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Motto:

„ ŚWIAT niech będzie PIĘKNY,
              LUDZIE niech będą DOBRZY,

DZIECI niech będą SZCZĘŚLIWE. ”
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W S T Ę P

W wymiarze rozwoju cywilizacyjnego jesteśmy świadkami i uczestnikami
schyłku tradycyjnego państwa opiekuńczego. Dostrzeżenie tego, zmusza do
poszukiwania rozwiązań aktywizujących w celu walki z problemem społecznej
bierności i przyczynami wykluczenia społecznego. Podstawowym założeniem
takiej polityki winno być uznanie, że również Samorząd Powiatu może
podejmować działania ukierunkowane na pobudzenia aktywności jednostek, grup
i organizacji zmierzając do zwiększenia szans życiowych mieszkańców Powiatu.
Temu celowi służyć ma Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku nałożyła na
Samorząd Powiatu obowiązek opracowania Strategii rozwiązywania problemów
społecznych ( Dz. U. Nr 64, poz. 414, z późniejszymi zmianami, art. 10a pkt 2).
Również Strategia Powiatu Buskiego zawiera zadania w zakresie zapewnienia
dobrego funkcjonowania pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej
i zawodowej.

  Zadanie opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
wymagało zaangażowania różnych środowisk zajmujących się sprawami szeroko
rozumianej pomocy społecznej w naszym Powiecie, przy których to udziale
niniejsza Strategia została sporządzona.

Ideą, która przyświeca opracowaniu niniejszej Strategii było stworzenie
rozwiązań i celów strategicznych umożliwiających podjęcie działań osłonowych
zapobiegających izolacji i marginalizacji tam gdzie jest to konieczne. Świadomość
istniejących w Powiecie Buskim problemów społecznych stanowi motywacje do
konstruowania rozwiązań, dających szansę na podniesienie efektywności
oddziaływań. Strategia umożliwi koncentrację sił społecznych oraz optymalne
i racjonalne wykorzystanie środków finansowych, przeznaczonych na
rozwiązywanie najbardziej nurtujących problemów mieszkańców Powiatu
Buskiego.

Podobnie za Wojewódzką Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych, należy przyjąć, iż misją naszej Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych powinno być stwarzanie coraz to
lepszych warunków do realizacji ustawowego celu pomocy społecznej, jakim jest
„umożliwienie poszczególnym mieszkańcom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać,
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”.
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Opracowany materiał podzielony został na osiem części. Pierwsza część
przedstawia ogólną charakterystykę naszego Powiatu, część druga ukazuje pomoc
społeczną i jej zadania. Część trzecia przedstawia mocne i słabe strony pomocy
społecznej, natomiast czwarta zawiera zadania realizacyjne Strategii.
W piątej i szóstej znajdują się cele strategiczne i harmonogram realizacji działań.
Kolejny obszar to projekty, które pozwolą w miarę możliwości poprawić
częściowo sytuację osób objętych pomocą społeczną. Ostatnia część przedstawia
skutki realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Przedstawiona Strategia przybliża problemy pomocy społecznej i winna być
jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez samorząd naszego Powiatu
w latach 2003 – 2010.
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU BUSKIEGO

Powiat Buski położony jest w południowo – wschodniej części Województwa
Świętokrzyskiego. Stolicą powiatu jest miasto Busko Zdrój. Powiat zajmuje
ogółem powierzchnię 96 739 ha, z czego około 78% stanowią użytki rolne zaś
lasy 10%.W skład Powiatu Buskiego wchodzi 8 gmin: Busko  Zdrój, Solec
Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Stopnica, Tuczępy, Wiślica. Gminy
te różnią się liczebnością mieszkańców a co za tym idzie liczbą instytucji
i organizacji, poprzez które realizowana jest opieka społeczna.

A. Demografia i jej tendencje.

Teren Powiatu zamieszkuje 78 091 mieszkańców, co stanowi niespełna
6% ludności Województwa Świętokrzyskiego ( stan na 31.12.2002 r. ). Wskaźnik
gęstości zaludnienia na terenie Powiatu wynosi 79  osób  na  1  km2

( przy średniej dla kraju wynoszącej 124 osoby na 1 km2, a dla województwa 114
na 1 km2 ). W mieście żyje 23,6% ludności Powiatu Buskiego, pozostała część
zamieszkuje tereny wiejskie. Liczbę mieszkańców w poszczególnych gminach
Powiatu przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Liczba mieszkańców Powiatu z podziałem na gminy.

GMINA 2000 2001 2002
Busko Zdrój 33 829 33 726 33 740
Stopnica  8 266  8 407  8 437
Wiślica  6 428  6 265  6 385
Solec Zdrój  5 356  5 303  5 264
Gnojno  5 045  4 991  4 965
Tuczępy  3 969  3 951  3 952
Nowy Korczyn  6 893  6 864  6 922
Pacanów  8 571  8 448  8 426
POWIAT 78 357 77 955 78 091
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Wykres Nr 1 Procentowy wykaz liczby mieszkańców Powiatu w roku 2002

Wykres Nr 2. Liczba mieszkańców Powiatu z podziałem
                             na gminy.

Strukturę wiekową ludności Powiatu obrazuje tabela nr 2, z której wynika,
że najliczniejsza grupa mieszkańców znajdujących się w wieku produkcyjnym –
stanowi 45 690 osób, a grupa w wieku poprodukcyjnym liczy 14 498 osób.
W porównaniu z latami poprzednimi zauważyć można zmniejszanie się liczy osób
w wieku przedprodukcyjnym.
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Tabela  Nr 2. Struktura wiekowa ludności z podziałem na gminy.

GMINA PRZEDPRODUKCYJNY PRODUKCYJNY POPRODUKCYJNY
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Busko
Zdrój 8 349 7 374 7 664 20 354 21 162 20 801 5 126 5 190 5 275
Stopnica 2 041 1 970 1 910 4 496 4 652 4 683 1 729 1 785 1 844
Wiślica 1 573 1 401 1 482 3 528 3 562 3 604 1 327 1 302 1 299
Solec
Zdrój 1 348 1 298 1 251 2 941 2 959 2 970 1 067 1 046 1 043
Gnojno 1 172 1 157 1 149 2 686 2 662 2 654 1 187 1 172 1 162
Tuczępy 1 026 996 984 2 182 2 196 2 221 761 759 747
Nowy
Korczyn 1 605 1 543 1 563 3 844 3 873 3 860 1 473 1 511 1 499
Pacanów 2 007 2 018 1 900 4 808 4 605 4 897 1 756 1 825 1 629
POWIAT 19 121 17 757 17 903 44 839 45 671 45 690 14 426 14 590 14 498

Tabela  Nr 3. Tendencje zmian struktury ludności 2002-2030

ROK Wiek
przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny

2002 17 903 45 690 14 498
2030 11 543 36 366 17 059

Różnica - 6 360 - 9 324          + 2 561

Na podstawie wcześniej wymienionych danych do podstawowych zagrożeń
w rozwoju ludnościowym Powiatu należą:

1. proces starzenia się ludności, szczególnie wiejskiej,
2. malejący przyrost naturalny,
3. utrzymująca się tendencja odpływu ludności ze wsi do miast,

Do osób w wieku przedprodukcyjnym zalicza się dzieci i młodzież.
W Powiecie Buskim zamieszkuje 17 903 dzieci do 18 roku życia ( stan na koniec
2002 r. ). Poniższa tabela ( Tabela nr 4 ) przedstawia ilość dzieci z podziałem na
gminy.
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Tabela Nr 4. Ilość dzieci w gminach z podziałem wiekowym
                                w poszczególnych latach.

