Raport
Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej
z realizacji w latach 2009 – 2010
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Środa Wielkopolska
w latach 2009 - 2020

Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej Uchwałą Nr XXIII /341/2008
z dnia 27 listopada 2008 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Środa Wielkopolska na lata
2009 – 2020. Dokument ten charakteryzuje w szczególności działania
publicznych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, podejmowane dla
poprawy warunków zaspokajania potrzeb wybranych kategorii osób
i rodzin, przy ich aktywnym udziale.
W części VII dokumentu określona została misja, cele strategiczne,
operacyjne oraz kierunki działania i czas do realizacji zadań przez Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz współpracujące jednostki organizacyjne gminy
i powiatu, jak też organizacje pozarządowe.
Niniejsze opracowanie w formie raportu ma służyć ocenie realizowanych
działań.

Środa Wielkopolska , październik 2010 rok

Cel strategiczny nr 1

I. BUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OPIEKI
NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
1. OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU pn.: „BUDOWANIE
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
GMINY ŚRODA WLKP.
Rada Miejska w Środzie Wlkp. Uchwałą XXIII/346/2008 z dnia
27 listopada 2008r. uchwaliła program „Budowanie zintegrowanego systemu
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Gminy Środa Wlkp. na lata 2009 –
2020”. Od 2009 roku nastąpiła realizacja zadań określonych w programie –
załącznik Nr 1 - Ocena stopnia realizacji zadań i osiąganych efektów za rok
2009 szczegółowo przedstawia podejmowane działania. Są one kontynuowane
w 2010 roku i będą nadal w latach następnych.

2. WSPARCIE RODZIN NATURALNYCH ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY
1/. Zadanie na rzecz ochrony warunków życia i rozwoju rodzin realizowane jest
przez OPS w ramach środków własnych gminy, pochodzących z budżetu
państwa oraz dotacji.
W roku 2009 i w I półroczu 2010 r. OPS udzielił (informacja podana
w schemacie 2009/2010 I półrocze.):
a/. praca socjalna – to działanie obligatoryjne, udzielenie poradnictwa
rodzinnego, psychologicznego, socjalnego - pomocą objęto:
- w roku 2009 – 1. 337 środowisk, w których żyje 4.199 osób,
- I półrocze 2010 r. – 1. 044 środowiska, w których żyje 3.047 osób.
Ponadto w 2009 i 2010 r. zawarto po 30 kontraktów socjalnych regulujących
działania OPS i obowiązki środowisk objętych pomocą na rzecz rozwiązywania
występujących w nich problemów.
b/. pomoc materialna w formie zasiłków pieniężnych w ramach zadań
własnych gminy oraz zleconych gminie o charakterze zarówno obligatoryjnym,
jak też fakultatywnym świadczona była na rzecz 955/779 rodzin - realizacja
zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Powody udzielonej pomocy:
- ubóstwo – 642 rodziny/510 rodzin w 2010
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 76/65 rodzin
- bezrobocie – 503/433rodzin,
- niepełnosprawność – 206/164 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 571/583 rodzin,
w tym:
rodziny niepełne – 190/171
rodziny wielodzietne – 120/92,
- przemoc w rodzinie – 14/8 rodzin,
- alkoholizm – 114/60rodzin.
Na realizację powyższych zadań zostało wydane w 2009 roku – 5.356,
a w I półroczu 2010 roku – 2. 482 decyzje administracyjne.
c/. realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – obligatoryjnymi
świadczeniami rodzinnymi objęto 1.795/…… rodzin, w tym zasiłki rodzinne
wraz z przysługującymi dodatkami oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne.
Realizując te zadania OPS łącznie wydał w okresie zasiłkowym trwającym od
dnia 1 października 2008 r. do dnia 31 października 2009 r. - 4.893 decyzje
administracyjne, a w okresie zasiłkowym od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia
31 października 2010 r. - ………..decyzji administracyjnych.
d/. realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów –
świadczeniami obligatoryjnymi w ramach funduszu alimentacyjnego objętych
było 139 uprawnionych osób. Równocześnie prowadzone było postępowanie
administracyjne wobec 196 dłużników alimentacyjnych.
Na realizację powyższych zadań zostało wydane w 2009 roku – 361 decyzji
administracyjnych.
Szczegółową realizację zadań wymienionych w pkt 1/. ppkt a/. - d/. przedstawia
załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej za okres I –
XII 2009 i w załączniku Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy
społecznej za okres I – VI 2010.
2/. Pomoc rzeczowa:
a/. program rządowy PEAD – corocznie w ramach współpracy z Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej pozyskiwana jest pomoc pochodząca z państw
UE w formie artykułów żywnościowych. Za dystrybucję darów odpowiedzialny

