
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie 

 

Na terenie powiatu wieruszowskiego mieszka ok. 4965 osób niepełnosprawnych, co stanowi 11,7% 

ogólnej liczby mieszkańców powiatu. Problemem osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i 

najbliższego otoczenia jest nie tylko brak odpowiednich ofert pracy, ale także brak odpowiednich 

umiejętności i kwalifikacji oraz brak chęci i motywacji do działania, poszukiwania pracy  i zmiany 

swej sytuacji życiowej, co często związane jest z brakiem wiary we własne siły. Projekt  „Integracja i 

aktywność” ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do 

nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, głównie osobom niepełnosprawnym.  

 

Projekt „Integracja i aktywność” jest projektem systemowym, współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  którego realizacja zaplanowana 

jest do 31 grudnia 2013 roku. Projekt realizowany jest od 01.07.2008r. we współpracy – partnerstwie 

relacji – z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieruszowie. Beneficjentami ostatecznymi w projekcie 

są osoby niepełnosprawne, będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy 

społecznej, zatrudnione lub nieaktywne zawodowo. 

 

Stosowanymi przez Centrum instrumentami aktywnej integracji są m. innymi kursy, spotkania 

indywidualne i grupowe z doradcami zawodowymi, treningi psychologiczne, turnusy rehabilitacyjne 

oraz spotkania kulturalno-integracyjne. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, finansowane ze 

środków EFS i PFRON. 

 

Od lipca 2008r. przeprowadzono 8 kursów: bukieciarstwa, kulinarny, introligatorski, komputerowy 

podstawowy, komputerowy zaawansowany oraz kurs stylizacji paznokci. 

 

 
 



 
 

Z doradztwa zawodowego skorzystały łącznie 44 osoby, były to spotkania indywidualne                       

i grupowe, w treningu psychologicznym uczestniczyło 18 osób (niektórzy kilkakrotnie, w sytuacji 

gdy brali udział w kilku kursach), 22 beneficjentów do tej pory dzięki środkom EFS i PFRON 

wyjechało na turnus rehabilitacyjny oraz 5 osób będących opiekunami osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności na turnusie, również skorzystało z dofinansowania.  

 

W zeszłym roku beneficjenci ostateczni wzięli udział w Imprezie „Być Razem”, którą 

zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc” – 

partnerem nieformalnym w projekcie. Zatrudniony w ramach projektu pracownik socjalny ds. osób 

niepełnosprawnych - Asystent rodzinny współpracuje z beneficjentami ostatecznymi oraz ich 

rodzinami przez cały okres trwania projektu. Udziela także porad i pomaga osobom zgłaszającym się 

do Centrum, co wpłynęło na usprawnienie pracy PCPR w Wieruszowie. 

 

Ponadto w ubiegłym roku w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieruszowie 

opracowano i rozprowadzono 1000 sztuk „Informatora dotyczącego warunków i zasad zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, ulg i opłat z tym związanych”. 

 

Wymiernym efektem projektu oprócz podniesienia kwalifikacji zawodowych beneficjentów 

ostatecznych jest także budowanie partnerstwa instytucji i organizacji działających na terenie 

powiatu wieruszowskiego zdolnych do wspólnego rozwiązywania problemów społecznych 

zwłaszcza w odniesieniu do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zagrożonym 

marginalizacją. 

 
 


