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Niniejsze opracowanie jest częścią obszerniejszej publikacji „Profile powiatów województwa
wielkopolskiego”. Społeczne profile powiatów publikowane są corocznie i obejmują informacje
z zakresu pomocy społecznej świadczonej w poszczególnych powiatach województwa
wielkopolskiego oraz pieczy zastępczej, natomiast „Profile powiatów województwa wielkopolskiego”
ukazują się co dwa lata i są uzupełnione informacjami nt. demografii, edukacji, gospodarki i rynku
pracy. „Profile powiatów województwa wielkopolskiego” przygotowywane są przez Obserwatorium
Integracji Społecznej we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu.
W niniejszej publikacji przedstawiono następujące zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

skalę korzystania z pomocy społecznej,
świadczeniobiorców pomocy społecznej w podziale na płeć,
główne powody korzystania z pomocy społecznej,
dostępność kadry socjalnej,
rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
pieczę zastępczą.

Dane statystyczne wykorzystane do prezentacji powyższych zagadnień pochodzą
ze sprawozdawczości resortowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: oceny zasobów
pomocy społecznej oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Agregacja danych na poziomie powiatowym pozwala na
międzypowiatowe porównania sytuacji społecznej i odniesienie powiatowych wskaźników do tych
wyliczonych na poziomie wojewódzkim.
Publikacja ma charakter praktyczny i informacyjny, może stanowić punkt wyjścia do prowadzenia
dalszych analiz w obszarze pomocy społecznej.
Definicje pojęć pojawiających się w opracowaniu:






Asystent rodziny – w przypadku wystąpienia problemów opiekuńczo-wychowawczej
wspomaga rodzinę biologiczną w osiągnięciu przez nią stabilności życiowej umożliwiającej
prawidłowe pełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Piecza zastępcza – jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki
i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza występuje w formie rodzinnej (rodziny
zastępcze oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej (placówki opiekuńczowychowawcze).
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – jest zatrudniony przez organizatora pieczy
zastępczej w celu wspierania rodzin zastępczych w ich codziennym funkcjonowaniu.

Zachęcamy do lektury aktualnych opracowań Obserwatorium Integracji Społecznej:





„Ocena zasobów pomocy społecznej Województwa Wielkopolskiego za rok 2016”
http://rops.poznan.pl/badania-spoleczne/oceny-zasobow-pomocy-spolecznej/
„Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa
opieka formalna i nieformalna” http://rops.poznan.pl/badania-spoleczne/raporty-zbadan/badania-2016-2/
Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika
ubóstwa (SMU)” http://rops.poznan.pl/badania-spoleczne/raporty-z-badan/badania-2016-2/

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

ubóstwo

6,0%

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

woj. wielkopolskie

długotrwale

57,8%

42,2%

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

44899

bezrobocie

32774

niepełnosprawność

32728

długotrwała lub ciężka
choroba
bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

39649

15831

mężczyźni

kobiety

56,5% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w województwie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy jest
długotrwała lub ciężka choroba, trzecim bezrobocie.

Dostępność kadry socjalnej w w województwie wielkopolskim w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
127 na 226 gmin
w województwie spełnia
ustawowy obowiązek
zatrudnienia jednego
pracownika socjalnego na
nie więcej niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

342

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

73,2%
76,6%
Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

23,4%

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

woj. wielkopolskie
objęci

nieobjęci
dzieci w pieczy rodzinnej

W województwie 15831 rodzin korzysta z pomocy
społecznej z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych.

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W województwie w pieczy zastępczej przebywa 5897 dzieci.

POWIAT CHODZIESKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

6,8%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

powiat chodzieski

763

ubóstwo

737

bezrobocie

powiat chodzieski

woj. wielkopolskie

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

długotrwale

57,8%

42,2%

56,3%

58,0%

43,7%

kobiety

59,5%

42,0%
40,5%

woj. wielkopolskie

490

niepełnosprawność

długotrwała lub ciężka
choroba

511

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

189

powiat chodzieski

mężczyźni

63,2% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest bezrobocie, trzecim długotrwała lub ciężka choroba.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu chodzieskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
5 na 5 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat chodzieski

29

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

6

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte wsparciem
asystenta rodziny w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

100,0%

67,2%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

32,8%

23,4%

powiat chodzieski
objęci

66,4%

19,7%

33,6%

woj. wielkopolskie

powiat chodzieski

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 189 rodzin korzysta
z pomocy społecznej z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 137 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 2,3% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