jest OPS – prowadzona jest szczegółowa dokumentacja zadania. Pomocą
w 2009 roku objętych było - 524, a w 2010 r. - 356 środowisk.
b/. Radosne Święta w Każdym Domu – akcja lokalna organizowana przez
OPS od 2000 roku, mająca na celu przeprowadzanie przez wolontariuszy przed
Świętami Wielkanocnymi i Bożonarodzeniowymi zbiórki art. żywnościowych
oraz przekazanie pozyskanych darów rodzinom znajdującym się
w najtrudniejszej sytuacji bytowej. W latach 2009 i 2010 przeprowadzono już
XVIII, XIX i XX edycję tej akcji, każdorazowo obejmując pomocą ok. 300
środowisk.
Akcja wspierana jest przez mieszkańców naszego miasta i gminy, firmy oraz
przez Fundację „Bank Dziecięcych Uśmiechów” działający przy BZ WBK.
c/. współpraca z Caritas – współpraca na rzecz wspierania działań
pomocowych skierowanych dla najuboższych, wymiana informacji
o środowiskach wymagających pomocy w celu eliminacji powielania działań ukierunkowywanie podejmowanych działań sprzyjających synergii.
d/. Bank Chleba – akcja samorządowców, przekazywanie dobrowolnych
środków finansowych pochodzących z diet radnych Rady Miejskiej na konto
Stowarzyszenia Pomocy SOS z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu
przez OPS chleba. Chleb wydawany jest codziennie wraz z posiłkiem w Punkcie
wydawania gorącego posiłku przy ul. Szpitalnej 10. Bank Chleba uruchomiony
został w dniu 17.02.2003r. z inicjatywy ówczesnych radnych - Pani Reginy
Kluczyńskiej i Pana Zenona Sikorskiego - i jest realizowany do dnia
dzisiejszego.
e/. realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” - realizacja rozpoczęta od 2006 roku do nadal. Pomoc ma na celu
zapewnienie gorącego posiłku zwłaszcza dzieciom w stołówkach
przedszkolnych i szkolnych oraz udzielnie pomocy finansowej w formie
zasiłków celowych na zakup posiłku środowiskom, które we własnym zakresie
nie są w stanie sobie zapewnić wystarczającego wyżywienia – szczegółowa
informacja w załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy
społecznej za okres I – XII 2009 i w załączniku Nr 3 - Sprawozdanie
z realizacji zadań pomocy społecznej za okres I – VI 2010.

3. TWORZENIE GMINNEGO
PRZEMOCY W RODZINIE

SYSTEMU

PRZECIWDZIAŁANIA

1/. Rada Miejska w Środzie Wlkp. Uchwałą Nr XXIII/345/2008 z dnia
27 listopada 2008 r. uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2009 – 2020.
Celami głównymi Programu są:
- budowa zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
2/. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
następuje na bazie współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.,
Ośrodka Wsparcia - Gminnej Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
Publicznej Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej – Ognisko Wychowawcze
w Szlachcinie, placówek oświatowych,
Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego i Prokuratury
w formie poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej. Szczegółowe
informacje z zakresu realizowanego Programu zawiera załącznik Nr 4.

3/. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I INTERWENCJA
KRYZYSOWA
a/. Mieszkańcy gminy Środa Wlkp. będący w trudnych sytuacjach
życiowych korzystali z szeroko rozumianej pracy socjalnej realizowanej
w formie specjalistycznego poradnictwa, a w szczególności z pomocy
psychologicznej, prawnej, pedagogicznej i socjalnej świadczonej przez kadrę
socjalną OPS i PCPR.
b/. Na bazie ścisłej współpracy OPS z PCPR w Środzie Wlkp. oraz
lokalnymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie,
problemy rodzin rozwiązywane były przez działający przy PCPR
interdyscyplinarny Zespół Pracy z Rodziną. W pracach Zespołu uczestniczyli
przedstawiciele różnych resortów m.in. ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy
sądowi, pedagodzy szkolni, policja, co umożliwiło kompleksowość
podejmowanych działań w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. Najczęstszą
przyczyną korzystania ze specjalistycznej pomocy jest uzależnienie i przemoc

