
Doświadczenia Powiatu Gnieźnieńskiego  
w budowaniu lokalnego wsparcia osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

 
Czyli słów kilka  

o Projekcie „AKORD”… 



Dlaczego podjęto działania na rzecz osób  
z doświadczeniem choroby psychicznej  

w obszarze pomocy społecznej? 

brak wiedzy na temat chorób psychicznych 
wśród pracowników pomocy społecznej 

stygmatyzacja osób chorych 

brak systemu pomocy w środowisku 



Nasze atuty i mocne strony 

dobra współpraca 
i komunikacja 
PCPR-u z innymi 
instytucjami  

! wspierające zaplecze 
kadry Szpitala dla 
Nerwowo i 
Psychicznie Chorych 
„Dziekanka”  
w Gnieźnie 

! pracownicy pomocy 
społecznej 
zmotywowani do 
pomocy osobom 
chorym psychicznie 

! 



Cele Projektu „AKORD” 

„Empowerment” - 
usamodzielnianie 
się i aktywizacja 

osób  
z zaburzeniami  

i chorobami 
psychicznymi  

promowanie 
dobrych 
praktyk, 
wzorów  
i modeli  

zdiagnozowanie 
środowiska 

osób chorych 
psychicznie  

i podniesienie 
kompetencji 

beneficjentów 



Jak to realizowaliśmy?  

• podpisanie partnerstw między instytucjami i organizacjami społecznymi, szpitalem 

• utworzenie sieci punktów konsultacyjno-informacyjnych na terenie poszczególnych gmin (dla 
osób chorych, ich bliskich i opiekunów, pracowników socjalnych OPS) 

• opracowanie broszur informacyjnych dotyczących środowiska osób cierpiących na zaburzenia  
i choroby psychiczne 

• oferowanie pomocy w ramach instytucji i organizacji społecznych, przygotowanie kampanii 
informacyjno-edukacyjnej przełamującej stereotypy w myśleniu o osobach dotkniętych 
zaburzeniami i chorobami psychicznymi 

• wykorzystanie doświadczenia organizacji społecznych działających na rzecz osób 
cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne 

• prowadzenie zajęć aktywizujących 



Jakie zajęcia aktywizujące? 

Warsztaty  
z zakresu 
fotografii 
cyfrowej  

i komputerowej 
obróbki zdjęć 

Warsztaty 
malarskie 

Zajęcia 
rehabilitacyjne 

z 
muzykoterapią 

Zajęcia 
komputerowe 

Warsztaty 
rzeźbiarskie 

Trening 
kreatywności  

i 
przedsiębiorczości 

Festyn „ 
Zdrowie Praca 

Rodzina 
Sztuka” 

(prezentacja 
twórczości 

osób chorych)  



Korzyści płynące z Projektu „AKORD” 

niesienie pomocy i opieki  
w bezpiecznym, znanym środowisku; 

zagwarantowanie bezpiecznych 
miejsc do zdrowienia (CAS „LARGO”) 

podniesienie kompetencji 
pracowników pomocy społecznej 

angażowanie do współpracy 
wielu instytucji 

utworzenie ŚDS „Dom Anki” dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi; CAS „LARGO”, 
obecnie (2016-2017) tworzenie Spółdzielni 

Socjalnej – kawiarni     



Centrum Aktywności Społecznej 

LARGO w Gnieźnie 
 

 



Centrum Aktywności Społecznej 

LARGO 
 

• Podstawowe zadania CAS LARGO określone zostały w Regulaminie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie : 

• - podejmowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej grup 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• - podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwyciężeniu 

trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich 

życiowego usamodzielniania, 

• - umożliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom 

społecznym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom 

wyznaniowym i.in, 

• - zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom, rodzinom znajdującym się 

• w trudnej sytuacji życiowej. 



Centrum Aktywności Społecznej 

LARGO 
 

• Centrum Aktywności Społecznej Largo poza opisaną wyżej działalnością 

to także zaplecze pozwalające na realizację zadań z różnych obszarów 

działalności aktywności społecznej. W naszych zasobach znajdują się 

pomieszczenia dostosowane do prowadzenia różnego rodzaju zajęć 

warsztatowych, organizacji spotkań,realizacji projektów unijnych, 

korzystania 

z nieodpłatnych specjalistycznych porad i konsultacji, zarówno przez osoby 

indywidualne jak również przez organizacje społeczne, instytucje publiczne. 



Centrum Aktywności Społecznej 

LARGO 
 

 



Centrum Aktywności Społecznej 

LARGO 
 

 



Centrum Aktywności Społecznej 

LARGO 
 

 

Centrum Aktywności Społecznej 

LARGO 

Pracownie 

Pracownia plastyczna 

Pracownia ruchu i tańca 

Pracownia krawiecka 



Centrum Aktywności Społecznej 

LARGO 
 

 

Centrum Aktywności Społecznej 

LARGO 

Pracownie 

Pracownia teatralna 

Pracownia komputerowa 

Klub Miłośników Języka Angielskiego 



Centrum Aktywności Społecznej 

LARGO 
 

 

