w tym 1 

z 2019 r.) 

4 

(w tym 1 

z 2019 r.) 

30 141,00 

(3 umowy) 
67 % 

Obszar B-2 

dofinansowanie szkoleń w zakresie 

obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania 

2 

(w tym 1 

z 2019 r.) 

2 

(w tym 1 

z 2019 r.) 

2 000,00 

(1 umowa) 
100 % 

Obszar B-3 

zakup sprzętu elektronicznego lub 

jego elementów oraz 

oprogramowanie ( dysfunkcja 

narządu wzroku) 

2 2 
7 286,40 

(1 umowa) 
100 % 

Obszar B-4 

zakup sprzętu elektronicznego lub 

jego elementów oraz 

oprogramowanie ( dysfunkcja 

narządu słuchu, trudności w 

komunikowaniu się) 

0 0 0 0 

Obszar B-5  

Pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego w 

ramach programu 

1 

z 2019 r. 
1 z 2019 r. 

1 500,00 

(1 umowa) 
100 % 

Obszar C-1  

dofinansowanie zakupu wózka 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

2 

(w tym 1 

z 2019 r.) 

2 

(w tym 1 

z 2019 r.) 

19 900,00 

(2 umowy) 
100 % 

Obszar C-2  

dofinansowanie lub refundacja 

kosztów utrzymania sprawności 

technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

3 3 
2 416,00 

(1 umowa) 
100 % 

Obszar C -3 

dofinansowanie zakupu protezy 

kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne 

2 2 
154 500,00 

(2 umowy) 
100 % 

Obszar C -4 

dofinansowanie lub refundacja 

kosztów utrzymania sprawności 

technicznej posiadanej protezy 

kończyny 

3 

(w tym 2 

z 2019 r.) 

3 

(w tym 2 

z 2019 r.) 

22 200,00 

(3 umowy) 
100 % 

Obszar C-5 

dofinansowanie zakupu skutera lub 

oprzyrządowania do wózka ręcznego 

0 0 0 
 

Obszar D 1 1 4 973,75 100 
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pomoc w utrzymaniu aktywności 

zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej 

(1 umowa) 

Moduł II 

Dofinansowanie lub refundacja 

kosztów uzyskania wykształcenia na 

poziomie wyższym 

94 72 168 638,23 77 

RAZEM 120 96 427 548,33 80 

 

Zgodnie z zapisami programu „Aktywny samorząd” w 2020 r. przeprowadzono kontrolę 

umów zawartych w 2019 r. w zakresie prawidłowości sposobu wydatkowania środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ten cel. Kontrola 

obejmowała 11 zawartych umów dofinansowania w następujących obszarach: 

 obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu - 2 umowy, 

 obszar A zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - 1 umowa, 

 obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania - 2 umowy, 

 obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym - 4 umowy, 

 obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu strawności technicznej posiadanego 

skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 1 umowa, 

 obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego - 1 umowa. 

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie realizacji umów 

dofinansowania. 

 

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi” w ramach Modułu III i IV. Powiat Śremski przystąpił do realizacji Modułu III 

3. „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM 

W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” 
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Programu, w ramach którego wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby 

niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia 

epidemiologicznego oraz stanu epidemii. 

Adresatami pomocy w ramach Modułu III w Powiecie Śremskim były osoby posiadające 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które są: 

 uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,  

 uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,  

 pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych,  

 pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź 

uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na 

podstawie ustawy Prawo oświatowe. 

Pomoc w ramach Modułu III udzielana była osobom niepełnosprawnym, które na skutek 

wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły                          

w okresie od 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 r., możliwość korzystania (przez 

okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z  opieki świadczonej  

w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych                                    

z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Okres za jaki mogło zostać przyznane 

świadczenie nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy. Maksymalna wysokość pomocy                              

w ramach Program wynosiła 500,00 zł miesięcznie dla jednej osoby niepełnosprawnej.  