- Rok 2000

GMINA 0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 RAZEM
Busko Zdrój 1 274 1 054 382 2 201 1 574 1 864 8 349
Stopnica 231 273 350 341 395 451 2 041
Wiślica 250 225 239 277 286 296 1 573
Solec Zdrój 221 190 198 243 240 256 1 348
Gnojno 159 181 189 196 211 236 1 172
Tuczępy 171 168 176 178 167 166 1 026
Nowy Korczyn 179 222 301 279 295 329 1 605
Pacanów 304 312 335 314 351 391 2 007
POWIAT  2 786  2 625  2 170   4 029   3 519   3 989   19 121

- Rok 2002

GMINA 0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 RAZEM
Busko Zdrój 1 152 1 049 330 2 001 1 417 1 715 7 664
Stopnica 244 235 306 355 367 403 1 910
Wiślica 235 191 236 243 278 299 1 482
Solec Zdrój 194 170 193 233 231 230 1 251
Gnojno 156 177 185 192 207 232 1 149
Tuczępy 163 149 164 177 168 163 984
Nowy Korczyn 171 213 249 325 276 329 1 563
Pacanów 305 247 343 317 321 367 1 900
RAZEM  2 620  2 430  2 006  3 843  3 265  3 738  17 903



PPoowwiiaattoowwaa SSttrraatteeggiiaa RRoozzwwiiąązzyywwaanniiaa PPrroobblleemmóóww SSppoołłeecczznnyycchh
____________________________________________________________________________________________________________________

10

Wykres Nr 3. Procentowa ilość dzieci w roku 2002 w poszczególnych gminach

Analizując strukturę mieszkańców Powiatu nie sposób nie zauważyć
trudności w uzyskaniu danych statystycznych dotyczących liczby osób
niepełnosprawnych ( w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ), których liczba
stale rośnie. Szacuje się, iż niepełnosprawni stanowią 10% populacji w Polsce.
Przyjmując ten wskaźnik, należy założyć, że Powiat Buski zamieszkuje ponad
7 tyś. osób niepełnosprawnych.

B. Rynek pracy i bezrobocie.

Jednym z problemów naszego Powiatu jest bezrobocie. Stopa bezrobocia
w powiecie w 2002r. wynosiła 9,8% , utrzymuje się ona znacznie poniżej średniej
wojewódzkiej, która wynosi 18,5%. W Powiatowym Urzędzie Pracy
zarejestrowanych jest 4573 bezrobotnych w tym kobiet 2192 .
Poniższa tabela ( Tabela nr 5 ) przedstawia bezrobocie w poszczególnych gminach.

Tabela Nr 5. Bezrobotni w podziale na gminy (stan na 31.12.2002r.)

GMINA Razem
bezrobotni

W tym
kobiety

Abs. Szkół
ponadpodst.

Zwolnieni z
p.dot.z.p

Z prawem
do zasiłku

W wieku
18-44 l.

Bez pracy
pow. 12 m.

Busko
Zdrój 2320 1110 186 13 220 1884 1250

Gnojno 281 144 23 3 16 259 177
Nowy

Korczyn 328 142 33 7 17 281 159
Pacanów 429 203 43 3 23 384 229

Solec Zdrój 299 152 17 0 21 266 146
Stopnica 421 208 48 4 46 367 190
Tuczępy 176 81 11 0 26 159 57
Wiślica 319 152 37 2 18 278 168

RAZEM 4573 2192 398 32 387 3878 2376
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Liczba ludności aktywnej zawodowo w Powiecie Buskim wg stanu na koniec
2002r. wynosiła 46,8 tys. osób. Z tego 4 573 osób pozostawało w tym okresie bez
pracy, daje to stopę bezrobocia w wysokości 9,8%.

C. Dominujące problemy społeczne.

Pomoc społeczna adresowana jest do osób i rodzin, które nie są w stanie przy
użyciu własnych możliwości i środków przezwyciężyć trudnej sytuacji, w jakiej się
znalazły.
Z roku na rok na opiekę społeczną wydatkowanych jest coraz więcej środków
z budżetów gminnych. W Powiecie istnieją rodziny żyjące na poziomie minimum
socjalnego. Pomoc społeczna jest znacznym obciążeniem budżetów gminnych.
Świadczy o tym wzrastająca liczba przyznawanej pomocy społecznej.

Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy społecznej są:
bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba, uzależnienia, bezradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych ( zwłaszcza rodziny niepełne
i wielodzietne ) oraz przemoc w rodzinie. Poniższa tabela nr 6 przedstawia liczbę
rodzin korzystających z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej w latach
2000 – 2002 m.in. z  niżej wymienionych powodów.
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Tabela nr 6. Powody przyznania pomocy w powiecie z podziałem na gminy w latach 2000-2002

GMINY

BUSKO
ZDRÓJ STOPNICA WIŚLICA SOLEC

ZDRÓJ GNOJNO TUCZĘPY NOWY
KORCZYN PACANÓW

200020012002200020012002200020012002200020012002200020012002200020012002200020012002200020012002

Bezrobocie 557 726 588 76 92 96 65 50 69 70 145 181 36 39 48 24 48 32  76 80 116 185 66 45

Niepełnosprawność 394 472 468 86 88 95 50 59 69 3 94 95 127 125 144 25 32 34  74 83 108  157 119 184

Ochrona
małżeństw 111 101 72 39 47 42 39 20 22 33 39 18 40 30 36 31 22 20  59 37 21 37 34 29

Długotrwała
choroba 298 427 405 46 48 52 28 36 63 57 45 50 16 28 8 26 63 39  98 47 54  460 120 195

Bezradność w
sprawach
opiekuńczych

197 261 254 28 54 59 69 69 96 24 185 108 8 17 9 --- --- ---  97 61 113  218 160 230

Alkoholizm 12 16 21 10 11 12 3 4 6 15 5 6 2 3 7 3 3 ---  4 5 4  51 33 120

Rodziny
wielodzietne 74 92 81 19 42 44 31 15 31 9 16 12 4 5 10 --- --- ---  71 45 63  36 19 31

Rodziny niepełne 123 182 172 9 12 15 14 13 10 15 12 12 4 4 9  ---  ---  ---  26 16 24  52 16 16
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Tabela Nr 7. Powody przyznania pomocy w Powiecie w latach 2000-2002

LATA Bezrobocie Niepełnospraw
ność

Ochrona
małżeństw

Długotrwała
choroba

Bezradność
W sprawach
opiekuńczych

Alkoholizm Rodziny
wielodzietne

Rodziny niepełne

2000 1089 916 389 1029 641 100 244 243
2001 1246 1072 330 814 807 80 234 255
2002 1175 1197 260 866 860 176 332 258
Ogółem 3510 3185 978 2709 2308 356 810 756

Wykres Nr 4. Powody przyznania pomocy w Powiecie w latach 2000-2002
                             (ogółem)
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Wśród ubogich rodzin bezrobotnych można zaobserwować tak zwane
zjawisko zamkniętego kręgu ubóstwa. Dzieci z rodzin ubogich kończą swoje
kształcenie na poziomie szkoły podstawowej i zawodowej, a tym samym tracą
możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy i wyjścia poza własną grupę społeczną.
Do negatywnych zjawisk wpływających na funkcjonowanie rodzin
w powiecie buskim zalicza się: alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych oraz przemoc w rodzinie. Problem alkoholowy został
potwierdzony przez każdą z naszych gmin i stanowi zagrożenie dla społeczeństwa.
Na terenie każdej z gminy działają komisje ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych, które realizują swoje zadania w oparciu o gminne programy
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Komisje te pomagają osobom uzależnionym od alkoholu poprzez: prowadzenie
z nimi rozmów interwencyjnych, ( których efektem może być leczenie odwykowe),
kierowanie wniosków do sądów rejonowych o zastosowanie obowiązku leczenia
w systemie zamkniętym.
 W 2002r. Sąd Rejonowy w Busku Zdroju skierował na leczenie 251 osób w tym
88 osób znajduje się na liście osób oczkujących na umieszczenie na leczenie
w systemie stacjonarnym.

 Pomoc gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, opiera się na
szeroko rozumianej pomocy profilaktycznej w formie:

1. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

2. działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki;
3. prowadzenia pracy terapeutycznej i zwiększenie dostępności

rehabilitacyjnej;

Z danych przekazanych z Ośrodków Pomocy Społecznej wynika, że okres
bezrobocia powoduje znaczne pogorszenie kondycji ekonomicznej rodziny
i obniżenie poziomu zaspakajania potrzeb. Prowadzi to do jej ubóstwa i stopniowo
wyklucza rodzinę z normalnego życia społecznego. Rodzina bez środków
materialnych nie wypełnia podstawowych zadań. Grozi to kryzysem rodziny
i rozwojem różnych patologii społecznych. Często tragicznym zjawiskiem
bezrobocia, polegającym również na tym, że dotyczy ono osób będących w okresie
największej aktywności życiowej i zawodowej. Konieczna jest pomoc instytucji
powołanych do tego, by wspomagać ludzi pozostających bez pracy, a co z a tym
idzie pozbawionych środków do godnego życia.
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 W Powiecie Buskim funkcjonuje jeden Sąd Rejonowy w Busku Zdroju,
współpraca z nim przynosi wymierne efekty.

