
str. 1 
 

Załącznik nr 3  
do raportu o stanie  

powiatu średzkiego za 2018 rok 

 
 

Realizacja ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 – 2020” 
w roku 2018   

   
Cel strategiczny nr 1 
 

ZINTEGROWANY SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ 

 
 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA         WNIOSKI 

1. Realizacja programów w zakresie 
rozwoju pieczy zastępczej  

2. Wsparcie rodziny w środowisku 
zamieszkania, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci i 
młodzieży 

Realizację zadania przedstawia Raport z realizacji w roku 2018 Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 stanowiący załącznik do 
Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie 
Wielkopolskiej za 2018 rok przedstawiony na sesji 25 kwietnia 2019 r. 

Wnioski zawarte w podsumowaniu Raportu   
z realizacji programu w roku 2018 wskazują na 
konieczność kontynuowania działań w latach 2019-
2020. 

3. Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie 

Realizację zadania przedstawia Raport z realizacji w roku 2018 zadań Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2016-2020 stanowiący załącznik do Sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej za 2018 rok 
przedstawiony na sesji 25 kwietnia 2019 r. 

Wnioski zawarte w podsumowaniu Raportu   
z realizacji programu w roku 2018 wskazują na 
konieczność kontynuowanie działań w latach 2019-
2020. 

4. Wspieranie rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi 

Realizację zadania przedstawia Raport z  realizacji w roku 2018 zadań Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji 
Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania Oraz Przestrzegania Praw Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2009 – 2020 stanowiący załącznik do Sprawozdania z 
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej za 
2018 rok przedstawiony na sesji 25 kwietnia 2019 r. 

Wnioski zawarte w podsumowaniu Raportu  
z realizacji programu w roku 2018 wskazuje na 
konieczność kontynuowania  działań w latach 2019-
2020. 

TYWNA INTEGRAC 
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Cel strategiczny nr 2 
 
 

AKTYWNA INTEGRACJA  GRUP ZAGROŻONYCH  
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  

 
 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA  WNIOSKI 
1. Promocja zatrudnienia oraz 
tworzenie systemu wsparcia dla osób 
długotrwale bezrobotnych w celu  ich 
aktywizowania 
 
 

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej  
w ramach różnych form aktywizacji zawodowej, kierowanych do osób bezrobotnych, 
w tym długotrwale bezrobotnych. Ponadto realizowany był  Program Promocji 
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2020, 
a w szczególności podejmowano działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 
W stosunku do bezrobotnych klientów pomocy społecznej PUP współpracował  
z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. 

 Osoby długotrwale bezrobotne wymagają 
kompleksowych usług w zakresie aktywnej integracji, 
konieczna jest stała współpraca PUP  z instytucjami 
pomocy społecznej w latach 2019-2020. 
 
 

2. Tworzenie  systemu  wsparcia dla  
osób z grup szczególnego ryzyka- osób 
bezdomnych, opuszczających   zakłady 
karne oraz osób z problemem 
uzależnienia od alkoholu, narkotyków i 
innych środków psychoaktywnych 

W obszarze wsparcia osób z grup szczególnego ryzyka kontynuowano budowę  
system współpracy podmiotów gminnych i powiatowych działających w tym 
obszarze. Rozwiązywania problemu bezdomności realizowane było przez 
gminy/ośrodki pomocy społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy 
,,Krąg” Nowe Miasto nad Wartą-organizacją prowadzącą schronisko dla 
bezdomnych mężczyzn. Schronisko  zapewniało kompleksowe wsparcie w ramach  
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. W ramach programu osoby 
bezdomne objęte były działaniami w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz 
aktywizacją zawodową. 

Dla efektywności podejmowanych działań w obszarze 
bezdomności w  szczególności konieczne jest 
powstanie  rynku mieszkaniowego w gminach powiatu 
średzkiego, w tym budownictwa socjalnego a także  
mieszkań chronionych. 

3. Tworzenie spójnego systemu 
wsparcia dla wychowanków  
 opuszczających placówki opiekuńczo-
wychowawcze i rodziny zastępcze 
 

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie 
Wielkopolskiej  i Publiczną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Szlachcinie. 
Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych – 
wychowawczych zostali  objęci indywidualnymi programami usamodzielnienia.  

Dobra współpraca kadry  realizującej zadania  
w obszarze pomocy dziecku i rodzinie skutkuje 
tworzeniem spójnego systemu wsparcia dla 
wychowanków opuszczających formy opieki 
zastępczej, co przekłada się na szybki proces 
usamodzielniania wychowanków. Zasadna jest 
kontynuacja podejmowanych działań w tym obszarze    
z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.  
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Cel strategiczny nr 3ZI 
 
 

ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

ORAZ  OSÓB W WIEKU STARSZYM 
 
 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA   WNIOSKI 

1. Podnoszenie świadomości 
społecznej na temat osób 
niepełnosprawnych oraz ich 
praw i uprawnień 

PCPR we współpracy z ops oraz organizacjami pozarządowymi prowadziło 
działania informacyjno-edukacyjne na temat niepełnosprawności, wspierało 
organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ponadto zatrudnia 
pracownika socjalnego –doradcę do spraw osób z niepełnosprawnościami. 
 
Realizację zadań w tym obszarze przedstawia Raport z realizacji w 2018 roku 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie 
Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i  Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 
Niepełnosprawnych  na lata 2009-2020 stanowiący załącznik do Sprawozdania 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej 
za 2018 rok przedstawiony na sesji 25 kwietnia 2019 r. 
 