W ramach Programu złożono 216 wniosków w czego pozytywnie rozpatrzono 201 

wniosków na łączną kwotę 240 000,00 zł. 

 

 

W 2020 r. Powiat Śremski kontynuował realizację wniosków 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”  

Poprzez system SOW realizowano wnioski w ramach: 

4. SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH (SOW) 
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 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,  

 programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, 

 dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

 dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

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 marca 2020 r. w systemie wpłynęło 

300 wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie lub refundację 

w tym: 216 wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”, 80 wniosków w ramach programu „Aktywny 

samorząd”, 3 wnioski w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze oraz 1 wniosek w ramach dofinansowania uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym. Zawieranie umów, wydawanie decyzji o dofinansowaniu oraz 

rozliczanie wniosków odbywało się za pomocą systemu SOW. 
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REALIZACJA 

PROGRAMÓW 

 

 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2014 – 2020 

 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej                                

w Powiecie Śremskim na lata 2019-2021 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy                               

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 

2014-2020. 

 

 

 

X. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020.  
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Cel programu:  

1) zintegrowany system wsparcia dziecka i rodziny, 

2) aktywna integracja grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

3) rozwój zasobów pomocy społecznej, 

4) zintegrowany system współpracy w sferze polityki społecznej. 

Działania podjęte w 2020 roku: 

 zorganizowano akcje promujące rodzicielstwo zastępcze „Z rodziną nam po 

drodze”, „Kto czyta...”, 

 nakręcono oraz rozpowszechniono spot promujący rodzinne formy pieczy 

zastępczej, 

 przeprowadzono szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, 

 prowadzono mediacje rodzinne, 

 udzielano rodzinom wsparcia specjalistycznego w tym: psychologicznego                       

i pedagogicznego poprzez prowadzenie konsultacji, terapii oraz działań 

interwencyjnych,  

 udzielano pomocy finansowej rodzinom zastępczym, 

 monitorowano sytuacje rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich dzieci, 

 prowadzano badania psychologiczne kandydatom na rodzinę zastępczą oraz 

rodzicom zastępczym w celu sprawdzenia ich motywacji i predyspozycji do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

 udzielano wsparcia finansowego osobom usamodzielniającym się z pieczy 

zastępczej, 

 upowszechniano za pośrednictwem strony internetowej oraz facebooka 

informacje o prawach i uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami oraz 

dostępnych formach wsparcia, 

  organizowano wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej i leczniczej poprzez 

przyznawanie dofinansowań ze środków PFRON do turnusów 

rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, 

technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne               

i środki pomocnicze, 
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 udzielano wsparcia finansowego osobom z niepełnosprawnościami w ramach 

realizowanego programu „Aktywny samorząd”, 

 realizowano program PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi”, 

 rozpowszechniano za pośrednictwem strony internetowej oraz facebooka 

informacje i zaproszenia do różnego rodzaju programów, projektów 

realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 

 realizowano projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  pn. „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”, 

 realizowano „Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy                   

w rodzinie”, 

 uczestniczono w kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć” , 

 uczestniczono w spotkaniach grup roboczych, 

 uczestniczono w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych, 

 udzielano pomocy osobom posiadającym ważna Kartę Polaka. 

 prowadzono superwizję pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

 podnoszono kwalifikacje pracowników Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach. 

 współpracowano z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych poprzez zapewnienie obsługi administracyjno – 

technicznej Radzie. 

Efekty osiągnięte w 2020 roku: 

 w ramach akcji „Z rodzina nam po drodze” przygotowano plakaty promujące 

rodzicielstwo zastępcze, które następnie umieszczone zostały ma bilbordzie 

znajdującym się na terenie miasta Śrem oraz na autobusach komunikacji 

miejskiej. W ramach akcji „Kto czyta...” opublikowano 5 artykułów 

dotyczących rodzicielstwa zastępczego i związanych z tym tematem akcji 

realizowanych przez PCPR, 
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 spot promujący rodzicielstwo zastępcze dotarł do ponad 5 tysięcy osób, 