Z danych sądowych wynika, że niepokojącym zjawiskiem jest przestępczość
nieletnich. Od 2000r do 2002 roku nieletni popełnili 276 czynów karalnych
z czego 192 sprawy popełnili w miastach, a 84 na wsi. Czyny karalne były
popełnione głównie przez chłopców (262 sprawców), dziewczęta popełniły
ich 43.

Tabela Nr 8. Ilość nieletnich sprawców czynów karalnych wg. kategorii
                            wiekowych.

Rok Kategorie wiekowe Ilość nieletnich Ilość spraw
Do 13 lat

2000 14 11
2001 7 6
2002 2 2

Do 15lat
2000 18 18
2001 26 22
2002 12 11

15-17
2000 115 85
2001 105 65
2002 72 56

 Liczbę przestępstw i negatywnych zjawisk społecznych, które zarejestrowała
Powiatowa Komenda Policji przedstawia poniższa tabela ( Tabela nr 9 ).

Tabela nr 9. Liczba przestępstw i negatywnych zjawisk społecznych
                      w latach 2000 – I półrocze 2002

Liczba interwencji 2312
Zabójstwa 1
Samobójstwa 71
Przestępczość nieletnich 149
Przemoc w rodzinie 256
Osoby aktualnie umieszczone w zakładach
karnych 14

Osoby wielokrotnie karane 24
Kradzieże 600
Rozboje 59
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W zestawieniu przestępstw i negatywnych zjawisk niepokoją rozmiary
przestępczości nieletnich i przemocy w rodzinie. Przestępczość i demoralizacja
nieletnich uwarunkowana jest głównie sytuacją rodziny. Nieletni, którzy wchodzą
w konflikt z prawem w większości pochodzą z rodzin rozbitych, niewydolnych
wychowawczo, z rodzin patologicznych a takie rodzin ubogich, dotkniętych
bezrobociem. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i istotnym problemem
społecznym. Nic nie usprawiedliwia przemocy. Te groźne społeczne zjawiska
wymagają zwalczania a osoby i rodziny nimi dotknięte pomocy i opieki.

Pojawiły się pierwsze zainteresowania narkotykami wśród młodzieży.
Rośnie rozpowszechniane eksperymentalnie i okazjonalnie substancji nielegalnych.
Używanie narkotyków będzie wywoływać poważne problemy społeczne.
PCPR włączy się aktywnie w działania profilaktyczne i zapobiegawcze by
minimalizować przyczyny i skutki zjawiska narkomanii.

D. Obszary ryzyka i działania kierunkowe.

Prognoza do roku 2015 zakłada generalnie w skali Powiatu niewielkie
zmniejszenie liczy ludności o 4,5 tys. osób to jest 5,8 %. Tak więc ważnym
problemem społecznym będzie proces starzenia się ludności i systematyczny
wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Stwarza to potrzebę konstruowania
całego systemu zabezpieczenia społecznego dla tej grupy ludności, w tym budowa
placówek o charakterze stacjonarnym również adaptację wolnych obiektów
nadających się na te cele.

Przewidywane na okres perspektywiczny zmiany w strukturze ludności
wg wieku będą miały bezpośredni wpływ na potrzeby mieszkańców.
Wpłyną na nie:

- znaczne zmniejszenie populacji dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat,
w tym szczególnie duży spadek liczebności roczników szkół podstawowych
(o ponad 23%) oraz szkół gimnazjalnych (o około 31%)

- zmniejszenie liczby ludności w wieku produkcyjnym o około 19% (18 – 59
– 64 lata) do 2030 roku..

- duży przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat
i więcej) o około 15 % do 2030r.

Zmiany te powodować będą określone implikacje dla polityki społeczno –
gospodarczej powiatu oraz podstawę do określenia i wyboru głównych kierunków
działania, w tym w zakresie polityki społecznej.
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Tabela Nr. 10 Prognoza ludności  na lata 2002-2030 – Powiat Buski.

ROK 2002 2010 2020 2030

Grupa wieku RAZEM mężczyźni kobiety RAZEM mężczyźni kobiety RAZEM mężczyźni kobiety RAZEM mężczyźni kobiety

7-12 5746 2972 2774 4422 2266 2156 4597 2365 2232 3975 2044 1931

13-15 3085 1563 1522 2392 1264 1128 2137 1090 1047 2214 1143 1071

16-18 3559 1847 1712 2892 1549 1343 2091 1130 961 2309 1242 1067

18-59
/64 44721 23810 20911 45025 24261 20764 40110 21940 18170 36366 19640 16726

45-59
/64 16257 8830 7427 17645 10061 7584 16549 19765 6765 17143 9953 7790

60+65 14624 4979 9645 13951 4316 9635 16033 5466 10567 17059 6404 10655

W związku z koniecznością realizacji zadań postawionych przed pomocą
społeczną, a także koniecznością wypracowania niekonwencjonalnych form
pomocy, niezbędne jest profesjonalne i systemowe diagnozowanie problemów
w skali Powiatu, opracowanie założeń jego polityki społecznej, programów oraz
przystosowanie istniejącej infrastruktury pomocowej do minimalizowania
negatywnych skutków przemian społeczno-gospodarczych oraz do wspomagania
mechanizmów przystosowania społecznego.

Działania w sferze socjalnej uzależnione są głównie od poziomu świadczonych
usług a również od poziomu ich finansowania i dostępności. Na jakość usług ma
wpływ przede wszystkim praca pracowników socjalnych, bezpośrednich
wykonawców zadań w środowisku. Należy zrealizować ustawowe standardy
zatrudnienia umożliwiając prowadzenie rzeczywistej pracy socjalnej. Poprawy
wymagają warunki lokalowe i materialne funkcjonowania Gminnych Ośrodków
Pomocy Społecznej jak też PCPR. Centrum powinno zmienić strukturę
organizacyjną w celu lepszego przystosowania do zadań jakie stawia przed nim
Strategia.
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II. POMOC SPOŁECZNA I JEJ ZADANIA W POWIECIE

A. Podstawy prawne pomocy społecznej.

Wśród wielu uregulowań prawnych dotyczących pomocy społecznej do
najważniejszych należą:

- Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej
( tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku, Nr 64, poz. 414 z późniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia
psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 roku o zasiłkach rodzinnych
i pielęgnacyjnych ( tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku, Nr 102,
poz. 651 z późniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu
w  sprawach  nieletnich  (  Dz.  U.  Nr  11,  poz.  109  z  2002  roku
z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
( Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz.U.2002,Nr 11,poz. 109 z późniejszymi zmianami)

B. Zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Wprowadzony od początku stycznia 1999r. podział terytorialny państwa oraz
towarzysząca mu reforma samorządowa, w ramach której zostały utworzone
powiaty, nakreśliła zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in.
w zakresie: polityki społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób
niepełnosprawnych. Ustawa o zmianie niektórych przepisów określających
kompetencje organów administracji publicznej wprowadza do Ustawy o pomocy
społecznej przepis stanowiący, iż „ Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej
(własne i z zakresu administracji rządowej) wykonywane są przez Centra Pomocy
Rodzinie, jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład powiatowej administracji
zespolonej”.
Ustawa o pomocy społecznej przyjmuje, iż adresatem pomocy społecznej jest
rodzina jako całość. Pomoc społeczna ma nie tylko wspierać tę rodzinę, ale ma
także reagować na nowe sytuacje, w których się znalazła.
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Pomoc ma trzy podstawowe cele: zaspokojenie niezbędnych potrzeb
życiowych osób i rodzin, oraz umożliwienie im w warunkach odpowiadających
godności człowieka, doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego
usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Ostatnie lata przynoszą
wiele zmian na rzecz osób niepełnosprawnych. Wprowadzono wiele norm
mających służyć niepełnosprawnym m.in. Ustawę o systemie oświaty (1991r.),
Ustawę o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (1991r. ), Ustawę o pomocy
społecznej (1990r.), uregulowania prawne dotyczące budownictwa, poczty,
komunikacji itd. Wprowadzono nowe zasady ubezpieczenia społecznego
i ubezpieczenia zdrowotnego. Zmieniono zasady i tryb orzekania
o niepełnosprawności. Uchwalono Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych
( 1997r.). Osoby niepełnosprawne mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym, prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych
w tym:

- dostępu do urzędów, obiektów użyteczności publicznej,
- swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków

transportu.