7,8%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

ubóstwo

1834

1211

bezrobocie

powiat czarnkowskotrzcianecki

woj. wielkopolskie
niepełnosprawność

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

977

długotrwała lub ciężka
choroba

774

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat czarnkowskotrzcianecki

57,3%

42,7%

55,8%

44,2%

powiat czarnkowskotrzcianecki

kobiety

mężczyźni

65,1% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

246

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest bezrobocie, trzecim niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
5 na 8 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat czarnkowskotrzcianecki

39

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

10

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

50,0%
55,7%
76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

44,3%

23,4%
85,1%
powiat czarnkowskotrzcianecki
objęci

14,9% powiat czarnkowsko-trzcianecki

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 246 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 188 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 3,2% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT GNIEŹNIEŃSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,3%

6,0%

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

powiat gnieźnieński

ubóstwo

2045

1768

bezrobocie

powiat gnieźnieński

woj. wielkopolskie

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

niepełnosprawność

1454

długotrwała lub ciężka
choroba

1688

długotrwale

57,8%

42,2%

60,4%

39,6%

kobiety

58,0%
66,2%

42,0%
33,8%

woj. wielkopolskie

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

522

powiat gnieźnieński

mężczyźni

64,0% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie jest ubóstwo.
Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy jest bezrobocie, trzecim
długotrwała lub ciężka choroba.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu gnieźnieńskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
3 na 10 gmin
w powiecie spełnia
ustawowy obowiązek
zatrudnienia jednego
pracownika socjalnego na
nie więcej niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat gnieźnieński

46

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

13

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

48,2%

76,6%

80,1%

19,9%

23,4%

powiat gnieźnieński

woj. wielkopolskie

objęci

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

82,4%

17,6% powiat gnieźnieński

nieobjęci

dzieci w pieczy rodzinnej

W powiecie 522 rodziny korzystają z pomocy społecznej
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych.

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 255 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 4,3% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT GOSTYŃSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

5,4%

ubóstwo

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

powiat gostyński

751

739

bezrobocie

powiat gostyński

woj. wielkopolskie

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

niepełnosprawność

624

długotrwała lub ciężka
choroba

756

długotrwale

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

59,4%

40,5%

62,7%

37,3%

powiat gostyński

kobiety

mężczyźni

64,7% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

327

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie jest
długotrwała lub ciężka choroba. Drugim najczęstszym powodem udzielania
pomocy jest ubóstwo, trzecim bezrobocie.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu gostyńskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
4 na 7 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat gostyński

56

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

10

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

111,6%*
* zmianie uległa liczba rodzin zastępczych

75,2%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%
24,8%

23,4%

powiat gostyński

woj. wielkopolskie

65,1%
objęci

19,7% woj. wielkopolskie

34,9%

powiat gostyński

nieobjęci

dzieci w pieczy rodzinnej

W powiecie 327 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 106 dzieci objętych pieczą zastępczą,co
stanowi 1,8% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT GRODZISKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

6,0%

5,3%

ubóstwo

478

320

bezrobocie

powiat grodziski

woj. wielkopolskie
niepełnosprawność

419

długotrwała lub ciężka
choroba

422

Świadczeniobiorcy w 2015 r. w podziale na płeć
ogółem

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat grodziski

57,2%

42,8%

60,5%

39,5%

powiat grodziski

kobiety

mężczyźni

52,6% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

151

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest długotrwała lub ciężka choroba, trzecim niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu grodziskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
2 na 5 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat grodziski

53

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

8

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte wsparciem
asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

100,0%
56,3%
76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

43,7%
23,4%
powiat grodziski
objęci

woj. wielkopolskie

92,3%

7,7% powiat grodziski

nieobjęci
dzieci w pieczy rodzinnej

W powiecie 151 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 91 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,5% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT JAROCIŃSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

6,8%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

ubóstwo

929

535

bezrobocie

powiat jarociński

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

684

długotrwała lub ciężka
choroba

543

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat jarociński

61,2%

38,8%

62,0%

38,0%

powiat jarociński

kobiety

mężczyźni

49,1% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

236

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest niepełnosprawność, trzecim długotrwała lub ciężka choroba.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu jarocińskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
2 na 4 gminy w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat jarociński

