
Uchwala Nr XVI/ 78/16 
Rady Powiatu w Mogilnie 

z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie przyjfcia Lokalnego Programu Pomocy Spolecznej Powiatu 
Mogilenskiego na rok 2016 r. 

Na podstawie art. 112 ust. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej 
(Dz. U . z 2015, poz. 163 z pozn.zm.) Rada Powiatu uchwala co nast^puje: 

§ 1 . 

Przyj^c Lokalny Program Pomocy Spolecznej Powiatu Mogilenskiego stanowiacy 
zai^cznik do uchwaty. 

§2. 

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

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 

Przewodnicz^cy 
Ra% Powiatu 

j'^Bartecki 



UZASADNIENIE 
do Uchwaty Nr XVI/78/ 16 
Rady Powiatu w Mogilnie 

z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie przyjfcia Lokalnego Programu Pomocy Spolecznej Powiatu 
Mogilenskiego na rok 2016 r. 

Zgodnie art. 112 ust. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U . 

z 2015 r. poz, 163 z pozn.zm.) Rada Powiatu bior^c pod uwag? potrzeby w zakresie 

pomocy spolecznej przedstawione przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mogilnie, opracowuje i wdraza Lokalny Program Pomocy Spolecznej. 

W zwi^zku z powyzszym zasadne jest podj^cie uchwaly przyjmuj^cej lokalny 

program pomocy spolecznej dla Powiatu Mogilenskiego na rok 2016. 

Przewodnicz^cy 
Rady Poyt̂ iatu 

Jan Bartecki 

i 



Zal̂ cznik do Uchwaiy nr XVI./78/16 

Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2016 r. 

Lokalny Program Pomocy Spolecznej 
dla Powiatu Mogilenskiego 

na rok 2016 

I Dziatania wynikaj^ce z ustawy o pomocy spolecznej: 

1. Prowadzenie 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 szkolnym. 
Zainteresowanie oferowanym wsparciem nieustarmie utrzymuje si^ na wysokim poziomie, co moze 
wynikac z faktu, ze w Osrodku zatrudnione osoby specjalizuj^ce si? z dziedziny prawa, 
psychologii, pedagogiki, uzaleznien, pracy socjalnej oraz ukonczyly specjalistyczne szkolenia z 
zakresu pracy z osobami doswiadczaj^cymi przemocy. 

Koszt: dotacja w wysokosci 37.000 zi. pochodz^ca ze wspolfmansowania przez: 
> Powiat Mogilenski - 22.500,00 zl. 
> Gmin^Mogilno- 3.500,00 zl. 
> Gmin? Strzelno - 7.000,00 zl. 
> Gmin?JezioraWielkie- 2.000,00 zl. 
> Gmin? Orchowo - 500,00 zl . 
> Gmin^D^browq- 1.500,00 zl. 

Cel: Kontynuowanie funkcjonowania Osrodka, ktory jest waznym, altematywnym i niekiedy 
jedynym narz^dziem umozliwiaj^cym wspieranie osob doswiadczaj^cych przemocy oraz 
znajduj^cych si? w szeroko rozumianej sytuacji kryzysowej. 

Termin realizacji: 2016 r. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

2. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej z terenu Powiatu 
Mogilenskiego. Udzial w szkoleniach, konferencjach pracownikow PCPR. 

Do zadan wlasnych powiatu wynikaj^cych z zapisow art. I9^^t.'^l2;;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 Haki^ iimycb. \Jl\^^^tacv^^ch 
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z osobami, rodzinami znajduj^cymi si? w sytuacjach kryzysowych (policja, s?dziowie, 
prokuratorzy, kuratorzy zawodowi). Szkolenie umozliwia nie tylko zdobycie nowej wiedzy, 
kwalifikacji, ale takze nowych doswiadczen. 

Koszt: 5.000,00 zl - srodki z budzetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Cel: Poszerzenie, ugruntowanie i zdobycie nowej wiedzy i doswiadczen z obszaru problemow 
spolecznych. Podniesienie jakosci uslug kierowanych do osob b^d^cych klientami instytucji 
pomocy spolecznej w Powiecie Mogileiiskim. 