Do zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej należą w szczególności:

1. Zadania własne, do których zalicza się m.in.
- prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz

kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do wyżej wymienionych
domów;

- opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
- organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym

rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych  a także terapii rodzinnej;
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej;
- prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych

o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży pozbawionych częściowo
lub całkowicie  opieki rodziców, a także tworzenie i wdrażanie programów
pomocy dziecku i rodzinie;

- doradztwo metodyczne dla Ośrodków Pomocy Społecznej i pracowników
socjalnych;

- pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających placówki
opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze;

- przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie
wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym
placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze;

- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych;
- podejmowanie innych działań wynikających z rozszerzonych potrzeb.
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2. Zadania zlecone, do których zalicza się m.in.:
- pomoc uchodźcom;
- utworzenie i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

C. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W Powiecie Buskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Centrum zostało
powołane Uchwałą Rady Powiatu Nr V/26/99 z dnia 26 lutego 1999r. i realizuje
zadania w oparciu o Ustawy:

- Ustawa o pomocy społecznej z dn. 29 listopada 1990r. (Dz. U. Nr 64
poz. 414 z późn. zm.)

- Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dn. 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 123 poz. 776)

- Inne Akty Prawne.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonują następujące działy:
1. Dział pomocy środowiskowej i stacjonarnej
2. Dział opieki nad dzieckiem
3. Dział dotyczący osób niepełnosprawnych

Przy PCPR działa od sierpnia 1999r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności powołany Zarządzeniem Starosty Buskiego Nr 11/99
z dnia 12 lipca 1999 roku.

D. Wydatki budżetu Powiatu na pomoc społeczną.

Cenną informacją  dającą obraz skali problemu są kwoty wydatków Powiatu
na pomoc społeczną. Ilustruje to tabela nr 11. Utrzymanie wydatków budżetu
Powiatu na tym samym  poziomie przy dążeniu do stałego wzrostu w najbliższych
latach staje się aktualnym wyzwaniem i warunkiem determinującym powodzenie
realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Tabela Nr 11 Wydatki z budżetu Powiatu na pomoc społeczną.

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2001 2002
Ogółem budżet powiatu 45 522,20 50 244,00 47 150,00
Środki finansowe na pomoc
społeczną 8 661,00 9 040,00 8 929,00

Procentowy udział środków
na pomoc społeczną. 19 % 17 % 17,9 %
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Wykres  Nr 5. Wydatki z budżetu Powiatu na pomoc społeczną.
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E. Instytucje pomocy społecznej w Powiecie Buskim.

Mapka nr 1. Placówki działające na terenie Powiatu Buskiego.

LEGENGA
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE E 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Dom Dziecka

Środowiskowy Dom Samopomocy

Rodzinne Pogotowie Inerwencyjno-Opiekuńcze

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Zakłady Pracy Chronionej

Organizacje Pozarządowe

Stacje CARITAS

GNOJNO

E 
BUSKO ZDRÓJ

 

TUCZĘPY

PACANÓWSOLEC ZDRÓJ

NOWY KORCZYN

WIŚLICA

STOPNICA
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Tabela Nr 12.
Wykaz jednostek i placówek pomocy społecznej w Powiecie

L.P Nazwa stowarzyszenia Adres Telefon
1. POWIATOWE CENTRUM

POMOCY RODZINIE
Ul. Mickiewicza 15
28-100 BUSKO ZDRÓJ

378 30 51
wew.34,29,70

2. Dom Pomocy Społecznej dla kobiet
niepełnosprawnych intelektualnie

ZBORÓW
28-131 Solec Zdrój

377 70 45

3. Dom Pomocy Społecznej dla chłopców i
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

GNOJNO
28-114 Gnojno

353 20 42

4. Dom Pomocy Społecznej dla kobiet
psychicznie chorych

SŁUPIA PACANOWSKA
28-133 Pacanów

376 54 13

5. Dom Pomocy Społecznej dla osób starych RATAJE SŁUPSKIE
28-133 Pacanów

376 54 70

6. Palcówka Opiekuńczo-Wychowawcza WINIARY
28-136Nowy Korczyn

377 1071

7. Dom Dziecka PACANÓW 28-133
Ul. Radziwiłłówka 4

376 54 50

8. Rodzinny Dom Dziecka JANINA
28-100 Busko Zdrój

692 342 056

9. Warsztaty Terapii Zajęciowej BUSKO ZDRÓJ 28-100
Ul. Kościuszki

378 33 94

10. Warsztaty Terapii Zajęciowej GNOJNO
28-114 Gnojno

353 20 42

11.  Zakład Pracy Chronionej – Jacek
Piasecki

Kołaczkowice 19
28-100 Busko Zdrój

376 24 93

13. Zakład Pracy Chronionej- R.Kuta &
A.Prędki

Galów 133
28-100 Busko Zdrój

376 13 76

14. Stacja Opieki CARITAS PACANÓW 28-133
ul. Kościelna 17

376 51 22

15. Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a
28-100 BUSKO ZDRÓJ

378 44 42

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 28-114 GNOJNO 145 353 20 36

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 1
28-136 NOWY
KORCZYN

377 10 65

18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Radziwiłłówka 2
28-133 PACANÓW

376 54 03

19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. 1 Maja 10
28-131 Solec Zdrój

377 60 41

20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Kościuszki 2
28-130 STOPNICA

377 91 53

21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej TUCZĘPY 28-142 353 31 35

22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WIŚLICA 28-160
Ul. Bat. Chłopskich 62

379 21 03
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III. MOCNE I SŁABE STRONY POMOCY SPOŁECZNEJ

     III.1. MOCNE STRONY POMOCY SPOŁECZNEJ

1.DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I STACJONARNEJ

A.Pomoc środowiskowa realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Na terenie Powiatu Buskiego funkcjonuje 8 Ośrodków (w każdej gminie)
realizujących zadania własne oraz zlecone. Celem pomocy społecznej jest
zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc środowiskowa w Ośrodkach Pomocy Społecznej ukierunkowana jest
w szczególności na:

·  Pomoc finansową,  pieniężna-zasiłki stałe, okresowe, renty socjalne, składki
na ubezpieczenie, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla kobiet
w ciąży, zasiłki celowe jednorazowe, dodatki mieszkaniowe,

· Pomoc w naturze,  żywność, środki czystości, pościel, koce, bielizna
pościelowa, sprzęt gospodarstwa domowego, obiady dla dzieci w szkole,

· Usługi opiekuńcze, opieka nad chorym w domu,
· Praca socjalna- , skierowana na poradnictwo specjalistyczne,

a w szczególności prawne i psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych i innych ważnych spraw bytowych.

Praca socjalna prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej zmierza do tego,
aby wzmocnić u podopiecznych poczucie odpowiedzialności za byt swój
i swojej rodziny i nie pogłębić zależności od pomocy społecznej. Jednak sukces
w tej dziedzinie zależny jest przede wszystkim od usuwania strukturalnych
przyczyn ubóstwa oraz szansy na niezależność finansową.
Poniższa tabela  nr 13 przedstawia liczbę osób korzystających z pomocy
Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie Powiatu.
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TABELA. Nr 13. Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS w Powiecie
                               Buskim w latach 2000-2002

l.p GMINA 2000r. 2001r. 2002r.
1 Busko Zdrój 1697 1735 1768
2 Tuczępy   253    364   244
3 Gnojno   707    637   944
4 Stopnica   312   367   537
5 Wiślica   344   317   587
6 Solec Zdrój   561   454   481
7 Pacanów   871   603   639
8 Nowy Korczyn   447   312   403
9 POWIAT          5 192          4 789          5 603

WYKRES Nr. 6 Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS w Powiecie
                               Buskim w roku 2002
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B. Pomoc stacjonarna realizowana jest w Powiecie Buskim poprzez działalność
Domów Pomocy Społecznej. W Powiecie funkcjonują cztery Domy Pomocy
Społecznej o łącznej liczbie miejsc 305. Sieć Domów Pomocy Społecznej to:

1. Dom Pomocy Społecznej w ZBOROWIE przeznaczony jest dla kobiet
niepełnosprawnych intelektualnie. Liczba miejsc 75, mieszkańców 77.

2. Dom Pomocy Społecznej w GNOJNIE przeznaczony dla chłopców
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Liczba miejsc 102,
mieszkańców 102. Warto zaznaczyć, że na terenie DPS znajduje się szkoła
życia. Dzieci do 24 roku życia objęte są programem nauczania.

3. Dom Pomocy Społecznej w SŁUPI prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Albertynek Posługujących Ubogim przeznaczony dla kobiet psychiczne
chorych. Liczba miejsc 100, mieszkańców 101,

4. Dom Pomocy Społecznej W RATAJACH SŁUPSKICH prowadzony przez
Caritas Diecezji Kieleckiej przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.