48

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

4

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

108,7%*
* zmianie uległa liczba rodzin zastępczych

76,3%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%
23,7%

19,7% woj. wielkopolskie

23,4%

powiat jarociński
objęci

woj. wielkopolskie

63,1%

36,9%

powiat jarociński

nieobjęci
dzieci w pieczy rodzinnej

W powiecie 236 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 103 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,7% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT KALISKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,3%

6,0%

ubóstwo

bezrobocie

powiat kaliski

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2015 r. w podziale na płeć
ogółem

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat kaliski

60,4%

39,6%

61,3%

38,7%

powiat kaliski

kobiety

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

875

429

niepełnosprawność

767

długotrwała lub ciężka
choroba
bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

567

442

mężczyźni

57,2% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie jest
ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy jest
niepełnosprawność, trzecim długotrwała lub ciężka choroba.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu kaliskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego

6 na 11 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat kaliski

35

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

13

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

47,6%

65,8%
76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

34,2%
23,4%
63,0%
powiat kaliski

37,0%

powiat kaliski

woj. wielkopolskie
objęci

nieobjęci

W powiecie 442 rodziny korzystają z pomocy społecznej
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 108 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,8% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT KĘPIŃSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

7,3%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

ubóstwo

724

336

bezrobocie

powiat kępiński

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

536

długotrwała lub ciężka
choroba

796

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat kępiński

60,4%

39,6%

59,6%

40,4%

powiat kępiński

kobiety

mężczyźni

58,7% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

456

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest długotrwała lub ciężka choroba. Drugim najczęstszym
powodem udzielania pomocy jest ubóstwo, trzecim
niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu kępińskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
7 na 7 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat kępiński

26

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

9

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

86,2%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

88,8%

80,3%

23,4%
11,2%
powiat kępiński
objęci

100,0%

19,7% woj. wielkopolskie

powiat kępiński

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 456 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 117 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 2,0% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT KOLSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

7,6%
6,0%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej wśród
mieszkańców powiatu jest
wyższy od wskaźnika
wojewódzkiego.

ubóstwo

1017

1327

bezrobocie

powiat kolski

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

858

długotrwała lub ciężka
choroba

778

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat kolski

56,3%

43,7%

57,5%

42,5%

powiat kolski

kobiety

mężczyźni

56,0% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

293

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest bezrobocie. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest ubóstwo, trzecim niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu kolskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego

6 na 11 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat kolski

48

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

12

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

21,4%
55,6%
76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

44,4%

23,4%
powiat kolski

100,0%

powiat kolski

woj. wielkopolskie
objęci

nieobjęci

W powiecie 293 rodziny korzystają z pomocy społecznej
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 95 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,6% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT KONIŃSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

8,3%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

ubóstwo

1200

1615

bezrobocie

powiat koniński

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

1399

długotrwała lub ciężka
choroba

1254

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat koniński

56,0%

44,0%

56,8%

43,2%

powiat koniński

kobiety

mężczyźni

49,7% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

596

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest bezrobocie. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest niepełnosprawność, trzecim długotrwała lub ciężka choroba.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu konińskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
7 na 14 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat koniński

44

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

17

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

122,5%*
* zmianie uległa liczba rodzin zastępczych

68,0%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

32,0%

23,4%

powiat koniński
objęci

100,0%

19,7% woj. wielkopolskie

powiat koniński

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 596 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 145 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 2,5% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT KOŚCIAŃSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

5,6%

ubóstwo

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

powiat kościański

972

504

bezrobocie

powiat kościański

woj. wielkopolskie

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

długotrwale

57,8%

42,2%

54,0%

46,0%
kobiety

58,0%
50,1%

42,0%
49,9%

woj. wielkopolskie

niepełnosprawność

831

długotrwała lub ciężka
choroba

837

bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych

214

powiat kościański

mężczyźni

49,3% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest długtrwała lub ciężka choroba, trzecim niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu kościańskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
5 na 5 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat kościański

32

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

6

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

19,5%
59,3%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

40,7%
23,4%
powiat kościański
objęci

100,0%

powiat kościański

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 214 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 119 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 2,0% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT KROTOSZYŃSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