 5 osób ukończyło szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej i otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia, 

 w okresie od września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podjęto działania 

mediacyjne w odniesieniu do 4 środowisk rodzinnych,  

 udzielano wsparcia specjalistycznego w następującym zakresie: konsultacje 

psychologiczne – 23 rodziny, 48 konsultacji, konsultacje pedagogiczne – 55 

rodzin, 310 konsultacji, 21 świadczeń terapeutycznych, 9 interwencyjnych 

działań psychologa, 2 interwencyjne działania pedagoga, 

 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęło wsparciem 44 rodziny 

zastępcze i 14 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 

 przyznawano rodzinom zastępczym pomoc finansową w ramach zadań 

własnych w kwocie: 908.572,94 zł, w ramach zadań zleconych (500+, 300+)              

w kwocie: 436.242,56 zł, 

 sporządzono 156 ocen sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, 

 sporządzono 14 ocen rodzin zastępczych, 

 przeprowadzono badania psychologiczne 9 osobom, 

 19 usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej przyznano pomoc 

na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości: 72.382,17 zł; 3 osobom 

usamodzielniającym się przyznano pomoc na usamodzielnienie w łącznej 

wysokości: 17.348,00 zł; 4 osobom usamodzielnianym przyznano pomoc na 

zagospodarowanie w formie rzeczowej o wartości: 13.948,82 zł,  

 rozpowszechniono 121 informacji o prawach i uprawnieniach osób                                    

z niepełnosprawnościami oraz dostępnych formach wsparcia, 

 udzielono dofinansowanie 119 osobom niepełnosprawnym, w tym 18 dzieci, 

jednakże ze względu na sytuację epidemiczną w kraju ostatecznie z turnusu 

skorzystało 65 osób w (tym  11 dzieci), na łączna kwotę: 102.595,57 zł, 

 udzielono dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się 11 

osobom, do likwidacji barier technicznych 7 osobom, do likwidacji barier 

architektonicznych 29 osobom na łączna kwotę: 129.484,00 zł, 
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 rozpatrzono pozytywnie 239 wniosków w ramach dofinansowania do 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. Dofinansowanie wypłacono na łączną kwotę: 246.949,43 zł, 

 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zlikwidowano bariery: 

transportowe u 2 osób, w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym u 6 osób, w poruszaniu się 7 osobom, udzielono pomocy                          

w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby 

zależnej 1 osobie, udzielono pomocy 56 osobom w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym w formie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) 

oraz przyznania dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, na łączna kwotę: 

320.132,33 zł, 

 realizowano Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi”, w ramach którego udzielana była pomoc osobom 

niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych 

spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie od 9 marca 2020 r. 

do dnia 16 listopada 2020 r., możliwość korzystania (przez okres co najmniej                       

5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z  opieki świadczonej                      

w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych               

z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. W ramach Programu złożono 

216 wniosków z czego pozytywnie rozpatrzono 201 wniosków na łączną kwotę 

240 000,00 zł, 

 w ramach programu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków 

PFRON” 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 przez aplikację SOW.                   

W ramach otwartego naboru od marca 2020 r. w systemie SOW wpłynęło 300 

wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie lub 

refundację w tym: 216 wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, 80 wniosków w ramach 

programu „Aktywny samorząd”, 3 wnioski w ramach zaopatrzenia                                     

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 1 wniosek w ramach 
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dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Zawieranie umów, 

wydawanie decyzji o dofinansowaniu oraz rozliczanie wniosków odbywało się 

za pomocą systemu SOW, 

 na podstawie przeprowadzonej rekrutacji, chęć udziału w programie 

„Korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie” wyraziło 9 

osób. Ostatecznie program ukończyło 5 osób. Osoby po zakończeniu programu, 

spotykają się za pośrednictwem platformy ZOOM z prowadzącymi w formie 

grupy wspierającej się w utrzymaniu prawidłowych zachowań postępowania 

bez stosowania przemocy, 

 promowano za pośrednictwem strony internetowej oraz facebooka zmiany 

wprowadzone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwestii 

dotyczącej natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę 

przemocy domowej, 

 pracownicy Centrum uczestniczyli w 5 spotkaniach grup roboczych, 

 kierownik Centrum uczestniczył w 2 spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Książu Wlkp., 