w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, długotrwała
choroba, niepełnosprawność, bezrobocie.
c/. W roku 2010 zostały podjęte działania mające na celu utworzenie
zespołu interdyscyplinarnego przy OPS. Funkcjonowanie zespołu ma na celu
dalszy rozwój współpracy lokalnych podmiotów polityki społecznej
działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie i podejmowanie wspólnych
działań, zwłaszcza na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zorganizowana została debata społeczna, w której uczestniczyła kadra socjalna,
wychowawcy świetlic, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół i nauczyciele,
kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych pracujących z dzieckiem i rodziną - przedstawiciele
wymienionych grup zawodowych wejdą w skład zespołu interdyscyplinarnego,
a działania podejmowane będą przez utworzone z zespołu mniejsze grupy
robocze.
d/. Na bazie współpracy z PCPR realizowana jest edukacja kadry
socjalnej, wychowawców świetlic, pedagogów szkolnych nauczycieli,
kuratorów sądowych, policji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowej
pracujących na rzecz dzieci i ich rodzin – w 2010 roku zorganizowana została
konferencja, w której udział wzięło łącznie 58 osób.
e/. opracowanie przez PCPR i udostępnianie w siedzibie OPS
INFORMATORA – część: Przemoc w Rodzinie, zawierającego wykaz
instytucji zajmujących się w powiecie średzkim pomocą w sytuacjach
kryzysowych.

Cel strategiczny nr 2

II. AKTYWIZACJA I INTEGRACJA GRUP ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
1. WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ POPRZEZ
SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu systemowego na lata
2008 – 2013 pn.: ”Pomagając innym – pomagam sobie” w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie
7. 1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Środa
Wielkopolska ukierunkowany jest na udzielenie wielostronnego wsparcia na
rynku pracy bezrobotnym klientom pomocy społecznej i ich rodzinom
o złożonych problemach życiowych.
Jego celem głównym jest „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców miasta i gminy zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez utworzenie warunków do prawidłowego pełnienia ról
społecznych”.
Celami szczegółowymi są: organizacja systemu wsparcia zawodowego dla osób
długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych,
zwiększenie poziomu aktywności zawodowej poprzez doskonalenie
psychospołeczne i zawodowe oraz aktywizacja do pełnienia szeregu ról
społecznych.
1. W ramach projektu w 2009 roku pomocą objęto łącznie 40 osób
i zorganizowano:
a/. w ramach kontraktów socjalnych zawartych z 30 BO:
- warsztaty aktywizacji zawodowej,
- treningi kompetencji społecznych (wsparcie psychospołeczne,
autokreacja),
- kursy zawodowe - dostosowane tematycznie do potrzeb i możliwości
uczestników po ustaleniu indywidualnej ścieżki zawodowej BO:
 „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”,
 „Opiekun dzieci”,
 „Telemarketer”.
Uczestnicy kursów otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte
kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu.
b/. w ramach Programu Aktywności Lokalnej z 10 BO podjęto:
- realizację programu „Mój Dom” skierowanego dla społeczności bloku
socjalnego przy ul Brodowskiej 46- wspólna praca rodzin nad poprawą
najbliższego otoczenia oraz wybudowanie wiaty rowerowej.
Całkowity koszt projektu systemowego wyniósł łącznie 293.428,57 zł, w tym:
- środki z budżetu państwa - 262.618,57 zł
- środki własne gminy 30.810,00 zł

2. W ramach projektu w 2010 roku pomocą objęto łącznie 40 osób
i zorganizowano:
a/. w ramach kontraktów socjalnych zawartych z 30 BO:
- warsztaty aktywizacji zawodowej,
- kurs prawa jazdy kat. B
b/. w ramach Programu Aktywności Lokalnej z 10 BO kontynuowano
działania rozpoczęte już w 2009 roku i dodatkowo:
- wybudowano boisko przydomowe,
- w ramach warsztatów przyuczono 4 osoby bezrobotne do zawodu
malarz – szpachlarz, którzy w ramach nauki praktycznej wspólnie
z mieszkańcami bloku odnowili korytarze i klatki schodowe,
-w ramach środków własnych gminy poprawiono infrastrukturę
bloku o wybudowanie miejsc parkingowych.
Na realizację projektu systemowego w 2010 r. przeznaczono 323.831,43 zł,
w tym:
- środki z budżetu państwa - 275.256,72 zł
- środki własne gminy 34.002,30 zł

2. BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ.
1/. Rada Miejska w Środzie Wlkp. corocznie uchwala Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi
integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Środa Wlkp. na lata 2009 – 2020.
Celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych, ograniczanie jego negatywnych skutków oraz minimalizowanie
zagrożeń związanych z uzależnieniem od alkoholu, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży.
Głównym realizatorem Programu jest Ośrodek Wsparcia – Gminna
Świetlica Terapeutyczno - Wychowawcza w Środzie Wlkp. współpracująca
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ośrodek
Pomocy Społecznej pełni funkcję partnera przy realizacji celów Programu.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań Ośrodka Wsparcia Gminnej
Świetlicy Terapeutyczno - Wychowawczej w Środzie Wlkp. oraz Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od I – XII 2009 r.
przedstawia załącznik Nr 5.

3. PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW BEZDOMNOŚCI
GMINY
1/. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/344/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.
uchwalony został Program pod nazwą „Program rozwiązywania problemów
bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 – 2020”, który stanowi
integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Środa Wlkp. na lata 2009 – 2020.
Program ma na celu stworzenie systemu pomocy społecznej umożliwiającego
integrację ze społeczeństwem osobom bezdomnym i zagrożonym
bezdomnością. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 „udzielenie schronienia,
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym jest
zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym”.
2/. Głównym realizatorem Programu w gminie jest Ośrodek Pomocy
Społecznej, który stosuje w tym celu wypracowane już od lat sposoby
rozwiązywania przedmiotowego problemu, tj.:
a/. stała współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy „Krąg” prowadzącym Dom
dla Bezdomnych w Dębnie i kierowanie tam osób bezdomnych, których
ostatnim meldunkiem na pobyt stały było miasto i gmina Środa Wlkp.
b/. stały monitoring środowisk zagrożonych bezdomnością – wyjazdy
interwencyjne, wizytacje dworca PKP i przyległych zabudowań,
c/. współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcjonariuszami Komendy
Powiatowej Policji, Straży Miejskiej oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
w Środzie Wlkp. – z inicjatywy Ośrodka podpisane zostało Porozumienie
regulujące zasady współpracy i postępowania wymienionych podmiotów
z chwilą napotkania przypadku bezdomności,

d/. w roku 2009 do Domu dla Bezdomnych w Dębnie Ośrodek Pomocy
Społecznej skierował 14 osób bezdomnych - mieszkańców Środy Wlkp.,
a w 2010 r. – 10 osób.
e/. uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na lata
2009 i 2010 Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej. przyznała środki
finansowe w wysokości 35.000 zł na 2009 rok i 30.000 zł na 2010 rok
na rzecz Stowarzyszenia Pomocy „Krąg” z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów utrzymania w Domu skierowanych osób bezdomnych, o których mowa
w ppkt d/.

f/. Ośrodek Pomocy Społecznej opracował i udostępnił w siedzibie Ośrodka „Wykaz placówek dla osób bezdomnych oraz ośrodków interwencji kryzysowej
w województwie wielkopolskim” udzielających wsparcia osobom dotkniętym
problemem bezdomności.

Cel strategiczny nr 3

III. ZINTEGROWANY SYSTEM W ZAKRESIE POMOCY
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
1. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA TEMAT OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ICH PRAW I UPRAWNIEŃ.
1/. W ramach kształtowania w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań
sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi:
a/. prowadzono działania mające na celu zwiększanie integracji osób
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, w szczególności poprzez:
- organizację festiwalu wokalno-instrumentalnego dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
- promowanie wizerunku osób starszych – niepełnosprawnych, jako
pełnowartościowych członków społeczeństwa (łamanie stereotypów), poprzez
prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych (metoda społecznoedukacyjnego działania w środowisku lokalnym) – spotkania, pogadanki,
informacje prasowe, integracja międzypokoleniowa.

2/. W ramach pracy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej informował osoby
niepełnosprawne o możliwości zgłaszania się do Powiatowego Zespołu
Orzekania o Niepełnosprawności celem ustalenia stopnia niepełnosprawności
oraz objęcia pomocą zgodnie z obowiązującym prawem:
- wypłata zasiłków stałych,
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- wypłata zasiłków pielęgnacyjnych,
- pomoc w ubieganiu się o dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb
osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych i technicznych).
3/. Umożliwiono osobom niepełnosprawnym, zamieszkałym w szczególności
w obszarach wiejskich, korzystanie ze specjalistycznych usług w tym
medycznych (szpital, przychodnia), uczestnictwo w życiu kulturalnym, czy
kontynuowanie terapii poprzez zapewnienie dowozu do miejsca świadczenia
usługi (Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub
Pogodnej Jesieni), jak też dzieciom niepełnosprawnym kontynuowanie nauki
poprzez stałe dowozy do placówek oświatowych.
4/. Opracowanie i udostępnienie INFORMATORA adresowanego do
niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy Środa Wielkopolska
zawierającego informacje o:
- usługach świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych,
- zadaniach dofinansowywanych przez PFRON (łamanie barier
architektonicznych, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenie
w środki ortopedyczne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
- możliwości pozyskania Karty parkingowej,
- ulgach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych.
Cel strategiczny nr 4