5,4%

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

ubóstwo

1086

699

bezrobocie

powiat krotoszyński

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

527

długotrwała lub ciężka
choroba

581

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

powiat krotoszyński

59,8%

40,2%

64,5%

35,5%

kobiety

woj. wielkopolskie

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

283

powiat krotoszyński

mężczyźni

51,8% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie jest
ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy jest
bezrobocie, trzecim długotrwała lub ciężka choroba.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu krotoszyńskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
4 na 6 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat krotoszyński

40

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

9

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

102,0%*
* zmianie uległa liczba rodzin zastępczych

72,1%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

27,9%

19,7% woj. wielkopolskie

23,4%
100,0%

powiat krotoszyński
objęci

powiat krotoszyński

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 283 rodziny korzystają z pomocy społecznej
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 150 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 2,5% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT LESZCZYŃSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

ubóstwo

474

4,5%

269

bezrobocie

powiat leszczyński

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

500

długotrwała lub ciężka
choroba

573

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat leszczyński

60,3%

39,7%

59,1%

40,9%

powiat leszczyński

kobiety

mężczyźni

66,6% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

205

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie jest
długotrwała lub ciężka choroba. Drugim najczęstszym powodem udzielania
pomocy jest niepełnosprawność, trzecim ubóstwo.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu leszczyńskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego

4 na 7 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat leszczyński

45

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

6

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

94,3%

76,6%

81,0%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

23,4%

19,0%

100,0%
powiat leszczyński
objęci

powiat leszczyński

woj. wielkopolskie
nieobjęci

dzieci w pieczy rodzinnej

W powiecie 205 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 73 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,2% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

M. KALISZ
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,5%

6,0%

ubóstwo

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

m. Kalisz

2514

2032

bezrobocie

m. Kalisz

woj. wielkopolskie

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

długotrwale

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

52,9%

47,1%

54,5%

45,5%

m. Kalisz

kobiety

mężczyźni

57,6% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

niepełnosprawność

1516

długotrwała lub ciężka
choroba

1284

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

711

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w mieście
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest bezrobocie, trzecim niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w mieście Kalisz w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego

Miasto Kalisz spełnia
ustawowy obowiązek
zatrudnienia jednego
pracownika socjalnego na
nie więcej niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

m. Kalisz

22

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

9

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

41,1%

76,6%

82,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

23,4%

17,4%
m. Kalisz

84,7%

19,7% woj. wielkopolskie

15,3% m. Kalisz

woj. wielkopolskie
objęci

nieobjęci

W powiecie 711 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 248 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 4,2% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

M. KONIN
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

8,3%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

ubóstwo

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

m. Konin

1984

bezrobocie

m. Konin

woj. wielkopolskie

2473

niepełnosprawność

693

długotrwała lub ciężka
choroba

951

długotrwale

57,8%

42,2%

58,0%

brak danych

brak danych

kobiety

42,0%

woj. wielkopolskie

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

358

m. Konin

mężczyźni

63,9% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w mieście
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest bezrobocie, trzecim długotrwała lub ciężka choroba.

Dostępność kadry socjalnej w mieście Konin w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
Miasto Konin nie spełnia
ustawowego obowiązku
zatrudnienia jednego
pracownika socjalnego na
nie więcej niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

m. Konin

68

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

6

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

92,3%

76,6%

77,9%

23,4%

22,1%
m. Konin

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

83,0%

17,0% m. Konin

woj. wielkopolskie
objęci

nieobjęci

W powiecie 358 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 159 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 2,7% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

M. LESZNO
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

6,0%

6,0%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest taki sam jak
wskaźnik wojewódzki.

ubóstwo

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

m. Leszno

1366

863

bezrobocie

m. Leszno

woj. wielkopolskie

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

niepełnosprawność

750

długotrwała lub ciężka
choroba

1279

długotrwale

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

54,4%

45,6%

54,7%

45,3%

m. Leszno

kobiety

mężczyźni

56,7% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

355

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w mieście
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest długotrwała lub ciężka choroba, trzecim bezrobocie.

