
PANORAMA 08/09 2008

37

Czy można wypełniać obo-
wiązki publicznej administracji 
wobec dzieci zaniedbywanych 
bądź opuszczanych przez bio-
logicznych rodziców, nie mając 
w powiecie domów dziecka, 
pogotowia opiekuńczego czy 
zakładów  resocjalizacyjnych? 
Pozytywnie na to pytanie odpo-
wiada powiat koniński, prowa-
dząc od wielu lat konsekwentną 
i skuteczną politykę lokalną na 
rzecz dziecka i rodziny. Podsta-

Powiat rodzinnej troski
wowym przesłaniem takiej poli-
tyki jest tworzenie możliwości 
uzyskania pomocy przez ro-
dzinę w środowisku lokalnym, 
w miejscu jej zamieszkania. To 
daje dobre rezultaty i sprawia, 
że nie trzeba dzieci ,,rozwo-
zić” po kraju dla zapewnienia 
im miejsca w domu dziecka czy 
innej placówce. 
 System wsparcia dla ro-

dzin w powiecie konińskim 

opiera się na kilku fi larach. 

Są nimi: 

• Interdyscyplinarny Zespół 

Wsparcia Rodziny przy 

Powiatowym Centrum Po-

mocy Rodzinie, działający 

od 2000 roku, w którego 

skład wchodzą pracowni-

cy socjalni, kuratorzy ro-

dzinni, psycholog, przed-

stawiciele policji, ośrodka 

adopcyjno-opiekuńczego, 

pogotowia rodzinnego; 

• Ośrodek Poradnictwa 

Rodzinnego i Interwencji 

Kryzysowej, współpracu-

jący ze wszystkimi gmina-

mi powiatu, dysponujący 

zespołem tzw. wyjazdo-

wym, realizującym dyżury 

na terenie poszczególnych 

gmin; 

• 4 pogotowia rodzinne; 

• 16 rodzin spokrewnio-

nych; 

• 2 rodziny zawodowe; 

• 12 placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i mło-

dzieży; 

• wypracowany system 

współpracy i wspierania 

pogotowia i rodzin nie-

spokrewnionych, częsta 

obecność pracowników 

PCPR w tych rodzinach 

oraz szkolenia i warszta-

ty doskonalące i motywu-

jące; 

• bieżąca współpraca z są-

dem i kuratorami; 

• praca z rodzinami biolo-

gicznymi. 

 Współpraca fachowych pra-
cowników z władzami gmin-
nymi i środowiskiem stwarza 
możliwość lokowania dzieci 
w rodzinach zastępczych spo-
krewnionych i niespokrewnio-
nych, a także – po wyjaśnieniach 
– przywracania dzieci rodzinie 
biologicznej. Dzięki intensyw-
nej pracy socjalnej na rzecz sta-
bilizacji w życiu dzieci i rodzin 
w latach 2000–2007 udało się ją 
odbudować dla 52 dzieci. War-
to podkreślić, że takie działanie 
na rzecz umieszczania dzieci w 

rodzinach różnego typu daje 
także oszczędności fi nansowe. 
Wystarczy powiedzieć, że średni 
miesięczny koszt pobytu dziecka 
w rodzinnej opiece zastępczej 
wynosi 659 zł, w domu dziecka 
1700 zł, a w pogotowiu opiekuń-
czym 3650 zł. 
 W powiecie konińskim licz-
ba osób niepełnosprawnych wy-
nosi 14 732, co stanowi ponad 
10 proc. mieszkańców. Region 
koniński ma aż pięć Warszta-
tów Terapii Zajęciowej dla 155 
uczestników. Warsztaty funk-
cjonują na terenie wsi, co jest 
ich dodatkowym walorem. Dla 
niepełnosprawnych intelektu-
alnie uruchomiono w powiecie 
trzy Środowiskowe Domy Sa-
mopomocy. Wreszcie dla 100 
dorosłych pensjonariuszy z upo-
śledzeniem umysłowym działa 
Dom Pomocy Społecznej w Śle-
sinie, wybudowany kosztem 19 

mln zł. To placówka wzorcowa 
z bardzo interesującym progra-
mem i godnymi podkreślenia 
wynikami. 
 Od 2006 r. działa w powie-
cie punkt informacyjno-konsul-
tacyjny dla niepełnosprawnych 
i ich rodzin. Funkcjonuje on w 
oparciu o bazę informacyjną i te-
leadresową, a za pośrednictwem 
fachowych pracowników udzie-
la pomocy w wielu kwestiach, 
m.in. zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych, systemu orzeka-
nia, pomocy materialnej i rze-
czowej, edukacji, współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. A 
z tymi współpraca w Konińskiem 
jest znakomita. Fundacja Mielni-
ca, Fundacja im. Doktora Piotra 
Janaszka ,,Podaj dalej” to organi-
zacje najbardziej znane. Na cały 
kraj znana jest również,  organi-
zowana od wielu już lat Olimpia-
da Umiejętności Osób Niepełno-
sprawnych – Abilimpiada, coraz 
więcej uczestników gromadzą 
również kolonie ,,Sobieradek”. 
          Dobra współpraca powiatu 
konińskiego z projektami i pro-
gramami, mogącymi poprawić 
sytuację niepełnosprawnych po-
zwala zdobyć dodatkowe środ-
ki. Programy realizowane przez 
PFRON: ,,Wyrównywanie róż-
nic między regionami”, ,,Osoba 
niepełnosprawna w służbie pub-
licznej” oraz ,,Edukacja” zaowo-
cowały pozyskaniem funduszy na 
zakup 15 środków transportu, 
utworzeniem 21 miejsc pracy, 
poprawą warunków edukacji i 
rehabilitacji w dwóch ośrodkach 
edukacyjnych. 