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami wymaga 
kompleksowych działań podmiotów działających na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, konieczna jest 
kontynuacja zadań w latach 2019-2020. 

 

2. Zapewnienie dostępu osób 
niepełnosprawnych do 
specjalistycznych usług oraz 
integracja osób 
niepełnosprawnych ze 
społeczeństwem 

PCPR we współpracy ops oraz organizacjami pozarządowymi prowadziło działania 
w zakresie rozszerzenia działalności i podnoszenia jakości usług  dla  osób 
z niepełnosprawnościami, w tym: 
- dla  osób z zaburzeniami psychicznymi działalność w 2018 r. prowadził Ośrodek 
wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej oraz 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu, 
- dla osób o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności działalność 
prowadził Warsztat Terapii Zajęciowej w Środzie Wielkopolskiej, 
- dla osób z niepełnosprawnościami działalność prowadził Klub Integracji 
Społecznej „Szansa” w Środzie Wielkopolskiej, 
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były  w miejscu zamieszkania osób 
z niepełnosprawnościami przez ośrodki pomocy społecznej, 

W latach 2018-2019 należy kontynuować działania w zakresie 
rozwoju usług społecznych w tym w formie mieszkań 
chronionych. 
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- działania w zakresie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 
prowadziły w szczególności organizacje pozarządowe we współpracy z PCPR 
i ops.  

3. Rozwijanie form rehabilitacji 
zawodowej 

PCPR wspierało organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy ,,SOS” w 
Środzie Wielkopolskiej oraz Stowarzyszenie Pomocy ,,Krąg” w Nowym Mieście 
nad Wartą w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
z niepełnosprawnością, w tym w opracowaniu i realizacji projektów 
dofinansowanych w 2018 r. ze środków EFS, 

PUP w ramach bieżącej działalności podejmował działania w zakresie aktywizacji 
zawodowej , w tym w ramach środków PFRON   finansował wynagrodzenia w 
ramach odbywanych staży zawodowych. 

Realizację zadań w tym obszarze przedstawia Raport  z realizacji w 2018 r.  
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie 
Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i  Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 
Niepełnosprawnych   na lata 2009-2020 stanowiący załącznik do Sprawozdania z 
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej za 
2018 rok przedstawiony na sesji 25 kwietnia 2019 r. 

W latach 2019-2020 należy podjąć działania w zakresie 
utworzenia miejsc pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Rozwój systemu wsparcia na 
rzecz osób starszych 

Zadanie realizowane przez gminy/ops w szczególności w zakresie rozwoju usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz organizacje pozarządowe w zakresie 
organizacji czasu wolnego osób starszych. PCPR współpracowało z wym. 
podmiotami w zakresie aktywizacji społecznej. 

W latach 2019-2020 należy podjąć działania w zakresie 
tworzenia mieszkań chronionych wspieranych dla osób starszych, 
w szczególności z niepełnosprawnościami. 
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Cel strategiczny nr 4 
  
 

PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI  ŚRODOWISK  LOKALNYCH 
 

 
 
 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA   WNIOSKI 

1. Profesjonalizacja kadry 
socjalnej jako czynnika integracji 
lokalnej 

W 2018 r. prowadzono działania w zakresie podwyższania i 
doskonalenia umiejętności zawodowych kadry socjalnej: uczestnictwo 
pracowników w szkoleniach, kursach, konferencjach. 
W roku 2018 w szkoleniach uczestniczyły 42 osoby, ponadto 3 
pracowników podniosło poziom wykształcenia. 
 

Integracja środowiska lokalnego w obszarze pomocy społecznej w znacznej 
mierze zależy  
od podejmowanych działań przez kadrę socjalną powiatu. 
Profesjonalne działanie kadry socjalnej  zależy od poziomu  wiedzy 
i posiadanych umiejętności –zasadne jest więc kontynuowanie programu  
szkoleń specjalistycznych na poziomie powiatu oraz umożliwienie kadrze 
socjalnej korzystanie z prowadzonego systemu dokształcania przez  inne 
podmioty, w tym Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne  
w Poznaniu. 
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2. Wspieranie inicjatyw lokalnych W 2018 r.  działania PCPR  ukierunkowane były na wspieranie 
inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje 
pozarządowe i ośrodki pomocy społecznej na rzecz grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 
w ramach środków PFRON  (Raport z realizacji Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych), jak również 
poprzez realizację projektu partnerskiego pn.,,Zwiększenie dostępności 
do usług społecznych w powiecie średzkim” (Raport z realizacji 
Programu Rozwoju Pieczy  Zastępczej). 

           

W obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych inicjatywy zgłaszane przez 
organizacje pozarządowe uzyskują wsparcie finansowe ze środków PFRON 
oraz wsparcie  organizacyjne ze strony PCPR - zasadna jest kontynuacja 
wypracowanych zasad współpracy w tym obszarze.  

 
 
 
 
Podsumowanie i wnioski 
 

,,Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 – 2020” realizowana była przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej we współpracy z podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej. Raport wskazuje, iż  jednostki 
organizacyjne powiatu, wykorzystując własne zasoby materialne i kadrowe przy  współpracy  z  instytucjami gminnymi  oraz organizacjami 
pozarządowymi mogą realizować przyjęte cele Strategii. Jednakże efektywność podejmowanych działań w znacznej mierze uzależniona jest od 
posiadanych środków finansowych. 

Zasadne jest zatem dalsze aplikowanie przez jednostki organizacyjne powiatu o środki ze źródeł zewnętrznych, jak również zwiększenie nakładów 
powiatu na realizację poszczególnych celów Strategii. 
 
 
 
 
 