     Liczba miejsc 28, mieszkańców 31.

Dwa pierwsze wymienione Domy Pomocy Społecznej są placówkami
powiatowymi. Pozostałe dwa są placówkami prowadzonymi przez organizacje
pozarządowe. Domy Pomocy Społecznej w  naszym Powiecie posiadają
warunkowe zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego na działalność do 2006 roku.
Domy Pomocy Społecznej prowadzą wszystkie rodzaje usług dla swoich
mieszkańców w oparciu o obowiązujące przepisy. Oprócz usług socjalnych
(mieszkanie, wyżywienie, ubranie, środki czystości) prowadzone są usługi
rehabilitacyjne (rehabilitacja ruchowa), terapeutyczne (terapia zajęciowa),
kulturalne, rekreacyjne (organizacja wycieczek, turnusy rehabilitacyjne), religijne
i prawne.

Wszystkie działania Domów Pomocy Społecznej są dla  mieszkańców
bezpłatne z mocą obowiązujących przepisów standaryzacyjnych. We wszystkich
placówkach działają zespoły terapeutyczno - opiekuńcze, celem ich działalności
jest opracowanie i wdrożenie planów indywidualnego wsparcia.
 Każdy z Domów posiada procedury dotyczące mieszkańców i personelu
określające zasady postępowania w niektórych sytuacjach z uwzględnieniem
potrzeb mieszkańców zgodnie z obowiązującym prawem. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie  organizuje szkolenia dla pracowników pierwszego kontaktu
Domów Pomocy Społecznej, których celem jest opracowanie, wdrożenie
i prowadzenie planów indywidualnego wsparcia mieszkańca.
PCPR jest w ścisłej współpracy ze wszystkimi Domami Pomocy Społecznej.
Organizuje spotkania, przekazuje na bieżąco najważniejsze sprawy. Szczególną
uwagę DPS powinny poświecić pracy z rodziną i w tym względzie winny zostać
opracowane stosowne programy.
Analizując stopień wykorzystania miejsc w Domach Pomocy Społecznej należy
stwierdzić, iż  jest on bardzo wysoki. Na koniec roku 2000 na przyjęcie do Domów
oczekiwało 18 osób do placówek z Powiatu Buskiego i 12 osób do placówek na
terenie województwa.
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Aktualnie na przyjęcie do 4 naszych Domów oczekuje 40 osób oraz  27 osób
z terenu naszego Powiatu oczekuje na przyjęcie do DPS na terenie województwa.
Obecnie w DPS na terenia naszego powiatu przebywa 310 osób na 305 miejsc (stan
na 31 grudzień 2002 roku).
Poniższa tabela nr. 14 przedstawia ilość mieszkańców DPS z podziałem na gminy,
natomiast tabela nr. 15 ilustruje liczbę mieszkańców umieszczonych
w DPS w latach 2000-2002

TABELA Nr 14. Wykaz mieszkańców DPS z podziałem na gminy

GMINA DPS-
ZBORÓW

DPS- GNOJNO DPS-
SŁUPIA

DPS- RATAJE
SŁUPSKIE

Busko
Zdrój

49 4 12 5

Tuczępy - 1 1 -
Gnojno - - - -
Stopnica 2 1 2 1
Wiślica 1 - 1 -
Solec
Zdrój

3 - - 2

Pacanów - 1 16 12
Nowy
Korczyn

2 2 2 5

TEREN 19 90 65 4

TABELA Nr 15. Ilość osób umieszczonych w DPS z poszczególnych gmin
                              w poszczególnych latach 2000-2002

GMINA DPS- ZBORÓW DPS- GNOJNO DPS-
SŁUPIA

DPS- RATAJE
SŁUPSKIE

 DPS – ter.
województwa

ROK 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
Busko
Zdrój

---- 1 3 1 1  2 2 4 3 --- 2 ---

16
 o

só
b

14
 o

só
b

23
 o

so
by

Tuczępy ---- ---- ---- --- --- --- --- ---- ---- ---- ---- ----
Gnojno ---- ---- ---- 1 --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Stopnica 1 1 ---- --- ---- 1 1 ---- 1 ----- ----- ----
Wiślica 1 --- --- ---- ---- --- 1 --- 1 2 ---- 2
Solec
Zdrój

2 1 --- ---- ---- --- --- --- --- 1 1  3

Pacanów ---- ---- ---- ---- ---- --- 2 4 3 2 1  3
Nowy
Korczyn

1 ---- 1 ---- --- --- 2 2 3 2 2 ----

TEREN 3 --- ---- ---- 3 2 4 3 5 ---- ---- 2

Od 2000 roku do końca 2002 roku do DPS zostało skierowanych 130 osób
z powiatu buskiego.
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2. DZIAŁ OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

A.Rodziny zastępcze

      Nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej wprowadziła podział na rodziny
zastępcze spokrewnione, niespokrewnione i osoby, które przebywają
w rodzinach zastępczych do osiemnastego roku życia. Po uzyskaniu pełnoletności
osoby te traktowane są jako osoby samotnie gospodarujące.  Uzyskują one dalszą
pomoc finansową na kontynuację nauki.
W naszym Powiecie funkcjonuje 7 rodzin niespokrewnionych, w których przebywa
7 dzieci. Rodzin spokrewnionych jest 27 a przebywa w nich  37 dzieci.
Osób kontynuujących naukę 21  (Tabela nr 16 ).
W 2002 roku wpłynęło jedno postanowienie Sądu o utworzenie rodziny zastępczej.
Na bieżąco przeprowadzana jest aktualizacja wywiadów w rodzinach
już istniejących.

Tabela Nr 16. Ilość rodzin zastępczych z podziałem na gminy

Gminy Liczba
Rodzin

Sieroty Półsieroty Mający
obojga
rodziców

Liczba
dzieci
ogółem

Osoby
kontynuujący
naukę

Busko Zdrój 11 5 4 6 15 7
Nowy Korczyn 3 1 2 1 4 1
Wiślica 1 - - 1 1 -
Pacanów 3 - 1 3 4 2
Stopnica 5 - 2 7 9 7
Solec Zdrój 1 - - 1 1 -
Tuczępy 1 - 1 - 1 1
Gnojno 2 - - 2 2 2
Inny powiat - - - - - 1
RAZEM 27 6 9 21 37 21

W ramach ogólnopolskiego systemu PRIDE Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku Zdroju prowadzi szkolenie rodzin zastępczych
niespokrewnionych. Celem szkoleń jest między innymi przekazanie istotnych
informacji dotyczących zmian w systemie opieki nad dzieckiem oraz pomoc
psychologiczna, pedagogiczna i prawna.
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B. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Współpraca poszczególnych placówek działających na rzecz pomocy dzieciom
układa się coraz lepiej. Należy dążyć do wprowadzenia takiego modelu
współdziałania, by wczesna interwencja kryzysowa była dobrze przygotowana
i określona konkretną procedurą działania. W tym celu powinien powstać Program
Poradnictwa Specjalistycznego w Powiecie Buskim, opracowany przez
specjalistów z zakresu psychologii, socjologii ,prawa i poradnictwa zawodowego.
Opieka nad dzieckiem w Powiecie Buskim realizowana jest poprzez:
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą i Rodzinne Pogotowie Interwencyjno-
Opiekuńcze w Winiarach, Dom Dziecka w Pacanowie, Rodzinny Dom Dziecka
w Janinie. Są one nadzorowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku Zdroju. W placówkach tych przebywają sieroty naturalne, półsieroty
i sieroty społeczne.

· Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza i Rodzinne Pogotowie Interwencyjno
Opiekuńcze w Winiarach.

Jest to placówka publiczna. Od 1973r funkcjonuje jako placówka opiekuńczo-
wychowawcza. Budynek został wyremontowany w 1999r i dostosowany do
potrzeb czterech grup rodzinnych, skupiających 60 wychowanków w wieku od
4 do 22 lat.

W  obiekcie w Winiarach zlokalizowane zostało działające od 1 lutego 2003r
Rodzinne Pogotowie Interwencyjno-Opiekuńcze. Zadaniem utworzonego
Pogotowia jest zintegrowanie zcentralizowanych, szybkich działań interwencyjno-
opiekuńczych ukierunkowanych na pomoc dzieciom i ich rodzicom,
w szczególnych okolicznościach wymagających czasowej, okresowej, doraźnej
pomocy poza domem lub w domu rodzinnym.

· Dom Dziecka w Pacanowie.