Dostępność kadry socjalnej w mieście Leszno w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego

Miasto Leszno spełnia
ustawowy obowiązek
zatrudnienia jednego
pracownika socjalnego na
nie więcej niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

m. Leszno

34

woj. wielkopolskie

44
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4

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

92,3%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

90,1%
80,3%

23,4%
9,9%
m. Leszno

91,8%

19,7% woj. wielkopolskie

8,2% m. Leszno

woj. wielkopolskie
objęci

nieobjęci

W powiecie 355 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 146 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 2,5% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

M. POZNAŃ
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

ubóstwo

5394

4,4%

2940

bezrobocie

m. Poznań

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

m. Poznań

60,1%

39,9%

58,7%

41,3%

m. Poznań

kobiety

mężczyźni

53,4% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

niepełnosprawność

3980

długotrwała lub ciężka
choroba

7776

bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych

1899

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w mieście
jest długotrwała lub ciężka choroba. Drugim najczęstszym
powodem udzielania pomocy jest ubóstwo, trzecim
niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w mieście Poznań w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
Miasto Poznań spełnia
ustawowy obowiązek
zatrudnienia jednego
pracownika socjalnego na
nie więcej niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

m. Poznań

31

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

13

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

103,8%*
* zmianie uległa liczba rodzin zastępczych

76,6%
90,3%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

23,4%
9,7%
m. Poznań

71,4%

19,7% woj. wielkopolskie

28,6%

m. Poznań

woj. wielkopolskie
objęci

nieobjęci

W powiecie 1899 rodzin korzysta z pomocy społecznej z
tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 849 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 14,4% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT MIĘDZYCHODZKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,4%

6,0%

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

powiat
międzychodzki

ubóstwo

590

279

bezrobocie

powiat międzychodzki

woj. wielkopolskie

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

długotrwale

57,8%

42,2%

58,0% 42,0%

woj. wielkopolskie

53,6%

46,4%

55,6% 44,4%

powiat międzychodzki

kobiety

mężczyźni

51,0% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

niepełnosprawność

528

długotrwała lub ciężka
choroba
bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

491

247

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest niepełnosprawność, trzecim długotrwała lub ciężka choroba.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu międzychodzkiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
4 na 4 gminy w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat międzychodzki

35

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

5

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

50,0%

76,6%

84,2%

23,4%

15,8%
powiat międzychodzki
objęci

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

83,5%

16,5% powiat międzychodzki

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 247 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

W powiecie przebywa 91 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,5% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT NOWOTOMYSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

6,0%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej wśród
mieszkańców powiatu jest
niższy od wskaźnika
wojewódzkiego.

5,1%

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

ubóstwo

650

339

bezrobocie

powiat nowotomyski

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

637

długotrwała lub ciężka
choroba

719

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat nowotomyski

59,6%

40,4%

58,0%

42,0%

powiat nowotomyski

kobiety

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

205

mężczyźni

56,3% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie jest
długotrwała lub ciężka choroba. Drugim najczęstszym powodem
udzielania pomocy jest ubóstwo, trzecim niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu nowotomyskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
3 na 6 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat nowotomyski

40

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

6

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

97,4%

66,8%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

33,2%

23,4%

powiat nowotomyski
objęci

100,0%

19,7% woj. wielkopolskie

powiat nowotomyski

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 205 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 58 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,0% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT OBORNICKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

7,1%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

ubóstwo

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

powiat obornicki

1062

624

bezrobocie

powiat obornicki

woj. wielkopolskie

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

niepełnosprawność

699

długotrwała lub ciężka
choroba

1109

długotrwale

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

57,2%

42,8%

58,7%

41,3%

powiat obornicki

kobiety

mężczyźni

62,1% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

386

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest długotrwała lub ciężka choroba. Drugim najczęstszym
powodem udzielania pomocy jest ubóstwo, trzecim
niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu obornickiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
1 na 3 gminy w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat obornicki

89

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

6

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

25,3%

76,6%

82,1%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

23,4%

17,9%

95,2%

powiat obornicki
objęci

4,8%powiat obornicki

woj. wielkopolskie
nieobjęci

dzieci w pieczy rodzinnej

W powiecie 386 rodzin korzysta z pomocy społecznej
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 126 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 2,1% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT OSTROWSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

5,6%

ubóstwo

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

powiat ostrowski

2489

1348

bezrobocie

powiat ostrowski

woj. wielkopolskie

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

niepełnosprawność

1512

długotrwała lub ciężka
choroba

1853

długotrwale

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

56,2%

43,8%

58,3%

41,7%

powiat ostrowski

kobiety

mężczyźni

49,9% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

808

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest długotrwała lub ciężka choroba, trzecim niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu ostrowskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
7 na 8 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat ostrowski