 4 osobom posiadającym Kartę Polaka przyznano świadczenie pieniężne 

przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego 

utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie 9.787,50 zł (w tym 

przypadające na: osobę uprawnioną 6.750,00 zł, małżonka 675,00 zł, małoletnie 

dzieci 2.362,50 zł). 

 przeprowadzono 10 dwugodzinnych superwizji pracy koordynatorom rodzinnej 

pieczy zastępczej, 

 pracownicy Centrum uczestniczyli w 20 szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zorganizowało 5 posiedzeń 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w tym 2 

posiedzenia z powodu pandemii COVID-19 odbyły się w formie zdalnej. 
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Cel:  

1) rozwój, w tym profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej, 

2) skrócenie okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) wspieranie wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w procesie 

usamodzielnienia. 

Działania podjęte w 2020 roku: 

 organizowano kampanie społeczne na temat rodzicielstwa zastępczego, 

 zorganizowano szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej, 

 wspierano istniejące form rodzinnej pieczy zastępczej, 

 doskonalono narzędzia pracy z rodzinami zastępczymi, 

 doskonalono kadrę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 dążono do uregulowania sytuacji prawnej dziecka poprzez ścisłą współpracę                                         

z kuratorami, pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej, 

asystentami rodzinnymi, 

 organizowano spotkania rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi                            

w pieczy zastępczej w celu utrzymywania kontaktów i podtrzymywania więzi, 

 niezwłoczne zgłaszano dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka 

adopcyjnego. 

 wspierano finansowo usamodzielniających się wychowanków pieczy 

zastępczej. 

Efekty osiągnięte w 2020 roku: 

 w ramach akcji „Z rodzina nam po drodze” przygotowano plakaty promujące 

rodzicielstwo zastępcze, które następnie umieszczone zostały ma bilbordzie 

znajdującym się na terenie miasta Śrem oraz na autobusach komunikacji 

miejskiej.  

 w ramach akcji „Kto czyta...” opublikowano 5 artykułów dotyczących 

rodzicielstwa zastępczego i związanych z tym tematem akcji realizowanych 

przez PCPR,  

XI.  POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE 

ŚREMSKIM NA LATA 2019-2021. 
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 przygotowano spot promujący rodzicielstwo zastępcze, który dotarł do ponad 5 

tysięcy osób, 

 na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz 

na facebooku na bieżąco informowano o działaniach podejmowanych na rzecz 

rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, 

 organizowano szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej, w wyniku którego 5 osób otrzymało świadectwo 

ukończenia szkolenia, 

 zapewniono wsparcie psychologiczne 13 rodzinom zastępczych, w formie 

konsultacji i terapii, 

 wystąpiono 1 raz o przydzielenie wolontariusza dla dziecka umieszczonego                   

w pieczy zastępczej w celu udzielenia pomocy w nauce,  

 realizowano projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej                       

w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój lata 2014-2020, współfinansowanego  z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W ramach projektu zakupiono 70 zestawów 

komputerowych typu laptop, 38 urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, 

drukarka, skaner, fax), 1 urządzenie zastępujące mysz i klawiaturę, pozwalające 

sterować komputer za pomocą gałek ocznych, oprogramowanie wspomagające 

naukę sterowania wzrokiem, telewizor oraz 4 oprogramowania aktywizujące                    

i edukacyjne wspomagające rozwój dziecka z niepełnosprawnością (zaburzenia 

mowy, niedosłuch lub inne deficyty). Ponadto zakupiono środki ochrony 

osobistej dla 141 osób. Wartość zakupów to 279.410,52 zł, z czego 235.487,18 

zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej , a 43.923,34 zł ze środków Budżetu 

