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6. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej i pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej. 

Organizacja ratownictwa i opieki medycznej. 

System ratownictwa i opieki medycznej zorganizowany jest w oparciu o „Wojewódzki plan działania Państwowego Ratownictwa Medycznego dla 
województwa wielkopolskiego” oraz Niepubliczny Zakłada Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o.,  
którego organem założycielskim jest powiat poznański. 

Organizacja ratownictwa medycznego.                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      Jednostki współpracujące z PRM: 
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MEDYCZNEGO 
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PRZEZ MON 

CPR 
DYSPOZYTOR 
MEDYCZNY 

WCPR                        
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CPR                                                                        
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STANOWISKA KIEROWANIA SŁUŻB 
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Procedura podnoszenia gotowości szpitali. 
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ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA 
ZDROWOTNEGO W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ 



 

147 
 

Organizacja pomocy społecznej. 

Zadania powiatu poznańskiego z zakresu pomocy społecznej realizowane są m.in. przez: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu                                              

Wybrane zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:                                          

 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi 

terytorialnie gminami;  

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych, placówek wsparcia dziennego o 

zasięgu ponadgminnym; 

3) udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz 

wypłacanie wynagrodzenia zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej opieki i wychowania albo 

pozostawania w gotowości do przyjęcia dziecka;  

4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze;  

5) finasowanie pobytu dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu lub w placówce regionalnej; 

6) kierowanie osób do mieszkań chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z 

wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;  
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7) kierowanie osób do ośrodków interwencji kryzysowej;  

8) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom z terenu powiatu; 

9) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze 

środowiskiem oraz w zakresie indywidualnego programu integracji i opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ;  

10) udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej oraz w zakresie pieczy zastępczej;  

11) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;  

13) nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków 

interwencji kryzysowej; 

14) realizacja zadań dotyczących udzielania pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia kompleksową pomoc osobom i rodzinom będących w różnego typu kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem 

ofiar przemocy w rodzinie. Ośrodek świadczy pomoc ambulatoryjnie oraz dysponuje 16 miejscami całodobowego pobytu.                                                                   

Ośrodek prowadzi mieszkania chronione przeznaczone dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 

rodzin zastępczych z terenu powiatu poznańskiego, niedysponujących własnym mieszkaniem lub pozbawionych możliwości powrotu do rodziny, a 

wskazujących w planie usamodzielnienia powiat poznański jako miejsce osiedlenia .                                                                                                                                              

W Kobylnicy funkcjonują 3 mieszkania chronione przeznaczone dla 9 osób. Osoby wymagające umieszczenia w hostelu przyjmowane są na podstawie 

skierowania wydanego przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Osoby wymagające umieszczenia w hostelu w trybie nagłym i 

nie posiadające skierowania, mogą być tymczasowo przyjęte na podstawie decyzji dyrektora Ośrodka do czasu uzyskania skierowania, jednak nie dłużej niż 7 

dni. 
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Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (OWR) jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego przeznaczoną dla 28 

wychowanków z 20 miejscami socjalizacyjnymi i 8 miejscami interwencyjnymi.   

Do grupy interwencyjnej przyjmowane są dzieci znajdujące się w sytuacjach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania opieki i 

wychowania. 

Podczas pobytu w grupie interwencyjnej dziecku zapewnia się:   

a/ całodobową opiekę oraz wychowanie na czas trwania sytuacji kryzysowej, 

b/ dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, 

c/ opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej bądź umieszczenia w rodzinie zastępczej czy też adopcyjnej, całodobowej placówce 

opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego lub rodzinnego. 

d/ dostęp do pomocy psychologiczno – pedagogicznej adekwatnej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się. 

Podczas pobytu dziecka w grupie socjalizacyjnej prowadzone są zajęcia wychowawcze, korekcyjne, logopedyczne, terapeutyczne i rekompensujące brak 

wychowania w rodzinie a także mające na celu wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. Podejmowane są działania mające umożliwić dziecku powrót 

do rodziny naturalnej bądź umieszczenia w rodzinie zastępczej/ adopcyjnej czy też innej formie opieki zastępczej. Dzieci do OWR przyjmowane są na 

podstawie skierowania wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Placówka przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody 

przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 10 roku życia i zapewnia mu opiekę do czasu wyjaśnienia jego sytuacji w 

przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki – na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub inne osoby w 

przypadku stwierdzenia porzucenia dziecka, zagrożenia jego życia lub zdrowia. 

Organizacja pomocy psychologicznej. 

Zadaniem własnym samorządu powiatowego jest organizacja ośrodków interwencji kryzysowych (OIK). W Powiecie Poznańskim działa Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Kobylnicy.                                                                                      
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Do zadań Ośrodka należy m.in.: 

- prowadzenia poradnictwa specjalistycznego, 

- wzmacnianie pozytywnych stron osoby (rodziny) w danej sytuacji, 

- ujawnienie najważniejszych stron problemu, wskazanie sposobów radzenia sobie z nim, 

- pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych z życiu codziennym, 

- prowadzenie terapii wspierającej. 

Zadania Ośrodka realizowane są poprzez: 

- konsultacje psychologiczne 

- porady prawne, 

- konsultacje wychowawcze, 

- zapewnienie całodobowego schronienia w miejscach hostelowych dla osób będących w kryzysie. 

 