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego
im. Błogosławionego Gwidona z Montpellier w Pacanowie jest niepubliczną-
socjalizacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Przeznaczona jest dla
40 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Dom Ojca Gwidona mieści się w obiekcie
stanowiącym własność Zgromadzenia. Organem prowadzącym Dom Dziecka jest
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia z siedzibą
w Krakowie.
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· Rodzinny Dom Dziecka w Janinie

Rodzinny Dom Dziecka mieści się w budynku jednorodzinnym stanowiącym
własność Państwa Krystyny i Józefa Zdral. Prowadzą oni placówkę od 1990r.
Dom jest placówką publiczną. Przebywa w nim 11 dzieci zróżnicowanych
wiekowo.
Tabela nr 17 Przedstawia aktualną ilość dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Buskiego
(z podziałem na gminy) i z poza Powiatu Buskiego.

Tabela Nr 17. Aktualna ilość dzieci umieszczonych w placówkach
              opiekuńczo- wychowawczych.

Wychowankowie
                                             Powiat Buski

Inny
Powiat

Busko
Zdrój

Solec
Zdrój

Pacanów Tuczępy Stopnica Nowy
Korczyn

Wiślica Gnojno

Mający obojga
rodziców

1 - 1 - - - 3 - 66

Półsieroty 3 - 3 - 4 - - - 8

Sieroty - 1 - - - - - - 1

Razem 4 1 4 - 4 - 3 - 75

W zakresie opieki nad dzieckiem, w perspektywie najbliższych lat Powiat
powinien rozwijać system oparty na rodzinnej formie opieki. Praca na rzecz
powrotu dzieci do rodziny naturalnej winna być działaniem służącym dobru
dziecka. Będzie to sposób na wywiązanie się samorządu z obowiązku realizacji
prawa dziecka do wychowania w rodzinie i rozwijania systemu opieki opartej
o prymat form prorodzinnych.
System pomocy dziecku i rodzinie opierać się powinien o potencjał placówek
i instytucji już w Powiecie istniejących. Ogniska wychowawcze, system
stypendialny uczniów, organizacja wypoczynku wakacyjnego i zajęcia sportowe
oraz dofinansowanie w szkole – wymagają dalszej kontynuacji. Powiat chcąc
prowadzić aktywną politykę społeczną na rzecz dziecka i rodziny, nie może opierać
się tylko na dofinansowaniu z własnych środków tej działalności. Uzupełnieniem
zaspakajania potrzeb z tego zakresu powinno być pozyskiwanie środków z różnych
programów rządowych i pozarządowych.
Zgodnie z zasadą pomocniczości należy pokusić się o realizację prawdziwego celu
opieki tzn. o przywrócenie dziecka rodzinie naturalnej a także pomoc rodzinie
w staniu się na powrót funkcjonalną. Nakazem podejmowania działań
efektywnych, spójnych, w zakresie opieki nad dzieckiem, winna być dobrze
ułożona współpraca z Sądem Rodzinnym.
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3.DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

A. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa to cały zespół instrumentów z zakresu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych. Dotyczy ona przede wszystkim osób w wieku aktywności
zawodowej, ale swym zasięgiem obejmuje również młodzież szkolną. Głównym jej
zadaniem jest aktywna pomoc osobie niepełnosprawnej w rozwoju zawodowym,
a w szczególności: w wyborze zawodu lub jego zmianie, przygotowaniu się do
pracy, uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia i adaptacji zawodowej w miejscu
pracy. Pomoc ta udzielana jest w formie specjalnych usług, takich jak: finansowe
wspieranie pracodawców w tworzeniu i utrzymaniu nowych miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych, udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej
lub rolniczej, dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego
na podtrzymanie działalności gospodarczej lub rolniczej, szkolenie
i przekwalifikowanie zawodowe oraz poradnictwo zawodowe.

Prowadzenie całego procesu rehabilitacji zawodowej uzależnione jest od
orientacji zawodowej, poradnictwa zawodowego opartego na ocenie zdolności do
pracy osoby niepełnosprawnej i ostatecznie umieszczenie jej
w najodpowiedniejszym miejscu pracy oraz pomoc w adaptacji zawodowej.

Osoby niepełnosprawne posiadają takie same potrzeby jak osoby sprawne.
Dodatkowo są „obciążone” szczególnymi potrzebami, wynikającymi ze stopnia
i charakteru ich niepełnosprawności, tj. potrzeby fizyczne, psychiczne, społeczne
i zawodowe. Te dodatkowe potrzeby osób niepełnosprawnych powinny być
zaspokojone w równym stopniu jak potrzeby osób sprawnych; realizując tym
samym zasady wyrównywania szans.

Reforma administracji publicznej nałożyła na powiaty szereg zadań
związanych z pomocą dla niepełnosprawnej części naszego społeczeństwa.

Efektywne wykonywanie tych zadań przez samorządy powiatowe polegać
powinno na możliwie kompleksowej ocenie istniejących problemów oraz
sposobów i terminów ich rozwiązania; w oparciu o posiadany potencjał lokalny
i pozyskane środki z budżetu państwa na ten cel.

Realizacją ( koordynacją) zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji
zawodowej w Powiecie Buskim zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, które bezpośrednio zajmuje się:

- tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
- refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne

zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
- finansowaniem kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób

niepełnosprawnych;
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- dofinansowaniem do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych
przez osoby niepełnosprawne na kontynuację działalności gospodarczej
lub rolniczej;

- udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej;

- umarzaniem pożyczek;
Ponadto Centrum podejmuje działania zmierzające do zacieśnienia

współpracy z wszystkimi pracodawcami ( w tym w szczególności z Zakładami
Pracy Chronionej ) zatrudniającymi osoby niepełnosprawne. Współpraca taka
( szczególnie przy tworzeniu nowych miejsc pracy ) utrzymywana jest również
z Państwową Inspekcją Pracy. Pracownicy Centrum na bieżąco kontrolują
również realizację umów zawartych z pracodawcami w sprawie utworzenia
nowych miejsc pracy.

Podejmowana jest także współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
w zakresie szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, doradztwa
i poradnictwa zawodowego, rozpoznawania potrzeb lokalnego rynku pracy dla
osób niepełnosprawnych.

Zadania ustawowe realizowane są w oparciu o przyznane algorytmem środki
finansowe przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, które dzielone są przez Samorząd Powiatu na poszczególne
zadania.

Tabela Nr 18. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w latach
                        1999 – 2002.

Lp Wyszczególnienie
ROK

1999 2000 2001 2002

1.
Ilość osób niepełnosprawnych bezrobotnych
i  poszukujących pracy zarejestrowanych w
PUP    na dzień 31 grudnia

- 50 77 71

2. Ilość utworzonych miejsc pracy
( wykorzystane środki )

14
450 082

2
38 900

5
82 282

7
136 659

3.
Refundacja wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych    ( zobowiązania –
wykorzystane środki )

81 803 112 744 138 284 125 111

4. Finansowanie kosztów szkoleń
( wykorzystanie środki )

0
0

0
0

2
1938

8
1 120

5.
Pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
( wykorzystane środki )

1
19 000

3
32 050

3
16 000

1
10 000



PPoowwiiaattoowwaa SSttrraatteeggiiaa RRoozzwwiiąązzyywwaanniiaa PPrroobblleemmóóww SSppoołłeecczznnyycchh
____________________________________________________________________________________________________________________

33

B. Rehabilitacja społeczna

Celem rehabilitacji społecznej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

- wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych;

- wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
- likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych

i w komunikowaniu się;
- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań

sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 1999 roku dofinansowuje lub
w szczególnych przypadkach finansuje prace remontowo – budowlane mające na
celu likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej.
Jest to najbardziej skuteczna pomoc jaką otrzymać może osoba niepełnosprawna.
Na lata 2002 – 2007 (z wyłączeniem ze względów proceduralnych roku bieżącego )
planuje się stałe zwiększanie liczby realizowanych zadań ( umów )
z jednoczesnym dążeniem do zróżnicowania wielkości świadczonej pomocy
w zależności od dochodów osoby niepełnosprawnej.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR:
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach

rehabilitacyjnych;
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych

i w komunikowaniu się;
- dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej;
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów

ortopedycznych oraz środków pomocniczych;
- dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób

niepełnosprawnych;
-    przygotowanie i częściowe zrealizowanie programu „DOMINO”

Na terenie Powiatu funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: w Busku
Zdroju dla 35 osób i w Gnojnie dla 25 osób. W Busku Zdroju Warsztaty cieszą się
dużym zainteresowaniem w środowisku osób niepełnosprawnych. Stworzono listę
osób oczekujących na przyjęcie. W Gnojnie istnieją natomiast trudności
z pozyskaniem nowych uczestników.
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Proces rehabilitacji społecznej prowadzony przez WTZ powinien być doskonalony
i kontynuowany, aż do skierowania uczestników do Zakładów Aktywności
Zawodowej. Społeczna rehabilitacja WTZ winna być przez Samorząd Powiatu
wspierana środkami Powiatu, gdyż środki na ten cel ulegają zmniejszeniu po
2005r.