państwa, 

 kolejny raz zorganizowano akcję pn. „Odkryj w sobie Świętego Mikołaja”,                  

w ramach której 125 „Świętych Mikołajów” obdarowało prezentami 230 dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej oraz dzieci z niepełnosprawnością z terenu 

powiatu śremskiego, 

 zatrudniono 4 osoby w ramach umowy zlecenia do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w 2 rodzinach zastępczych 

niezawodowych, 2 rodzinach zastępczych zawodowych, 
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 organizator rodzinnej pieczy zastępczej sporządził 156 okresowych ocen 

sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,  

 organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonał 14 ocen rodzin zastępczych, 

wszystkie były pozytywne, 

 przeprowadzono badania psychologiczne 9 osobom sprawdzając ich motywacje 

i predyspozycje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

 podniesiono kwalifikacje pracowników organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej poprzez umożliwienie im udziału w 10 konferencjach, warsztatach, 

szkoleniach czy spotkaniach  

 występowano 7-krotnie do sądu o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej, 

 od stycznia 2020 r. do marca 2020 r. organizowano spotkania rodziców 

biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej w celu 

utrzymywania kontaktów i podtrzymywania więzi – łącznie 15 spotkań.                          

W pozostałej części roku spotkania były zawieszone z uwagi na pandemie 

COVID-19 i wprowadzone restrykcje. Motywowano rodziców zastępczych                                       

i biologicznych do podejmowania kontaktów z dzieckiem za pośrednictwem 

różnego rodzaju komunikatorów internetowych lub przez telefon, 

 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej prowadzili bieżącą współpracę                           

z asystentami rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

m.in. poprzez wspólne opracowywanie 154 planów pomocy dziecku, 

 zgłoszono 8 dzieci przebywających w pieczy zastępczej do procesu 

adopcyjnego. 

 przyznano 19 osobom usamodzielniającym się z rodziny zastępczej 139 

świadczenia na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości: 72.382,17 zł. 

 przyznano 3 osobom usamodzielniającym się z rodziny zastępczej 3 

świadczenia na usamodzielnienie w łącznej wysokości: 17.348,00 zł; 

 przyznano 4 osobom usamodzielnianym z rodziny zastępczej 4 świadczenia na 

zagospodarowanie w formie rzeczowej o wartości: 13.948,82 zł. 
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Cel: ograniczenie zjawiska i skutków przemocy w rodzinie. 

Działania podjęte w 2020 roku: 

 uczestniczono w akcjach i kampaniach społecznych sprzyjających 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 opracowano i dystrybuowano materiały informacyjno – edukacyjne o zjawisku 

przemocy w rodzinie i możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy, 

 podnoszono kompetencje opiekuńczo – wychowawczych rodziców poprzez 

organizowanie specjalistycznego poradnictwa mającego na celu rozwiązywanie 

konfliktów oraz modyfikacje zachowań bez stosowania przemocy, 

 udzielano informacji, porad i konsultacji ofiarom przemocy w rodzinie, 

 organizowano wsparcie umożliwiające reintegracje rodzin dotkniętych przemocą, 

 redukowano bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia poprzez zapewnienie 

ofiarom przemocy wsparcia instytucjonalnego, 

 współpracowano z zespołami interdyscyplinarnymi, grupami roboczymi 

 opracowano i realizowano program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców 

przemocy w rodzinie. 

Efekty osiągnięte w 2020 roku: 

 w ramach kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć” promowano 

za pośrednictwem strony internetowej oraz facebooka zmiany wprowadzone w 

ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwestii dotyczącej 

natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej, 

 prowadzono mediacje rodzinne z 4 środowiskami, 

 udzielano wsparcia specjalistycznego w następującym zakresie: konsultacje 

psychologiczne w zakresie przemocy – 4 rodziny, 8 konsultacji, konsultacje 

pedagogiczne – 5 rodzin, 23 konsultacje, 

 organizowano spotkania rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi                   

w pieczy zastępczej, umożliwiając tym samym rozpoczęcie procesu reintegracji 

rodziny dotkniętej przemocą– spotkania dotyczyły 11 dzieci, 

XII. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
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 w wyniku interwencyjnego odbioru dziecka z rodziny biologicznej w związku                      

z zagrożeniem jego zdrowia i życia zapewniono mu opiekę i wychowanie                         

w rodzinie zastępczej zawodowej, 

 udział kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie                                

w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej                 

w Książu Wlkp. 