Dom pomocy społecznej w Ślesinie

Dom pomocy społecznej w Ślesinie/
Welfare Center in Ślesin
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Can the role of public adminis-
tration towards children who are 
neglected or abandoned by their 
biological parents be fulfi lled when 
there are no orphanages, emer-
gency shelters for children or re-
habilitation centers in a County?
 A positive response to the 
question comes from Konin 
County, which for many years has 
been implementing a continuous 
and effi cient local policy focused 
on children and family. The main 
objective of the policy is offering 
families an opportunity to obtain 
help in their local community. This 
approach brings good results and 
means that children don’t have to 
be relocated all over Poland to en-
sure them a place in an orphanage 
or other unit. The family support 
system in Konin County is built on 
a strong foundation of core servic-
es,  which include:  
• Interdisciplinary Family Sup-

port Centre at the County 
Family Help Centre (In-
terdyscyplinarny Zespół 
Wsparcia Rodziny przy 
Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie) 

 In operation since 2000, this 
centre coordinates social 
workers, family guardians, 
a psychologist, representa-
tives of the police, adoption 
and care centers and emer-
gency centers for families.

•  Family Counseling and 
Crisis Intervention Cen-
tre (Ośrodek Poradnictwa 
Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej) cooperates 
with all municipalities in the 
County and has a dedicat-
ed intervention team which 
have duties in particular 
municipalities. 

 The resources available in-
clude:

•  4 emergency centers for 
families; 

• 16 related families; 
• 2 professional families; 
• 12 day care centers for chil-

dren and youth. 
•  There is also a dedicated 

system of cooperation and 
support for emergency cen-
ters and non-related fami-
lies, often supported by 
employees of County Fam-
ily Help Centre as well as 
improvement and motiva-
tion training sessions and 
workshops. 

Family Care 
County 

•  They also engage in con-
stant liaison with courts and 
guardians, 

•  and also work with biologi-
cal families.  

Professional employees operat-
ing in collaboration with munici-
pal governments and local com-
munities offer the possibility to 
fi nd places for the children with 
related and non-related foster 
families. They also work hard to 
reunite the children with their 
biological families once all issues 
have been clarifi ed. Owing to the 
diligent efforts of the social work 
teams, the aim of providing life 
stability for children and families 
in 2000-2007 was fully realized in 
52 cases.  It is worth emphasizing 
that actions targeted at placing 

children with families of different 
types is of practical economic ben-
efi t. The average monthly cost of a 
residence of a child in a foster fam-
ily home stands at PLN 659, in an 
orphanage at PLN 1,700 and in an 
emergency centre at the level of 
as much as PLN 3,650. 
 The number of disabled peo-
ple in Konin County amounts to 
14,732, which makes up more 
than 10 per cent of its inhabit-
ants. The Konin Region is justifi -
ably proud of its 5 Workshops of 
Occupational Therapy, which are 
attended by 155 participants. The 
workshops are organized in villag-
es, which can be seen as another 
practical advantage of this solu-
tion. The intellectually impaired 
can count on the help of three 

Local Self-help Centers. Last but 
not least there is also the Social 
Care Centre in Ślesin which offers 
help to 100 intellectually impaired 
adults. The construction of the fa-
cility cost PLN 19m, and it is con-
sidered a role model centre which 
offers far reaching programs of 
support and achieves signifi cant 
results for the community. 
 Ever since 2006 the Coun-
ty has made an information and 
consultation point accessible for 
disabled people and their families. 
Its operations are based around 
an information and directory da-
tabase, while its professional staff 
offer help on a number of issues, 
including employment of disabled 
people, help with the medical cer-
tifi cation system, fi nancial and ma-
terial aid, education, and coopera-
tion with NGOs. We are especially 
proud of our strong partnerships 
with NGOs in Konin County. Fun-
dacja Mielnica (Mielnica Founda-
tion) and Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka “Podaj dalej” (Dr 
Piotr Janaszek’s Pass over Founda-
tion) are two of the best known 
examples, but there are many 
more in operation throughout the 
County. This region also hosts the 
“Abilimpiada” - the Ability Olym-
pic Games for Disabled People. 
This event has been running for 
several years now and is known all 
over Poland, while the camp So-
bieradek gathers more and more 
participants annually. 
 Good use of projects and 
programs which directly improve 
the lives of the disabled people in 
Konin County allows for acquisi-
tion of additional funding. The pro-
grams of the National Fund for the 
Rehabilitation of Disabled such as 
Eliminating differences between re-
gions, Disabled people in public ser-
vice, as well as Education, resulted 
in obtaining funds for the purchase 
of 15 new vehicles, creation of 21 
jobs and improvement in educa-
tion and rehabilitation conditions 
at two Learning Centers. 

Starostwo Powiatowe 
w Koninie

Aleje 1-go Maja 9
62 – 510 Konin

tel. +48/63/240 32 00
fax +48/63/240 32 01

www.powiat.konin.pl
e-mail: 

powiat@powiat.konin.pl

Dom pomocy społecznej w Ślesinie


