
SYSTEM WSPARCIA

OSÓB Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

ORAZ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

INTELEKTUALNIE NA PRZYKŁADZIE 

POLSKI I NIEMIEC 

– POWIAT PLESZEWSKI ORAZ POWIAT 

AMMERLAND



 „System wsparcia instytucjonalnego na rzecz 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

niepełnosprawnych intelektualnie – na 

przykładzie powiatu pleszewskiego” -
Grażyna Kaczmarek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pleszewie



DIAGNOZA PROBLEMU W POWIECIE PLESZEWSKIM

Według Światowego Raportu Zdrowia z 2001 do

roku 2020 zaburzenia psychiczne znajdą się na

drugim miejscu w rankingu obciążenia

chorobami na świecie. Dotykają one w ciągu

życia ponad 25% ludzi.

Spośród dzieci i młodzieży do 15 rż. 20% cierpi

na różnego typu zaburzenia psychiczne.



PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W Polsce osoby niepełnosprawne to liczna 

grupa – 5,5  mln osób

Wg prognoz GUS-u pogarszający się stan 

zdrowia społeczeństwa na skutek 

niekorzystnych zjawisk typu: urbanizacja, 

chemizacja środowiska, starzenie się 

społeczeństwa liczba niepełnosprawnych 

ulegnie zwiększeniu nawet do 6 mln w 2010 

roku



POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O 

STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wg danych Powiatowego Zespołu w latach 

2003-2007:

- kobiety częściej aniżeli mężczyźni stają się 

osobami niepełnosprawnymi i częściej z tytułu 

chorób psychicznych – 744 kobiet, 418 

mężczyzn (osoby te są najczęściej w wieku 41-

60 lat)



DANE STATYSTYCZNE – WG POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. 

ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Rok Niepełnosprawność

intelektualna

Płeć Choroby psychiczne Płeć

2003 62 25 K

37 M

183 109 K

74 M

2004 71 27 K

44 M

225 142 K

83 M

2005 48 20 K

28 M

213 129 K

84 M

2006 51 25 K

26 M

277 176 K

101 M

2007 81 29 K

52 M

264 188 K

76 M



Niepełnosprawność dzieci, z racji ich wieku, 

dotyczy najczęściej upośledzeń intelektualnych, 

rzadziej schorzeń psychicznych i dotyka dzieci 

w przedziale wiekowym 8-16 rż.

Rok wydania orzeczenia Niepełnosprawność

intelektualna

Choroba psychiczna

2003 42 7

2004 7 4

2005 23 4

2006 20 13

2007 14 6



PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W PLESZEWIE

 Przeprowadza badania diagnostyczne, 

psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży

 Cel: określenie poziomu rozwoju 

intelektualnego i wydanie orzeczenia 

kwalifikacyjnego do odpowiednich form 

kształcenia (względnie opinii o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju)



W latach 2003-2007 wydano łącznie 270 

orzeczeń, w tym dotyczące dzieci:

 130 – z upośledzeniem lekkim

 93 – z upośledzeniem w stopniu 

umiarkowanym i znacznym

 37 – z upośledzeniem głębokim

(dzieci badane pierwszy raz, jak i powtórnie)



PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Rok Liczba 

pacjentów

Płeć Wieś/

miasto

Wiek 

0-18

Wiek 

19-29

Wiek 

30-64

Wiek

65 i 

więcej

2003 1156 681 Kobiet 

– 58%

63% ogółu -

wieś

4 118 982 52

2004 1112 657 kobiet 

– 59%

65,8% 

ogółu - wieś

0 111 945 56

2005 1114 656 Kobiet 

– 58,8 %

67,2% 

ogółu - wieś

1 87 970 56

2006 1143 683 kobiet 

–

59,7%

70,3%

ogółu -

miasto

5 108 967 63

2007 1211 697 kobiet 

– 57,5%

61,27% 

ogółu - wieś

6 106 1013 86



PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 Z zebranych danych wynika następująca 

tendencja: najwięcej osób będących 

pacjentami Poradni Zdrowia Psychicznego to 

osoby w wieku 30-64 lata, częściej kobiety niż 

mężczyźni (ok.58%), częściej mieszkańcy wsi 

aniżeli miasta (ok.65%).



