
Uchwala Nr XXXVII/213/13 
Rady Powiatu w Mogilnie 
z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie: przyj^cia lokalnego programu pomocy spolecznej Powiatu 
Mogilenskiego na rok 2013 r. 

Na podstawie art. 112. ust.l3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
spolecznej (Dz.U. 2013, poz. 182 j.t.) 

Rada Powiatu 
uchwala co nast̂ puje: 

§ 1 -

Przyj^c Lokalny Program Pomocy Spolecznej Powiatu Mogilenskiego 
stanowi^cy zal^cznik do uchwaly. 

§ 2 . 

Realizacj? uchwaly zleca si? Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

§ 3 . 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 

Przertiodniczqcy 
Rao> Po^atu 

JanBartecki 



UZASADNIENIE 
do Uchwaly XXXVII/213/13 Rady Powiatu w Mogilnie 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie przyj^cia lokalnego programu pomocy spolecznej Powiatu 
Mogilenskiego na rok 2013 r. 

Zgodnie art. 112. ust.l3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej 
(Dz.U. 2013, poz. 182) Rada Powiatu biorac pod uwag^ potrzeby w zakresie 
pomocy spolecznej przedstawione przez Kierownika Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, opracowuje i wdraza lokalny program pomocy spoiecznej. 
W zwi^zku z powyzszym zasadne jest podj^cie uchwaly przyjmuj^cej Lokalny 
Program Pomocy Spolecznej dla Powiatu Mogilenskiego na rok 2013. 



Zatqcznik do Uchwaly nr XXXVII/213/13 
Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 kwietnia 2013r. 

Lokalny Program Pomocy Spolecznej 
dla Powiatu Mogilenskiego 

na rok 2013 

I Dzialania na rzecz wspierania dziecka i rodziny 

1. Funkcjonowanie Osrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. 

Pracownicy Osrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie stanowi^ kompetentn^ kadr?, 
z pomocy ktorej moze korzystac kazdy mieszkaniec Powiatu Mogilenskiego oraz Gminy Orchowo 
znajduj^cy si? w szeroko rozumianej sytuacji kryzysowej, a w szczegolnosci przemocowej. Jest to 
niezwykle istotne wobec rosn^cej skali przemocy i agresji w rodzinie jak i w srodowisku 
rowiesniczym. Zainteresowanie oferowanym wsparciem nieustannie utrzymuje si? na wysokim 
poziomie, co moze wynikac z faktu, ze w Osrodku zatrudnione osoby specjalizujqce si? z dziedziny 
prawa, psychologii, pedagogiki, uzaleznien, pracy socjalnej oraz ukonczyty specjalistyczne 
szkolenia z zakresu pracy z osobami doswiadczaj^cymi przemocy. 

Koszt: dotacja w wysokosci 32.000 zt. pochodz^ca ze wspotfmansowania przez: 
> PowiatMogileriski-20.000,00 zl . 
> Gmin?Mogilno-3.000,00 zl . 
> Gmin? Strzelno - 7.000,00 zt. 
> Gmin? Jeziora Wielkie - 1.500,00 zl. 
> Gmin? Orchowo - 500,00 zl. 

Cel: Kontynuowanie funkcjonowanie Osrodka, ktory jest waznym, altematywnym i niekiedy 
jedynym narz?dziem umozliwiaj^cym wspieranie dziecka i rodziny. 

2. Szkolenie kadry pomocy spolecznej z terenu Powiatu Mogilenskiego. 

Do zadan wlasnych powiatu wynikaj^cych z ustawy o pomocy spolecznej nalezy szkolenie 
i doskonalenie zawodowe kadry pomocy spolecznej z terenu powiatu. Kazdego roku szkolenie 
organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wzbudza duze zainteresowanie wsrod 
pracownikow pomocy spolecznej a takze innych sluzb pracuj^cych z osobami, rodzinami 
znajduj^cymi si? w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie umozliwia nie tylko zdobycie nowej 
wiedzy, kwalifikacji, ale takze nowych doswiadczen. Szkolenie b?dzie obejmowalo tematyk? 
szeroko pojmowanych problemow spolecznych. 