37

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

19

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

51,5%

68,1%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

31,9%

23,4%

powiat ostrowski
objęci

92,9%

19,7% woj. wielkopolskie

7,1% powiat ostrowski

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 808 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 197 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 3,3% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT OSTRZESZOWSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

8,1%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

ubóstwo

729

501

bezrobocie

powiat ostrzeszowski

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

617

długotrwała lub ciężka
choroba

711

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat ostrzeszowski

54,6%

45,4%

54,1%

45,9%

powiat ostrzeszowski

kobiety

mężczyźni

34,2% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

318

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest długotrwała lub ciężka choroba, trzecim niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu ostrzeszowskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
3 na 7 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat ostrzeszowskiego

58

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

8

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

113,6%*
* zmianie uległa liczba rodzin zastępczych

76,6%

78,9%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

23,4%

21,1%
powiat ostrzeszowski
objęci

68,6%

19,7% woj. wielkopolskie

31,4%

powiat ostrzeszowski

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 318 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 102 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,7% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT PILSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

7,4%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

ubóstwo

2490

2193

bezrobocie

powiat pilski

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

1473

długotrwała lub ciężka
choroba

1783

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat pilski

57,2%

42,8%

58,4%

41,6%

powiat pilski

kobiety

mężczyźni

59,6% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

903

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest bezrobocie, trzecim długotrwała lub ciężka choroba.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu pilskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
5 na 9 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat pilski

43

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

22

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

36,8%

70,0%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

30,0%

23,4%

powiat pilski

93,1%

19,7% woj. wielkopolskie

6,9% powiat pilski

woj. wielkopolskie
objęci

nieobjęci

W powiecie 903 rodziny korzystają z pomocy społecznej
z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 288 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 4,9% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT PLESZEWSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

9,8%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

ubóstwo

814

607

bezrobocie

powiat pleszewski

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

1074

długotrwała lub ciężka
choroba

703

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat pleszewski

58,3%

41,7%

56,5%

43,5%

powiat pleszewski

kobiety

mężczyźni

47,2% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

339

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest niepełnosprawność. Drugim najczęstszym powodem udzielania
pomocy jest ubóstwo, trzecim długotrwała lub ciężka choroba.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu pleszewskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
3 na 6 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat pleszewski

51

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

9

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

95,3%

71,1%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

28,9%

23,4%

powiat pleszewski
objęci

61,4%

19,7% woj. wielkopolskie

38,6%

powiat pleszewski

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 339 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 166 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 2,8% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT POZNAŃSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

ubóstwo

2543

3,1%

1291

bezrobocie

powiat poznański

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat poznański

62,2%

37,8%

60,6%

39,4%

powiat poznański

kobiety

mężczyźni

63,6% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

niepełnosprawność

1777

długotrwała lub ciężka
choroba

2726

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

1362

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest długotrwała lub ciężka choroba. Drugim najczęstszym
powodem udzielania pomocy jest ubóstwo, trzecim
niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu poznańskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
9 na 17 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat poznański

47

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

23

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

45,1%

76,6%

79,4%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

23,4%

20,6%
powiat poznański
objęci

86,7%

19,7% woj. wielkopolskie

13,3% powiat poznański

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 1362 rodziny korzystają z pomocy
społecznej z tytułu bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 512 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 8,7% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT RAWICKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,5%

6,0%

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

ubóstwo

892

617

bezrobocie

powiat rawicki

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

545

długotrwała lub ciężka
choroba

813

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat rawicki

55,9%

44,1%

56,2%

43,8%

powiat rawicki

kobiety

mężczyźni

51,3% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

223

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest długotrwała lub ciężka choroba, trzecim bezrobocie.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu rawickiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
3 na 5 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat rawicki

50

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

6

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

86,4%
57,0%
76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

43,0%

23,4%
powiat rawicki
objęci

73,0%

27,0%

powiat rawicki

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 223 rodziny korzystają z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 111 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,9% ogółu dzieci przebywających w pieczy
zastępczej w województwie.