Centrum Aktywności Społecznej 

LARGO 

Pracownie Pracownia fotograficzna 

Grupa Wsparcia Dla Osób Niepełnosprawnych 



Nieodpłatne porady i konsultacje dla 

mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego 
 

 



 

 

 

1. Polski Związek Niewidomych – Koło Gniezno 

2. Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów w Poznaniu – 

Koło Terenowe 

3. Związek Kombatantów Reczypospolitej Polski i Byłych Więźniów 

Politycznych Koło nr 1  

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy  

w Gnieźnie 

5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko – Powiatowy 

6. PTTK- Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej 

7. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Koło 

„Katyń” 

8. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Koło Gniezno 

9.Związek Harcerstwa Polskiego 

Rejestr Organizacji Pozarządowych 



Projekty i programy realizowane w CAS 

LARGO 
 

 

1. Program PARTNER – adresowany jest on do pełnoletnich mężczyzn 

stosujących przemoc w rodzinie 

 

2. Program PRIDE – program szkoleniowy dla kandydatów na rodziny 

zastępcze 

 

3. Projekt Ostatnia Mila – celem programu jest stworzenie oferty kulturalnej 

skierowanej do nowych grup odbiorców, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. W ramach projektu zostały przeprowadzone w październiku i 

listopadzie warsztaty teatralne, podczas których uczestnicy rozwijali 

wyobraźnię oraz umiejętności społeczne i komunikacyjne 

 



Projekty i programy realizowane w CAS 

LARGO 
 

 

4. Projekt Akademia@ktywności – szkolenia komputerowe dla osób w wieku 

50 lat i więcej. Projekt realizowany był przez Fundację na Rzecz Poprawy 

Jakości Życia OD-NOWA i miał na celu podniesienie kompetencji 

informatycznych uczestników oraz ich aktywizację na rynku pracy. 

 

5. Projekt Jestem niepełnosprawny – mam prawo żyć, działać i pracować 

w społeczeństwie – skierowany na aktywizację zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych  stworzono poprzez prowadzone zajęcia szansę do 

integracji , treningu społecznego oraz pokazanie siebie i swoich możliwości. 



Harmonogram ważniejszych wydarzeń  

w CAS LARGO 

 Spotkania Integracyjne 
 

 

4.02.2016 – spotkanie integracyjne z prezentacją Pracowni Ruchu i Tańca 

 

17.03.2016 – Wielkanocne Warsztaty Plastyczne 

 

28.04.2016 – II Dzień Sztuki – zdarzenie sceniczne „Nazwisko” oraz wernisaż 

wystawy Jana Łąckiego 

 

3.05.2016 – prezentacja zdarzenia scenicznego „Nazwisko” dla członków 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

 



Harmonogram ważniejszych wydarzeń 

w CAS LARGO – Spotkania 

Integracyjne 
 

 

15.06.2016 – Malowanie na polanie – Piknik integracyjny w Dębnicy 

 

16.06. 2016 – Z wizytą w Grodzie Halszki – spotkanie z Pawłem Mordalem 

autorem przewodników po Ziemi Szamotulskiej 

 

30.06.2016 – THE BEATLES FOR US – prezentacja Klubu Miłośników Języka 

Angielskiego 

 

16.11.2016 – Wieczór poezji i malarstwa – wiersze Izabeli Paszko i Iwony 

Dopierały oraz malarstwo Antoniego Zielińskiego 



Spotkania informacyjne 

 

 

14.01.2016 – spotkanie z przedstawicielami Fundacji im. Doktora Piotra 

Janaszka PODAJ DALEJ dotyczące Akademii Życia działającej w Koninie 

25.05.2016 – Dzień otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych 

29.09.2016 – Co każdy z niepełnosprawnością wiedzieć powinien – spotkanie z 

przedstawicielami Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji wykłady i konsultacje 

z fizjoterapeutą, prawnikiem, doradcą zawodowych 

4.12.2016 – Dzień osób niepełnosprawnych w ZUS – konsultacje i porady 



W ramach działań integracyjnych w 

społeczności lokalnej uczestnicy wzięli 

udział w:  

 

1. Spektaklu Teatru A. Fredry Nasze Miasto – 15.03.2016. 

2. Obchodach 10-rocznicy powstania PROMYKA DĘBNICA – 22.06.2016. 

3. Dniu Ziemniaka organizowanym przez Stowarzyszenie MAKI – 16.09.2016. 

4. Charytatywnym szyciu lalek organizowanym przez ZHP – 1.10.2016.   



 

 
     PCPR stworzyło system sprawnego przepływu informacji do środowiska 

osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem różnych ogólnodostępnych źródeł 

przekazu. Osoby te są na bieżąco informowane przez pracowników o prawach 

i uprawnieniach oraz formach pomocy.  Dane zamieszczane są w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej PCPR oraz CAS LARGO – 

zawierają  informacje o głównych formach pomocy dla osób 

niepełnosprawnych, procedury wg, których przyznawane są  środki PFRON 

oraz wnioski do pobrania oraz komunikaty i aktualności z naszej pracy na rzecz 

środowiska osób niepełnosprawnych. 

 

 

http://www.largo.gniezno.pl 

 

 

 

 

http://www.pcpr.powiat-gniezno.pl 
 

Baza Danych 

http://www.largo.gniezno.pl/