 udział wyznaczonych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                

w Śremie w spotkaniach grup roboczych dotyczących rodzin objętych procedurą 

„Niebieskie karty”. 

 na podstawie przeprowadzonej rekrutacji, chęć udziału w programie „Korekcyjno 

– edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie” wyraziło 9 osób. Osoby 

uczestniczyły w zajęciach grupowych i indywidualnych w okresie od 19 

października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. Ostatecznie program ukończyło 5 osób. 

Po zakończeniu programu, uczestnicy spotykają się za pośrednictwem platformy 

ZOOM z prowadzącymi (w formie grupy wspierającej się w utrzymaniu 

prawidłowych zachowań postępowania bez stosowania przemocy).  

 

 

Cel:  

1) poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, 

2) zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, 

3) zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych, 

4) wzrost uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 

5) wzmocnienie roli reprezentantów osób niepełnosprawnych, 

6) sprawny system przepływu informacji, 

7) podniesienie poziomu świadomości społecznej w obszarze niepełnosprawności. 

Działania:  

 wspierano i motywowano osoby niepełnosprawne do podnoszenia 

wykształcenia, 

 podnoszono jakości i warunki kształcenia osób niepełnosprawnych, 

XIII. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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 likwidowano bariery funkcjonalne (architektoniczne, w komunikowaniu się                       

i techniczne) i transportowe, 

 zaopatrzono osoby niepełnosprawne w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze., 

 umożliwiono udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, 

 realizowano  Modułu III w ramach programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków 

PFRON, 

 udzielano wsparcia w dziedzinie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, 

 przedstawiciele osób niepełnosprawnych opiniowali programy i projekty 

uchwał  

 aktywne uczestnictwo członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Śremie w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, 

 umożliwiano dostępu do informacji poprzez upowszechnienie różnorodnych 

form przekazu, w tym wzmocnienie współpracy z mediami, 

 podnoszono kwalifikacje pracowników działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Efekty osiągnięte w 2020 roku: 

 przekazano informacje na temat pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” 

adresowaną dla uczniów ostatnich klas szkól ponadgimnazjalnych, 

 udzielono pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 56 

osobom w formie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz 

przyznania dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, 

 udzielono dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się 11 

osobom, do likwidacji barier technicznych 7 osobom, do likwidacji barier 

architektonicznych 29 osobom, 

 udzielono dofinansowania w ramach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny                     

4 osobom oraz rozpatrzono pozytywnie 235 wniosków o dofinansowania 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
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 udzielono dofinansowanie 119 osobom niepełnosprawnym, w tym 18 dzieci, 

jednakże ze względu na sytuację epidemiczną w kraju ostatecznie z turnusu 

skorzystało 65 osób w (tym  11 dzieci), 

 w ramach Modułu III osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia 

sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły                  

w okresie od 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 r., możliwość 

korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni 

roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej,                 

udzielono pomocy w formie dofinansowania kosztów związanych                             

z zapewnieniem opieki w warunkach domowych – pozytywnie rozpatrzono 201 

wniosków, 

 w ramach zadania dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych udzielono dofinansowania 7 podmiotom działającym na 

rzecz osób niepełnosprawnych w ramach 8 wniosków, w których udział wzięły                       

193 osoby niepełnosprawne, 

 Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

spotykali się 5 krotnie w tym 2 posiedzenia z powodu pandemii COVID-19 

odbyły się w formie zdalnej. Spotkania miały na celu zaopiniowanie projektów 

uchwał Rady Powiatu, omówieniu bieżących problemów, ustaleniu priorytetów 

w sprawie udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym, zaopiniowania 