Tabela Nr 19. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji  społecznej w latach
                       1999 – 2002.

Lp Wyszczególnienie
ROK

1999 2000 2001 2002

1. Likwidacja barier architektonicznych 10
72 886

8
39 712

19
58 252 0

2. Likwidacja barier w komunikowaniu 1
1 199

3
3 491

2
6 051

0
0

3. Dofinansowanie turnusów 143
69 205

216
99 881

210
108 018

113
58 330

4.
Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze

71
22 311

210
58 049

177
65 218

178
85 350

5.
dofinansowanie organizacji sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

- - - 3
12 913

5. Dofinansowanie działalności WTZ 54
643 724

54
759 564

54
760 104

60
844 560

W roku 2002 został zrealizowany przygotowany w roku 2001 program
samorządowy „Równi w życiu”, który jest kontynuacją przygotowanego w roku
2000 programu „DOMINO” - „Samorządowego programu działania na rzecz osób
niepełnosprawnych”. Program ten będzie kontynuowany.

Tabela Nr 20 Plany finansowe i wykonanie funduszu PFRON w latach
                           1999-2002

Rok

1999 2000 2001 2002

Plan 1 458 855 1 156 564 1 230 813 1 345 001

Wykonanie 1 337 899 1 086 342 1 170 929 1 287 614
Procent
wykonania 91,70% 93,93% 95,13% 95,73%
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4. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA
 O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

W oparciu o art.6 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr
123,poz.776 z późniejszymi zmianami) Starosta Buski w porozumieniu ze
Starostą Kazimierskim na mocy Zarządzenia Nr 11/99 z dnia 12.07.1999 roku
powołał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, dla
Powiatu Buskiego i Kazimierskiego z siedzibą w Busku Zdroju.

W skład Zespołu zostali powołani: lekarze, pedagodzy, psycholodzy,
doradca zawodowy i pracownicy socjalni. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący
Zespołu powołany przez Starostę.
Komisje odbywają się 2-3 razy w tygodniu i uczestniczy w nich lekarz, specjalista
i protokolant.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie:

1. Wniosków dla osób dorosłych i dzieci;
2. Orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom, które ukończyły

16 r. życia;
3. Orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do lat 16 (od 01.01.2002r.);
4. Legitymacji osobom niepełnosprawnym;
5. Opinii odnośnie kart parkingowych;

Od początku działalności przyjęto 3496 wniosków dla osób powyżej
16 roku życia. W styczniu 2002r. nałożono na PZO dodatkowe zadanie
tj. orzekanie dzieci do lat 16, w związku z czym wpłynęło 1411 takich wniosków.

Dane liczbowe za rok 2002:
O wydanie orzeczeń dla dzieci wpłynęło w roku 2002 łącznie 1327 wniosków,

z tego:

Tabela Nr 21. Liczba wydanych orzeczeń dla dzieci

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba
1 Zasiłek pielęgnacyjny 1089
2 Zasiłek stały 238
3 RAZEM 1327
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Składy orzekające wydały łącznie 777 orzeczeń , w tym o :
  -zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 648
  -niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 129

W 2002 roku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystąpiły 1351
osoby w tym:

Tabela nr 22. Liczba wydanych orzeczeń stopniu niepełnosprawności
                               dorosłych
Lp. Cel złożenia wniosku Liczba
1 Odpowiednie zatrudnienie 111
2 Szkolenie 1
3 Uczestnictwo w terapii zajęciowej 4
4 Konieczność zaopatrzenia w przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze
38

5 Korzystanie z usług opiekuńczych, socjalnych
i rehabilitacyjnych

272

6 Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 173
7 Zasiłek pielęgnacyjny 552
8 Korzystanie z karty parkingowej 65
9 Inne 135

10 RAZEM 1351

Składy orzekające w 2002r. wydały łącznie 1136 orzeczeń, w tym o:
  -zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności 556
  -zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 454
  -zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności 120
  -nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 9

Dodatkowo Zespół wydał 522 legitymacje dla osób niepełnosprawnych
oraz 65 opinii do karty parkingowej.

Od decyzji Składów orzekających złożono (w 2002r. 64 odwołania, w tym:
uchylono 31). W niedalekiej przyszłości czeka nas zmiana systemu orzecznictwa.
Zmiana  ułatwi osobom niepełnosprawnym uzyskanie jednocześnie prawa do
świadczenia rentowego z powodu niezdolności do pracy lub służby i określenie
jego prawa do korzystania z ulg i uprawnień, jakie gwarantują przepisy prawa.
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5.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Na terenie Powiatu funkcjonują organizacje pozarządowe działające na rzecz
lokalnej społeczności. Tabela nr 23  przedstawia organizacje pozarządowe
działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Tabela Nr 23. Organizacje pozarządowe w Powiecie Buskim

L.P Nazwa stowarzyszenia Adres Nazwisko i Imię
prezesa-
przewodniczącego

1.  Hipoterapeutyczne Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Wolica 23
18-100 Busk Zdrój

Renata Marzec

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie

Gnojno 118
18-114 Gnojno

Jerzy Kulpiński

3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Powiatowy

Ul. Boh Warszawy 67
28-100 Busko Zdrój

Jerzy Krawczyk

4.  Polskie  Towarzystwo Zdrowia
Publicznego Oddział Regionu Ponidzie w
Busku Zdroju

Ul. Gen. F. Rzewuskiego 8
28-100 Busko Zdrój

Zbigniew Kociuba

5.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów ZARZĄD REJONOWY
W Busku Zdroju

Ul. Kościuszki 60
28-100 Busko Zdrój

Jan Pila

6. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej
polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
W Busku Zdroju

Ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko Zdrój

Stefan Domagała

PCPR jest w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Przekazuje im na bieżąco wszystkie informacje dotyczące  problematyki osób
niepełnosprawnych oraz nowych programów i zadań realizowanych przez
Samorząd Powiatu w tym zakresie. Taki system komunikowania powinien być
kontynuowany.
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III.2 SŁABE STRONY POMOCY SPOŁECZNEJ

1.DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKIWEJ I STACJONARNEJ

A.Pomoc środowiskowa :

Ośrodki Pomocy Społecznej borykają się z różnymi problemami. Posiadane
środki finansowe są niewystarczające. Ośrodki rozdzielają je tak by mogły
zapewnić pomoc jak najszerszej grupie osób potrzebujących. Pomoc ta
dostosowana jest do okoliczności, oraz potrzeb rodzin wymagających pomocy
i możliwości finansowych Ośrodków. Dodatkowym utrudnieniem dla Ośrodków
jest brak funkcjonowania usług opiekuńczych na terenach niektórych gmin.
Wielką pomocą byłoby zatrudnienie w ośrodkach specjalistów np.: specjalisty do
pracy z rodziną, terapeuty, psychologa, w celu prowadzenia działalności
profilaktycznej i wspierania osób z rodzin z długotrwałą bezradnością życiową
i zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to zrealizuje PCPR, który  powoła Ośrodek
Interwencji Kryzysowej i Ośrodek Wsparcia, one świadczyłby usługi dla
wszystkich Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i pozostałych placówek.

B.Pomoc stacjonarna:

W Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Buskim stale brakuje miejsc, stąd
kolejka oczekujących na przyjęcie i wydłużony czas oczekiwania na miejsce
w DPS. Od roku 1999 około 250 osób wyraziło chęć pobytu w placówkach
pomocy stacjonarnej.