Termin realizacji: 2016 r. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

3. Pomoc w integracji ze srodowiskiem oraz przyznawanie pomocy pienî znej na 
usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, w uzyskaniu odpowiednich warunkow 
mieszkaniowych, na zagospodarowanie- w formie rzeczowej osobom petnoletnim 
opuszczaj^cym domy pomocy spolecznej dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej 
intelektualnie, domy dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w cî zy oraz schroniska dla 
nieletnich, zaklady poprawcze, specjalne osrodki szkolno - wychowawcze, specjalne osrodki 
wychowawcze, mlodziezowe osrodki socjoterapii zapewniaĵ ce calodobowq opiek§ lub 
mlodziezowe osrodki wychowawcze 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie obejmuje osoby usamodzielniane 
pomocy maj^ca na celu ich zyciowe usamodzielnienie i integracj? ze srodowiskiem praz prac? 
socjaln^, a takze pomoc finansow^. Srodki fmansowe przeznaczone na wspieranie realizacji 
indywidualnego programu usamodzielnienia opracowywanego przez wychowankdw majq realny 
wplyw na zdobycie przez nich wyksztaicenia, znalezienie i wyposazenie mieszkania, a tym samym 
na aktywne wejscie na rynek pracy i peln^ niezaleznosc. 

Koszt: 120.000,00 zl. - srodki z budzetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Cel: Osi^gni^cie pelnej niezaleznosci przez wychowankow. 

Termin realizacji: zadanie ciqgle. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

4. Konferencja dot. tematyki przeciwdzialania przemocy w rodzinie zgodnie z realizacjq 
Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

i 

Przemoc jest zjawiskiem dynamicznym, powoduj^cym wielorakie szkody. Tematyka z nim 
zwi^zana zmienia si?, rozbudowuje i jest pogl?biana przez specjalistow z tej dziedziny. Zatem 
bardzo istotnym jest biez4ce zdobywanie wiedzy z uwagi na obecnosci osob doswiadczaj^cych 
a takze stosuj^cych przemoc w pracy kadry pomocy spolecznej. .^j^ "^^^^ ^s/^RyroV-^jow?^^ 

Koszt: 5.000,00 zl.- srodki z budzetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mo ^iQlartccki 



Cel: Zdobycie i ugruntowanie wiedzy dotycz^cej przeciwdzialania przemocy w rodzinie. 
Termin realizacji: 2016 r. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

5. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i mlodziezy pochodz^cych ze srodowisk 
dotknî tych przemocy zgodnie z realizacji| Powiatowego Programu Przeciwdzialania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Oflar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 -
5.000,00 zl. 

Umozliwienie uczestnictwa dzieciom pochodz^cych ze srodowisk dotkni?tych przemocy daje 
szans? na zniwelowanie negatywnych skutkow jakie ze sob^ niesie i pozostawia w dzieciach i 
mlodziezy na cale zycie. Doswiadczanie przemocy wywoluje wiele psychologicznych 
mechanizmow powodujqcych m.in syndrom wyuczonej bezradnosci, usprawiedliwianie sprawcow, 
szukania winy w sobie, poczucie wstydu, bezsilnosci, bezradnosci. Osoby doswiadczajqce 
przemocy przestaj^ bye aktywne, staj^ si? wycofane i rezygnuj^ z podejmowania dziaian. Uwazaj^ 
si? za niem^dre, niewykwalifikowane, bezuzyteczne. Realizacja warsztatow jest szans^ na 
uchronienie dzieci przed takimi konsekwencjami. Uczestnictwo w takich zaj?ciach moze pomoc im 
zrozumiec oraz przepracowac doswiadczone krzywdy. 

Koszt: 5.000,00 zl. - srodki z budzetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Cel: Niwelowanie skutkow doswiadczenia przemocy przez dzieci i mlodziez. 

Termin realizacji: 2016 r. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

4. Realizacja programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawcow przemocy w rodzinie 

Jednym z glownych zalozen realizacji programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu 
stosowania przemocy poprzez edukacj? maj^ca na celu: 
- uswiadomienie sprawcom czym jest przemoc 
- uzyskanie przez nich swiadomosci wlasnych zachowan przemocowych wobec bliskich 
- rozpoznanie przez nich sygnalow ostrzegawczych zapowiadaj^cych zachowania przemocowe 
- nabycie nowych umiej?tnosci sluz^cych rozwiqzywaniu konfliktow, sporow w rodzinie bez uzycia 
agresji 
- nauk? umiej?tnosci partnerskiego ukladania stosunkow w rodzinie, uczenie si? korzystania 
z pomocy innych. 

Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawcow przemocy w rodzinie jest koniecznym 
i potrzebnym narz?dziem, ktory moze miec realny wplyw na zmiany w rodzinach borykaj^cych si? 
z problemem przemocy. Istotnym zaiozeniem programu jest to, ze osoby w nim uczestnicz^ce nie 
ponoszq koszt6w zwi^zanych z jego realizacj^. 

Termin realizacji: 2016 r. v-

Koszt: 8.460,00 zl - dotacja z Urz?du Wojewodzkiego w Bydgos'zcî f^-^ t̂̂ w^x 

Cel: Pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy."Y t!^^M^^^' \

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. ^OO^^t^ 



5. Utrzymywanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, w tym 
zapewnienie srodkow na wj'nagrodzenia pracownikow. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie realizuje zadania wlasne powiatu 
i zadania z zakresu administracji rz^dowej wynikaj^ce z przepisow prawa: 
1. Ustawy 0 rehabilitacji i zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepeinosprawnych; 
2. Ustawy 0 pomocy spolecznej; 
3. Ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej; 
4. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 
5. Ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie; 
6. Ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie; 
7. ustawy oraz przepisow prawnych krajowych i Unii Europejskiej, 
Powiatowe Centrum pelni takze rol? organizatora rodzinnej pieczy zast?pczej. 

Koszt: 434.500,00 zl.- srodki z budzetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Cel: Realizacja zadan wynikaj^cych z powyzszych przepisow prawa. 

Termin realizacji: 2016 r. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

II Dzialania na rzecz osob z niepelnosprawnosciq: 

1. Realizacja zadan wynikaj^cych z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
zatrudnianiu osob niepeinosprawnych. 

Zgodnie z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepeinosprawnych zadania b^d^ realizowane na plaszczyznach: 
a) rehabilitacji spolecznej 
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia 

c) przestrzegania praw osob niepeinosprawnych 

Koszt: 831.659,00 zl. - srodki z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepeinosprawnych. 

Cel: Realizacja zadan wynikaj^cych z zapisow ustawy. 

Termin realizacji: 2016 r. • 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 
1 

2. Realizacja pilotazowego programu „Aktywny Samorz^d" 

Program Aktywny samorz^d ma istotne znaczenie we wzmacnianiu/^^^dmcfsci" i wydajnosci 
polityki spolecznej wobec osob z niepelnosprawnosci^. Srodki, ktorymi dysponuje samorz^d 
umozliwiaj^ podejmowanie nowych, aktywnych i dotychczas niedost?pnych dziaian zraierzaj^cycl|(^^ 

_ _ Jarteck 



do wl^czania lub przywrocenia osob z niepelnosprawnosci^ do zycia spolecznego. 

Zgodnie z wytycznymi w/w programu osoby z niepelnosprawnosci^ w 2016 r. mog^ ubiegac si? 
0 dofmansowanie ze srodkow PFRON w zakresie: 

- MODULI] I - likwidacji bariery transportowej, likwidacji barier w dost?pie do uczestnictwa 
w spoieczenstwie informacyjnym, likwidacji barier w poruszaniu si?, pomocy w utrzymaniu 
aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zaleznej; 

- M O D U L U II - pomocy w uzyskaniu wyksztaicenia na poziomie wyzszym. 

Koszt: 108.856,21 zl. - srodki z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepeinosprawnych 

Cel: Objecie osob z niepelnosprawnosci^ nowymi formami wsparcia maj^cymi na celu 
przywrdcenie lub wl^czenie w zycie spoleczne i zawodowe. 

Termin realizacji: 2016 r. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Realizacja ponizszych programow: 

1. Powiatowy Program Dziaian na Rzecz Osob Niepeinosprawnych 2012-2020; 
2. Powiatowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020; 
3. Powiatowa Strategia Rozwiqzywania Problemow Spolecznych na lata 2012-2020. 