 Osoba z problemem niepełnosprawności z 

tytułu choroby psychicznej lub upośledzenia 

umysłowego potrzebująca pomocy w pierwszym 

rzędzie powinna uzyskać pomoc 

w rodzinie 

oraz 

w środowisku miejsca zamieszkania



 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej  zgodnie z 

art. 18 ust. 1 pkt 3  ustawy o pomocy 

społecznej „organizują i świadczą 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi” (w ramach zadania zleconego z z 

zakresu administracji rządowej)



W naszym Powiecie specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizują: 

 Gmina Pleszew – dla 12 osób

 Gmina Gizałki – dla 4 osób

 Gmina Chocz – dla 2 osób 



W skrajnych przypadkach osoba wymaga 

szczególnego wsparcia w formie skierowania do 

umieszczenia w placówce dziennego lub 

całodobowego wsparcia

W Powiecie Pleszewskim posiadamy 10 

placówek przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie lub 

psychicznie chorych



Placówki 

wsparcia 

w 

Powiecie Pleszewskim



POWIAT PLESZEWSKI

 Placówki pobytu dziennego – 7 placówek

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie

 Środowiskowy Dom Samopomocy – Pleszew

 Środowiskowy Dom Samopomocy - Czermin

 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej (Kuchary, Nowolipsk, Gizałki)

 Szkoła Specjalna



 Placówki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi –

3 placówki

 Dom Pomocy Społecznej dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w 
Broniszewicach

 Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie

 Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie

- OGÓŁEM: 

- 10 PLACÓWEK 



MAPA SYSTEMU WSPARCIA – POWIAT PLESZEWSKI

Chocz – 1 wtz

Czermin

- 1 DPS,

1 ŚDS

Pleszew – 4

Gołuchów -1 wtz

Dobrzyca- 1 DPS

Pleszew:

-1 DPS

-1 OW

-1 ŚDS

-1 Szkoła Specjalna

Gizałki– 1 wtz



POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE











FILIA OŚRODKA WSPARCIA

Wzorując się na doświadczeniach niemieckich 

w 2005 roku utworzyliśmy filię całodobowego 

pobytu, której ideą jest przygotowanie 

niepełnosprawnych podopiecznych do 

samodzielnego życia 



FILIA OŚRODKA WSPARCIA – 5 MIEJSC









DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA CHŁOPCÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W BRONISZEWICACH







3 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ (KUCHARY, 

NOWOLIPSK, GIZAŁKI)







SZKOŁA SPECJALNA





DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE





DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FABIANOWIE









ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PLESZEWIE







W tworzeniu placówki gwarantującej aktywizację 

zawodową osób niepełnosprawnych możemy 

odwołać się do doświadczeń naszych 

niemieckich partnerów, którzy posiadają 

doskonałe rozwiązania w tym zakresie.  

Nasza kadra pomocy społecznej miała okazję 

przyjrzeć się im podczas wizyt studyjnych.



Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie i pobyt 

gości z Niemiec przyczynią się do ustalenia 

dalszych kierunków współpracy 



„Aktywizacja zawodowa osób z 

zaburzeniami psychicznymi na przykładzie 

rozwiązań niemieckich” 

– Gesselschaft fur paritatische Sozialarbeit



„Zdrowie psychiczne w kontekście zagrożeń 

cywilizacyjnych – minimalizowanie strat u osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz w ich 

otoczeniu” 

– mgr Tomasz Graczyk, psycholog kliniczny



„Przykłady modelowych rozwiązań na rzecz osób 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych 

psychicznie w Powiecie Pleszewskim w 

kontekście współpracy z organizacjami 

pozarządowymi” 

– Grzegorz Grygiel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 

Pleszewie



W realizacji zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami 

psychicznymi współpracujemy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 Jako instytucje publiczne, samorządowe 

wspieramy lokalny trzeci sektor merytorycznie 

oraz organizacyjnie w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych



Pozyskane dotacje dla naszych partnerskich

organizacji pozarządowych pozwoliły na

organizację już cyklicznych, a nie wyłącznie

jednorazowych przedsięwzięć. Z powodzeniem

co roku dofinansowywane są nasze projekty

uznane jako modelowe, systemowe,

zakładające nowatorskie metody pracy.



MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W POWIECIE PLESZEWSKIM

Gizałki – 5 (8)

Czermin

- 2 (2)

Chocz – 2 (5)

Pleszew – 14 (49)

Gołuchów -2 (7)

Dobrzyca- 1 (3)

Ogółem: 66 organizacji, 26 organizacji działających w pomocy 

społecznej, tj. 38% 



LIDERZY W TRZECIM SEKTORZE W POWIECIE PLESZEWSKIM

1. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie

2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, 
Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z 
Zagranicą

3. Stowarzyszenie „Mieszkańcom Gminy Gołuchów”

4. Wiejskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Gizałkach

5. Wiejskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „Klaudiusz” w Choczu



W ostatnim czasie utworzone zostało nowe 

Stowarzyszenie, pierwsze w gminie Dobrzyca 

które działa w obszarze pomocy społecznej:

„Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

Mieszkańców Gminy Dobrzyca”



 Instytucje, które co roku dofinansowują nasze 

projekty:
- Wojewoda Wielkopolski,

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,

- Kuratorium Oświaty w Poznaniu,

- Urząd Marszałkowski (Departament Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom)

- Starostwo  Powiatu Pleszewskiego

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)

- Fundacje i inne organizacje



CO REALIZUJEMY POPRZEZ PROJEKTY?

1/ Szkolimy kadrę specjalistyczną

2/Edukujemy rodziców i opiekunów osób 

niepełnosprawnych

3/ Aktywizujemy oraz rehabilitujemy osoby 

niepełnosprawne

4/ Promujemy postawy zrozumienia, tolerancji i 

akceptacji dla niepełnosprawności 



Wybrane 

modelowe 

projekty 



SZKOLENIE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

(PROJEKT STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA)



Warsztaty promowały zastosowanie nowej 

metody rehabilitacji: Glenna Domanna

 Udział specjalisty ze Stanów Zjednoczonych –

Bożena Bejnard-Slawow

 30 rodziców podniosło swoja wiedzę z zakresu 

stosowania metody



WARSZTATY TEATRALNE DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

- impreza ponadlokalna (powiaty ościenne)

- udział specjalistów-teatroterapii – współpraca z 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, którzy 

prowadzą zajęcia







WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Szkolenie dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych pn.

„Teatroterapia jako forma profesjonalizacji 

wsparcia osób niepełnosprawnych 

intelektualnie”



WRZESIEŃ 2008 

Warsztaty i wykłady dla 50 osób zajmujących 

się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 

w pleszewskich placówkach wsparcia: Szkoła 

Specjalna, ŚDS-y, DPS-y, WTZ-y

 Cel:

- wzbogacenie i urozmaicenie warsztatu pracy uczestników o 

proponowane metody i techniki

- uwrażliwienie na specyficzne potrzeby i możliwości percepcyjne 

osób niepełnosprawnych



REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

INTELEKTUALNIE 

 Projekt dofinansowany przez Fundację BZ WBK

 60 dzieci wzięło udział w 3 miesięcznym 

projekcie rehabilitacji w formie:

 basenu

 hipoterapii







„TYDZIEŃ INTEGRACJI W OŚRODKU WSPARCIA”.

 Głównymi organizatorami byli: Ośrodek 

Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie w Pleszewie oraz Powiatowa 

Świetlica dla Młodzieży Dojeżdżającej w 

Pleszewie

 Dotacja PFRON-u

 37 uczestników



 Tydzień integracji obejmował wspólne zajęcia 

dla podopiecznych placówki i wolontariuszy-

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach 

spotkań odbywały się: warsztaty plastyczne, 

teatralne, sportowe i kulinarne. Na zakończenie 

tygodnia integracji zorganizowano zabawę 

karnawałową połączoną z degustacja 

przygotowanych wcześniej potraw.