Koszt: 5.000,00 2k - srodki wlasne. 

Cel: Poszerzenie, ugruntowanie i zdobycie nowej wiedzy i doswiadczen z obszaru problemow 
spolecznych. Podniesienie jakosci uslug kierowanych do osob b?d4cych /kijentarpi instytucji 
pomocy spolecznej w Powiecie Mogilehskim. 

3. Projekt systemowy „Wyr6wnajmy szanse". > ^ J in Bartecki 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w 2013 roku b^dzie kontynuowac 
realizacj? projektu „Wyr6wnajmy szanse" Program Operacyjny Kapital Ludzki w ramach Priorytetu 
VII promocja Integracji Spolecznej, Dzialania 7.1 Rozwoj i upowszechnienie aktywnej integracji. 



Poddzialania 7.1.2 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie. W tym roku projekt przeznaczony b?dzie dla trzech grup beneficjentow w tym; osob 
niepelnosprawnych, niepelnosprawnych wychowankow SOSW w Szerzawach, osob 
usamodzielnianych z terenu Powiatu Mogilenskiego. W ramach projektu uczestnicy zostanq obj?ci 
wsparciem z zakresu aktywizacji spolecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. 

Koszt: 240.403,06 zl . w tym dofinansowanie ze srodkow Unii Europejskiej w wysokosci 
215.160,74 zl. , wktad wlasny w wysokosci 25.242,32 zl. 

Cel: Aktywizacja spoleczna i zawodowa trzech grup beneficjentow przy uzyciu instrumentow 
aktywizacji zawodowej, spolecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Celem jest takze zwi^kszenie 
skutecznosci pracy socjalnej w powiecie poprzez kontynuowanie zatrudnienia pracownika 
socjalnego. 

4. Szkolenie kandydatow na rodzicow zast̂ pczych oraz szkolenie funkcjonujqcych 
rodzin zast^pczych. 

Zgodnie z zalozeniami zawartymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej 
fankcj? spokrewnionej rodziny zastepczej, rodziny zastepczej niezawodowej, rodziny zastepczej 
zawodowej lub prowadzacego rodzinny dom dziecka obowiqzane ŝ  posiadac swiadectwo 
ukonczenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastepczej, ktorym 
zostaio Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Obowi^zek ten dotyczy zarowno rodzin 
zastepczych, ktore dopiero powstanq jak i rodzin obecnie funkcjonuj^cych. Szkolenia prowadzone 
bed^ przez wykwalifikowanych trener6w. 

Koszt: 20.000,00 zl - srodki wlasne. 

Cel: Wypelnienie zalozen zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej. 
Pozyskanie wykwalifikowanych rodzin zastepczych, ktore podejm^ si? obowi^ku wychowania 
dzieci odepchnietych przez rodzicow. Podniesienie kwahfikacji funkcjonuj^cych rodzin 
zastepczych. 

n Dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych 

1. Zgodnie z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepelnosprawnych zadania bedq realizowane na plaszczyznach: 
a) rehabilitacji spolecznej 
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia 
c) przestrzegania praw osob niepelnosprawnych 

Kontynuowane bedzie takze zatrudnienie doradcy ds. osob niepelnosprawnych w 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

2. Realizacja pilotazowego programu „Aktywny Samorz^d" ze srodkow PFRON dla osob 
niepelnosprawnych, ktory w 2013 r. przewiduje dofinansowanie do: 

- M O D U L I - likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostepie do uczestnictwa 
w spoleczenstwie in formacyjnym, likwidacja barier 
w poruszaniu sie, pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zaleznej j ^ ^ ^ X . . ^ ^ . 

~ M O D U L II - pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyzszyn/ \Y 
, OWIATU 

J in Bartecki 

V 