POWIAT SŁUPECKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

8,3%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

ubóstwo

787

755

bezrobocie

powiat słupecki

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat słupecki

60,5%

39,5%

61,9%

38,1%

powiat słupecki

kobiety

mężczyźni

60,9% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

niepełnosprawność

507

długotrwała lub ciężka
choroba
bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

805

238

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest długotrwała lub ciężka choroba. Drugim najczęstszym
powodem udzielania pomocy jest ubóstwo, trzecim bezrobocie.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu słupeckiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
4 na 8 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat słupecki

52

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

8

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

108,3%*
* zmianie uległa liczba rodzin zastępczych

70,6%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

29,4%

23,4%

powiat słupecki
objęci

61,0%

19,7% woj. wielkopolskie

39,0%

powiat słupecki

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 238 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 82 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,4% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT SZAMOTULSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

5,8%

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

ubóstwo

896

611

bezrobocie

powiat szamotulski

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

powiat szamotulski

56,2%

43,8%

kobiety

58,0%
50,7%

42,0%
49,3%

woj. wielkopolskie

niepełnosprawność

966

długotrwała lub ciężka
choroba

935

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

539

powiat szamotulski

mężczyźni

67,3% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest niepełnosprawnosć. Drugim najczęstszym powodem udzielania
pomocy jest długotrwała lub ciężka choroba, trzecim ubóstwo.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu szamotulskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
2 na 8 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat szamotulski

47

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

13

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

122,1%*
* zmianie uległa liczba rodzin zastępczych

73,3%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

26,7%

23,4%

powiat szamotulski
objęci

47,8%

19,7% woj. wielkopolskie

52,2%

powiat szamotulski

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 539 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 226 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 3,8% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT ŚREDZKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,3%

6,0%

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

ubóstwo

691

739

bezrobocie

powiat średzki

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat średzki

57,9%

42,1%

60,9%

39,1%

powiat średzki

kobiety

mężczyźni

67,5% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

niepełnosprawność

379

długotrwała lub ciężka
choroba

592

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

696

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest bezrobocie. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest bezradność w sprawach opiekuńczp-wychowawczych, trzecim
ubóstwo.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu średzkiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
2 na 5 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat średzki

66

woj. wielkopolskie

44

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych w gminach

13

Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

114,3%*
* zmianie uległa liczba rodzin zastępczych

76,6%

83,5%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

23,4%

16,5%
powiat średzki
objęci

69,8%

19,7% woj. wielkopolskie

30,2%

powiat średzki

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 696 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 43 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 0,7% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT ŚREMSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

5,6%

ubóstwo

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

powiat śremski

661

381

bezrobocie

powiat śremski

woj. wielkopolskie

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

długotrwale

57,8%

42,2%

51,1%

48,9%
kobiety

58,0%

42,0%

52,0%

48,0%

woj. wielkopolskie

niepełnosprawność

728

długotrwała lub ciężka
choroba

760

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

190

powiat śremski

mężczyźni

57,4% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest długotrwała lub ciężka choroba. Drugim najczęstszym
powodem udzielania pomocy jest niepełnosprawność, trzecim
ubóstwo.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu śremskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
W powiecie ani jedna
gmina nie spełnia
ustawowego obowiązek
zatrudnienia jednego
pracownika socjalnego na
nie więcej niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat śremski

71

woj. wielkopolskie
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Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

0%
47,4%
76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

19,7% woj. wielkopolskie

52,6%

23,4%
powiat śremski
objęci

100,0%

powiat śremski

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 190 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 74 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,3% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT TURECKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

8,7%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

ubóstwo

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

powiat turecki

835

bezrobocie

powiat turecki

woj. wielkopolskie

756

niepełnosprawność

1082

długotrwała lub ciężka
choroba

679

długotrwale

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

55,7%

44,3%

56,0%

44,0%

powiat turecki

kobiety

mężczyźni

49,7% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

461

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest niepełnosprawność. Drugim najczęstszym powodem udzielania
pomocy jest bezrobocie, trzecim ubóstwo.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu tureckiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
7 na 9 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat turecki

34

woj. wielkopolskie

44
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Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

77,3%

75,9%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

24,1%

23,4%

powiat turecki

68,3%

19,7% woj. wielkopolskie

31,7%

powiat turecki

woj. wielkopolskie
objęci

nieobjęci

W powiecie 461 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 139 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 2,4% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT WĄGROWIECKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

7,4%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

ubóstwo

947

802

bezrobocie

powiat wągrowiecki

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

powiat wągrowiecki

61,0%

39,0%

kobiety

58,0%
66,1%

42,0%
33,9%

woj. wielkopolskie

niepełnosprawność

860

długotrwała lub ciężka
choroba

800

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

427

powiat wągrowiecki

mężczyźni

56,0% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest niepełnosprawnośc, trzecim bezrobocie.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu wągrowieckiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
4 na 7 gmin w powiecie
spełnia ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat wągrowiecki