 Założeniem spotkań było promowanie 

właściwego stosunku do niepełnosprawnych 

dzieci, tolerancji i zrozumienia dla ich potrzeb



DZIEŃ GODNOŚCI Z OSOBAMI 

NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE

 Impreza cykliczna organizowana przez Zespół 

Szkół Specjalnych w Pleszewie

Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy 

Rodzinom Zagrożonym, Osobom 

Niepełnosprawnym oraz Współpracy z 

Zagranicą – pozyskana dotacja na realizację z 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

(10.050 zł)







 Cel projektu: 

 promowanie i rozwój talentów osób 

niepełnosprawnych

 integracja osób niepełnosprawnych ze 

społecznością lokalną

 uświadomienie potrzeby akceptacji i 

kształcenia osób niepełnosprawnych



PROJEKT „SENIOR I PRZEDSZKOLAK”



GENEZA PROJEKTU

 negatywne stereotypy na temat starości oraz 
niepełnosprawności, brak wiedzy o potrzebach 
ludzi chorych i starszych

 znaczenie edukacji na poziomie przedszkolnym,

 wyrobienie właściwych postaw, 
- nauka najmłodszego pokolenia właściwego stosunku do osób starszych i chorych,  

- wyrobienie nawyku współpracy, 

- wykazanie, że senior jest atrakcyjnym partnerem do zabawy, spędzania wolnego czasu, do pracy



 wykazaliśmy, że osoba starsza i chora jest 

osobą społecznie atrakcyjną:

- partner do zabawy, do spędzania czasu 

wolnego, partner do pracy



REALIZACJA PROJEKTU

Wspólne zabawy i zajęcia warsztatowe (spacery, 

zabawy na świeżym powietrzu, zabawy sportowe, prezentacja 

programów artystycznych, usprawnianie umiejętności 

manualnych obu grup – wspólne pieczenie ciastek, kartki 

świąteczne, warsztaty kulinarne), zabawy taneczne, warsztaty 

filmowe, wyjazdy finał: zawody kręglarskie



Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w 

Pleszewie

ODWIEDZINY MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 



Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w 

Pleszewie

NA SCENIE



Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w 

Pleszewie

ILE MASZ LAT?



Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w 

Pleszewie

…Z ŻUBRAMI W MUZEUM LEŚNICTWA



Projekt „Senior i Przedszkolak” został wyróżniony 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

jako przykład „dobrych praktyk” w realizacji 

projektów w obszarze pomocy społecznej w 

roku 2007 na terenie Wielkopolski 



„TANIEC MOTYLA”

 Bardzo ważnym elementem tańca jest ruch na 

świeżym powietrzu i doświadczenie kontaktu z 

naturą oraz muzyka

 Obecnie obserwujemy dość powszechne 

zainteresowanie tańcem, stąd atrakcyjność tej 

metody pracy z naszymi podopiecznymi



 PanEuRytmia jest tańcem wykonywanym zwykle 

na łonie natury; muzyka i ruchy zostały 

opracowane przez Petera Danowa -

bułgarskiego lekarza i teologa. Obecnie 

najlepszą propagatorką tej metody  jest Ardella 

Nathnael, która na całym świecie, a ostatnio 

także w Polsce uczy podstaw tańca. Prawie od 

10 lat Ardella Nathanael mieszka w Londynie, 

jest nauczycielką i pracownikiem socjalnym.



 Już kolejny rok nasi terapeuci mogli zapoznać 

się z podstawami tańca i wdrożyć go w pracy z 

podopiecznymi naszego Ośrodka Wsparcia 

podczas spotkań warsztatowych 

zorganizowanych z inicjatywy Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w 

Kiekrzu





 „Taniec Motyla” jest wspaniałą pomocą i 

inspiracją dla opiekunów i terapeutów 

niepełnosprawnych dzieci. 

 Poprzez radosne piosenki i ruch na świeżym 

powietrzu, taniec uczy wyrażać siebie, 

rozwijając uzdolnienia i wyobraźnię naszych 

podopiecznych



 Serdecznie zapraszamy na pokaz „Tańca 

Motyla” w wykonaniu podopiecznych Ośrodka 

Wsparcia w Pleszewie



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W  PLESZEWIE

UL. K. WIELKIEGO 7A, 63-300 PLESZEW

TEL./FAX. 062/7420-161

Dziękujemy 

za 

uwagę

www.pcpr-pleszew.info