przystąpienia do realizacji programu „Pomoc osobom poszkodowanym                                

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”, 

 udostępniono materiały informacyjne dotyczące niepełnosprawności w postaci 

ulotek, plakatów, broszur, a także poprzez stronę internetową, facebooka oraz 

tablicę informacyjną w siedzibie Centrum, 

 umożliwiono osobom niepełnosprawnym w ramach programu pn. „System 

obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” skorzystanie                                    

z dofinansowania bez wychodzenia z domu (złożenie wniosku, podpisanie 

umowy, rozliczenie się z przyznanych środków PFRON) za pośrednictwem  

aplikacji SOW. W ramach otwartego naboru od marca 2020 r. w systemie SOW 

wpłynęło 300 wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się                                    

o dofinansowanie lub refundację w tym: 216 wniosków w ramach Modułu III 
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programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,                           

80 wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”, 3 wnioski w ramach 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 1 wniosek       

w ramach dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 

 podniesiono kwalifikacje 3 pracowników pracujących w Dziale do Spraw 

Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych poprzez udział                           

w 4 szkoleniach, warsztatach w ramach projektu „Instytucja dostępna – teraz!”, 

2 spotkaniach dotyczących bieżącej pracy PCPR-ów oraz realizacji projektu 

„Kooperacja-efektywna i skuteczna”. 
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Przedmiotem zainteresowania mediów w 2020 roku były następujące kwestie społeczne: 

 pomoc osobom z niepełnosprawnościami i rodzinom z niepełnosprawnym 

członkiem rodziny, 

 pomoc świadczona przez PCPR osobom starszym, w tym schorowanym                                         

i niesamodzielnym, 

 problemy pieczy zastępczej, 

 programy i projekty realizowane przez PCPR dla osób zagrożonych wykluczeniem, 

 problem przemocy w rodzinie, 

 rola świetlic socjoterapeutyczne w niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży, 

 organizacja akcji „Odkryj w sobie Świętego Mikołaja”. 

 

W   2020   roku   odnotowano  około  23  kontaktów  z  mediami  (prasa,  tv) – lokalnymi 

i ogólnokrajowymi oraz portalami internetowymi. W przeważającej mierze media 

zainteresowane były uzyskaniem  informacji,  ale  też  interweniowały  w  sprawach  

rodzinnych mieszkańców powiatu śremskiego. 

 

Według stanu  na  dzień 31 grudnia 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Śremie zatrudniało – 14 pracowników. Dodatkowym wsparciem bieżącej realizacji 

zadań było zaangażowanie: 14 osób/firm w ramach umowy zlecenia. 

Wśród  wszystkich  zatrudnionych  w  Powiatowym Centrum  Pomocy  Rodzinie  

pracowników  wg  stanu na 31 grudnia 2020 roku: 

1) 12 osób posiada wykształcenie wyższe, w tym 2 osoby wykształcenie 

podyplomowe, 

2) 2 osoby posiadają wykształcenie  średnie. 

XIV. ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZATRUDNIANIE W PCPR 

1. WSPÓLPRACA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU 

 

 

 

2. KADRA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  
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W grupie 14 pracowników zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wypełniają             

4 osoby, a zadania pracownika socjalnego 1 osoba. 

 

W  2020  roku  pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie  w Śremie  brali  

udział  w  20 różnych formach rozwojowych (szkolenia otwarte,  konferencje,  szkolenia 

zamknięte). Przeszkolonych zostało 11 pracowników. 

 

W 2020 roku podjęto prace w następujących obszarach: 

1) Komunikacja z klientem zewnętrznym 

Opinie klientów na  temat usług świadczonych przez PCPR pozyskiwano za 

pomocą: 

 ankiety wystandaryzowanej (ankiety udostępnione w biurze obsługi klienta 

oraz na stronie internetowej) - uzyskane wyniki  wskazują, że PCPR 

postrzegany jest przez klientów pozytywnie.  