68

woj. wielkopolskie

44
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Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

66,3%

72,6%

76,6%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

27,4%

23,4%

powiat wągrowiecki
objęci

84,2%

19,7% woj. wielkopolskie

15,8% powiat wągrowiecki

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 427 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 184 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 3,1% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT WOLSZTYŃSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

6,0%

ubóstwo

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

powiat wolsztyński

275

bezrobocie

powiat wolsztyński

woj. wielkopolskie

511

4,8%

niepełnosprawność

385

długotrwała lub ciężka
choroba

386

długotrwale

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

52,2%

47,8%

53,8%

46,2%

powiat wolsztyński

kobiety

mężczyźni

49,0% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

161

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest długotrwała lub ciężka choroba, trzecim niepełnosprawność.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu wolsztyńskiego w 2016 r.

Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
1 na 3 gminy w powiecie
spełniają ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat wolsztyński

60

woj. wielkopolskie
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Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

83,3%

76,6%

80,1%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

23,4%

19,9%
powiat wolsztyński
objęci

69,4%

19,7% woj. wielkopolskie

30,6%

powiat wolsztyński

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 161 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

W powiecie przebywa 85 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 1,4% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT WRZESIŃSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest niższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

6,0%

5,9%

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

ubóstwo

752

577

bezrobocie

powiat wrzesiński

woj. wielkopolskie

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć
ogółem

niepełnosprawność

937

długotrwała lub ciężka
choroba

969

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat wrzesiński

60,0%

40,0%

54,8%

45,2%

powiat wrzesiński

kobiety

mężczyźni

57,9% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

285

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest długotrwała lub ciężka choroba. Drugim najczęstszym
powodem udzielania pomocy jest niepełnosprawność, trzecim
ubóstwo.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu wrzesińskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
3 na 5 gminy w powiecie
spełniają ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat wrzesiński

50

woj. wielkopolskie
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Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

85,2%

76,6%

76,8%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

23,4%

23,2%
powiat wrzesiński
objęci

68,0%

19,7% woj. wielkopolskie

32,0%

powiat wrzesiński

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 285 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 128 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 2,2% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

POWIAT ZŁOTOWSKI
Skala korzystania z pomocy społecznej w 2016 r.

Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2016 r. [l. rodzin]

10,8%

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
wśród mieszkańców
powiatu jest wyższy od
wskaźnika
wojewódzkiego.

ubóstwo

6,0%

1744

1692

bezrobocie

powiat złotowski

woj. wielkopolskie

niepełnosprawność

Świadczeniobiorcy w 2016 r. w podziale na płeć

długotrwała lub ciężka
choroba

ogółem

1017

1445

długotrwale

woj. wielkopolskie

57,8%

42,2%

58,0%

42,0%

woj. wielkopolskie

powiat złotowski

57,0%

43,0%

57,1%

42,9%

powiat złotowski

kobiety

mężczyźni

61,2% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenie pieniężne.

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

560

Najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w powiecie
jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy
jest bezrobocie, trzecim długotrwała lub ciężka choroba.

Dostępność kadry socjalnej w gminach powiatu złotowskiego w 2016 r.
Średnia liczba środkowisk przypadająca na pracownika socjalnego
3 na 8 gminy w powiecie
spełniają ustawowy
obowiązek zatrudnienia
jednego pracownika
socjalnego na nie więcej
niż 50 rodzin
i osób samotnie
gospodarujących.

powiat złotowski

63

woj. wielkopolskie

44
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Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objęte
wsparciem asystenta rodziny
w 2016 r.

Rodziny zastępcze objęte wsparciem koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r.

100,0%

76,6%

87,0%

Dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.

80,3%

23,4%

13,0%
powiat złotowski
objęci

74,0%

19,7% woj. wielkopolskie

26,0%

powiat złotowski

woj. wielkopolskie
nieobjęci

W powiecie 560 rodzin korzysta z pomocy społecznej z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

dzieci w pieczy rodzinnej

dzieci w pieczy instytucjonalnej

W powiecie przebywa 196 dzieci objętych pieczą zastępczą,
co stanowi 3,3% ogółu dzieci przebywających w pieczy zastępczej
w województwie.