IV. WSPARCIE SENIORÓW W ŚRODOWISKU
ZAMIESZKANIA
1. ROZWIJANIE SYSTEMU USŁUG DLA SENIORÓW W ŚRODOWISKU
ZAMIESZKANIA
1/. Głównym działaniem tutejszego Ośrodka na rzecz osób starszych
i przewlekle chorych jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób
starszych, zaspokajanie ich potrzeb poprzez stworzenie spójnego

i skoordynowanego systemu opieki nad seniorami i osobami przewlekle
chorymi w miejscu ich zamieszkania. Służy temu realizowany przez OPS
program „Złoty Liść” mający na celu:
- rozwój budownictwa socjalnego,
- rozszerzanie wachlarza usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych,
- zapobieganie izolacji i marginalizacji społecznej starości.
2/. W strukturze organizacyjnej OPS znajduje się Dom Pogodnej Jesieni –
budynek lokalny z 33 indywidualnymi mieszkaniami komunalnymi.
Dom stanowi centrum życia seniorów, a na jego terenie działa:
- dom dziennej pomocy,
- istniejący od 20 lat Klub Pogodnej Jesieni zrzeszający ok. 60 seniorów z domu
i z terenu miasta, spotkania odbywają się regularnie 1x w tygodniu,
- zespół wokalno – instrumentalny „Szczęśliwa13”,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Liga Kobiet,
- Koło Gospodyń Wiejskich,
- ZHP – koło seniorów,
OPS prowadzi stałą współprace również z innymi organizacjami
pozarządowymi na rzecz zabezpieczania potrzeb seniorom. Do nich m.in.
należą: Stowarzyszenie Pomocy SOS, Polski Komitet Pomocy Społecznej,
Polski Czerwony Krzyż, Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
w Poznaniu Koło Środa Wielkopolska, Związek Kombatantów R.P. i byłych
Więźniów Politycznych, Światowy Związek Żołnierzy - Armii Krajowej,
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - Rejon Środa
Wielkopolska, Polski Związek Niewidomych czy Caritas.
3/. Na terenie miasta i gminy realizowane jest zadanie własne gminy
o charakterze obowiązkowym – organizacja i świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych.
Realizatorami zadania są etatowi pracownicy Ośrodka zatrudnieni w sekcji
usług opiekuńczych w charakterze opiekunów i instruktora terapii zajęciowej
oraz psycholog, pracownicy socjalni, psychiatra i pielęgniarka psychiatryczna.
W roku 2009 pomocą w formie usług opiekuńczych objęte były 64 osoby,
a specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 19 osób. W roku 2010 pomoc
usługową świadczono analogicznie na rzecz 58 osób i 18 osób .

4/. Integracja międzypokoleniowa.
OPS od szeregu lat ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi na
rzecz propagowania właściwego wizerunku seniora w środowisku lokalnym.
W roku 2009 i 2010 kontynuowano założenia poprzez organizację wzajemnych
spotkań, uroczystości, przedstawień scenicznych odbywających się z udziałem
dzieci przedszkolnych czy szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z okazji Świąt Wielkanocnych czy Bożonarodzeniowych,
obchodów Dni Babci i Dziadka, Dnia Seniora, uroczystości jubileuszowych oraz
świąt państwowych.
Tradycją też stało się uczestniczenie pracowników OPS w corocznych
obchodach „Tygodnia Kultury” organizowanego przez Zespół Szkół
Zawodowych w Środzie Wlkp. i przybliżanie młodemu pokoleniu zagadnień
dotyczących starzenia się i starości, jako naturalnego etapu życia.
5/. Organizacja wypoczynku i czasu wolnego
W kolejnych latach 2009 i 2010 OPS organizował dla seniorów 36- te
dwutygodniowe i 37-e trzytygodniowe letnie wczasy w Ogrodach Działkowych.
Udział w nich wzięło po ok. 30 osób. Gmina Środa Wlkp. jest obecnie jedyną
gminą w województwie wielkopolskim, która organizuje i realizuje tę formę
wypoczynku letniego, cieszącą się nadal dużą popularnością. Zajęcia
rekreacyjno-kulturalne prowadzone w ramach wczasów, a kontynuowane
w ramach zajęć klubowych mają na celu „dodać życia do lat” i jak najdłużej
utrzymać seniora w sprawności psycho - fizycznej.