2) Komunikacja z pracownikami 

 w ramach poprawy komunikacji z pracownikami wprowadzono formułę co 

tygodniowych spotkań kierownika z kadrą poszczególnych działów, 

3) Architektura procesów 

W  ramach  ujednolicenia  i  zminimalizowania  dokumentacji  systemowej  

realizowane  były spotkania i prace nad zmianą budowy procesów, w taki sposób, 

by usługa dla klienta (od wydania wniosku do jego realizacji) ujęta była w jednym 

procesie i była zgodna z przyjętym w PCPR modelem zarządzania przez cele. 

 

1) kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Śremie w zakresie 

realizacji Projektu ,,Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany”                           

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 (WRPO 2014+) współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

2) kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki w Poznaniu w zakresie realizacji wybranych zadań i funkcji 

3. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 

 

 

 

4. SYSTEM ZARZĄDZANIA – ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE 

 

 

 

5. KONTROLE MERYTORYCZNO – FINANSOWE W PCPR 
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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wynikające z ustawy                                 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

3) kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcje Pracy Okręgowy Inspektorat                                  

w Poznaniu w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącym przeciwdziałań 

rozprzestrzeni się COVID-19, 

4) Komisja Europejska przeprowadziła audyt projektu ,,Aktywna integracja – 

sposobem na pozytywne zmiany” realizowanego w ramach Poddziału 7.2.1. 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Sprawozdanie z działalności Centrum za 2020 rok 
                

                     
 

66 
 

INDEKS TABELI, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 

Nr tabeli Zakres tabeli Strona 

Tabela nr 1 Formy wsparcia specjalistycznego 8 

Tabela nr 2 Struktura zatrudnienia w domach pomocy społecznej 14 

Tabela nr 3 Liczba rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne 

typy rodzin 
23 

Tabela nr 4 Zwroty z tytułu ponoszonych wydatków na opiekę                     

i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej  oraz  na wynagrodzenie zawodowych rodzin 

zastępczych 

24 

Tabela nr 5 Dzieci pochodzące z terenu powiatu śremskiego                        

w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych 

powiatów w 2020 r. 

24 

Tabela nr 6 Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo 

– wychowawczych wg stanu na dzień 31 grudnia 
31 

Tabela nr 7 Wydatki na dzieci pochodzące z powiatu śremskiego, 

umieszczone w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych na terenie innych powiatów (na mocy 

porozumień) 

32 

Tabela nr 8 Odpłatność gmin w 2020 roku 33 

Tabela nr 9 Wnioski dot. dofinansowania świadczeń ze środków 

PFRON – analiza danych za 2020 r. 
42 

Tabela nr 10 Realizacja programu „Aktywny samorząd” 43 

 

Nr rysunku Zakres rysunku Strona 

Rysunek nr 1 Wydatki w ramach planu finansowego 4 

Rysunek nr 2 Wydatki na świadczenia określone w ustawach 4 

Rysunek nr 3 Liczba miejsc w domach pomocy społecznej na terenie 

powiatu śremskiego 

11 

Rysunek nr 4 Miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy 

społecznej 

12 

Rysunek nr 5 Pomoc finansowa dla dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w 2020 roku 

22 

Rysunek nr 6 Pomoc finansowa dla usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej 

26 

Rysunek nr 7 Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku 

37 

Rysunek nr 8 Podział środków otrzymanych przez Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Śremie 

38 



                                                               Sprawozdanie z działalności Centrum za 2020 rok 
                

                     
 

67 
 

 

Nr rysunku Zakres wykresu Strona 

Wykres nr 1 Porównanie liczby osób skierowanych i umieszczonych 

w domach pomocy społecznej według stanu na                            

31 grudnia 2019 roku oraz na 31 grudnia 2020 roku. 

12 

Wykres nr 2 Porównanie liczy osób przebywających w  domach 

pomocy społecznej z liczbą miejsc w tych domach 

według stanu na 31 grudnia 2020 roku 

13 

Wykres nr 3 Powody, w efekcie,  których dzieci  przestały  być  

wychowankami  rodzin  zastępczych w 2020 roku 

27 

 