Z uwagi na duże zainteresowanie osób umieszczeniem w DPS oraz fakt,
że w Powiecie Buskim zwiększa się liczba osób w wieku produkcyjnym
i poprodukcyjnym należy tworzyć powiatową sieć nowych stacjonarnych
i środowiskowych domów opieki. Ważną sprawą jest brak w Powiecie Buskim
Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn psychicznie chorych
i niepełnosprawnych intelektualnie. Z tego powodu jesteśmy zmuszeni kierować
ich do Domów Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów, co z uwagi na
znaczną odległość od miejsc zamieszkania osłabia więzi rodzinne.
Ważnym problemem jest brak środków finansowych na dalszą budowę
pawilonu mieszkalno- gospodarczego Domu Pomocy Społecznej
w ZBOROWIE.
Placówki pomocy stacjonarnej borykają się z problemami finansowymi. Brak jest
środków na remonty. Należy zaznaczyć, iż budżety Domów Pomocy Społecznej są
budżetami przetrwania, a nie budżetami rozwojowymi.
Zagraża to wykonaniu programów naprawczych i wypełnieniu standardów
zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
domów pomocy społecznej z dnia 15 września 2000r. (Dz.U.Nr 82,poz. 929).
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Istnieje potrzeba poszerzenia bazy opiekuńczej dla osób w podeszłym wieku
i przewlekle chorych a przede wszystkim pomocy niepełnosprawnym intelektualnie
i psychicznie chorym, ponieważ okres oczekiwania na miejsce w takim domu trwa
kilka lat. Ludzie starsi często nie radzą sobie z życiem codziennym. Zbudowanie
usług środowiskowych poprzez tworzenie Dziennych Domów Samopomocy czy
świetlic oddala perspektywę zamieszkania w DPS.

2. DZIAŁ OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

Do słabych stron opieki nad dzieckiem i rodziną zaliczyć można to, że nie udało się
zorganizować Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Istnieje duże zapotrzebowanie
środowiska na objęcie opieką socjalną, pedagogiczną,  psychologiczną  i prawną
rosnącej liczby rodzin znajdujących się w kryzysie. Uruchomiono pomoc
środowiskową w formie Rodzinnego Pogotowia Interwencyjno – Opiekuńczego
w Winiarach.
Niebawem opracowany ma być środowiskowy program funkcjonowania grup
wsparcia dziennego. Program ten będzie realizowany w oparciu o projekt Akcji
Socjalnej KRUS. W jego założeniach znajdą się działania profilaktyczne
i teraputyczne.
Od sierpnia 1999r. Powiat ma obowiązek realizować postanowienia sądowe.
Na bieżąco realizowane są postanowienia dotyczące umieszczenia dzieci
w placówkach typu socjalizacyjnego. Niepokojący jest fakt, że od pewnego czasu
nie ma wolnych miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.
Na terenie Powiatu Buskiego nie ma ośrodka tego typu. Duży problem istnieje
z umieszczeniem w MOW dziewcząt.
W związku z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 1 września 2000r w sprawie
placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówki zobowiązane zostały
w terminie do końca 2006r do osiągnięcia ściśle określonych w tym
Rozporządzeniu standardów. Dlatego należy wykonać remonty, aby dostosować
istniejące placówki do wymogów nałożonych przez przepisy prawa.
Bardzo ważna w życiu dziecka jest potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji i troski
rodzicielskiej. Dlatego system opieki nad dzieckiem pozbawiony w/w potrzeb ma
na celu.

- zrobić wszystko aby dziecko pozostało we własnej rodzinie zgodnie
z zasadą pomocniczości nie wyręczając zbytnio rodziców;

- tworzyć rodziny zastępcze głównie niespokrewnione. Dzięki nim dziecko
nie trafi do Domu Dziecka,

- czynić wszystko, aby istniejące Domy Dziecka były dobrymi placówkami
(modernizować i wspierać je).  Jak wykazuje praktyka dla wielu dzieci, które
trafią do domu dziecka nie ma innej alternatywy poza tą placówką.
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Ostatnim ważnym elementem tego systemu (etapem zamykającym) jest
zadbanie o to, by wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze czy placówki
opiekuńczo – wychowawcze mieli możliwość samodzielnej egzystencji i by nie
pozostawić ich bez opieki. Odpowiedzialność państwa kończy się dopiero wtedy,
kiedy wychowanek domu dziecka ma dach nad głową, możliwość zarobkowania
i zaczątki takiego nowego środowiska, które da mu szansę na normalne życie.

W tym celu powstać powinna Grupa Usamodzielnienia. Młodzi ludzie
korzystając z pomocy pedagoga, pracownika socjalnego i opiekuna grupy uczyliby
się jak planować swoje życie w dalszej przyszłości i zadań codziennych.

Na terenie Powiatu należy propagować i tworzyć świetlice środowiskowe
również dla dzieci. Proces opieki nad dzieckiem powinien polegać na
odpowiedzialności wszystkich włączonych w proces wychowawczy
i opiekuńczy. Prymat rodzinnych form opieki – to zobowiązanie  placówki
i PCPR-u do działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go
w rodzinnej formie opieki lub w adopcji  .

3. DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Rzeczywistość jest daleka od oczekiwań niepełnosprawnych w naszym
Powiecie. Trudne warunki życia, bieda, bezrobocie, kłopoty w leczeniu
i rehabilitacji, oraz  utracone uprawnienia to być może wynik mało efektywnej
pomocy.  Osoby niepełnosprawne nie wykazują zaradności w korzystaniu
z przysługujących im praw. Są pod tym względem nieporadne. Nie korzystają ze
swoich uprawnień, przysługującym im świadczeń, ulg, tylko dlatego, że nikt nie
poinformował ich o tym. Brak jest szczegółowego rozpoznania, co do liczby osób
niepełnosprawnych w Powiecie i ich rzeczywistych potrzeb. Temu zjawisku
wyjdzie na przeciw sporządzenie Powiatowego Rejestru Osób
Niepełnosprawnych w oparciu o przygotowaną ankietę.

Osoby Niepełnosprawne zgłaszają, że słabą stroną działań na rzecz osób
niepełnosprawnych nie jest brak wartościowych programów poświęconych
rozwiązywaniu ich spraw lecz brak konsekwencji w ich realizacji i współdziałania
poszczególnych instytucji.
Dla poprawienia stanu obsługi osób niepełnosprawnych należałoby powołać Radę
Osób Niepełnosprawnych, która miałaby reprezentować interesy społeczności osób
niepełnosprawnych, pilotować sprawy wymagające wyjaśnień, uregulowań
i załatwiania ich w gminie i w powiecie. Jednym słowem nic o osobach
niepełnosprawnych bez osób niepełnosprawnych.

Należy też powołać Koordynatora, który miałby za zadanie rozpoznać
liczbę, wiek i inne dane dotyczące osób niepełnosprawnych (w tym dzieci).
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Klasyfikacja powyższych danych, sporządzenie Powiatowego Rejestru
Osób Niepełnosprawnych i stała jego aktualizacja to zadanie koordynatora.
Istnieje potrzeba prowadzenia stałego dyżuru telefonicznego informacyjnego dla
osób niepełnosprawnych.
Ważne staje się utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, do którego miałyby
trafić osoby, które mogą zakończyć przygotowanie do zawodu w WTZ.

W polityce rodzinnej państwa na szczególną uwagę zasługuje problem
rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W rodzinach tych bowiem
niepełnosprawność ich członków generuje sferę niekorzystnych zjawisk
utrudniających samodzielne życie  i rozwiązywanie podstawowych problemów
bytowych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rodziny w skład, których wchodzi osoba niepełnosprawna, stają przed
problemami życiowymi, odnoszącymi się do materialnej sfery ich życia.
Konieczność sprawowania opieki i świadczenia usług pielęgnacyjnych niesienia
pomocy w wykonywaniu codziennych czynności i zapewnienia warunków
domowej rehabilitacji- to tylko niektóre z tych problemów.
W oparciu o walory uzdrowiskowe Buska i Solca i ich bazę należy prowadzić
rehabilitację i profilaktykę zdrowotną osób niepełnosprawnych we współpracy
z Towarzystwem Zdrowia Publicznego.

Pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym oraz chorym winna koncentrować
się na:

- wspieraniu dochodów tych rodzin;
- pomocy w zapewnieniu zadań opiekuńczych;
- świadczeniach profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
- systemie opieki w środowisku szkolnym i kształceniu dzieci

niepełnosprawnych;
- zapewnieniu dostępności do życia wolnego od barier funkcjonalnych.
- działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej i ekonomicznej

w usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych;
- organizowaniu środowiskowych spotkań integracyjnych osób

niepełnosprawnych w istniejących świetlicach środowiskowych;

Wymaga to istotnych zmian w systemach instytucjonalnego wsparcia i pomocy
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Konieczne jest uruchomienie szeroko
rozumianego doradztwa i poradnictwa, organizowanie lokalnych grup wsparcia
i prowadzenie wszechstronnej pracy socjalnej z rodzinami osób
niepełnosprawnych. W przypadku niepełnosprawnych dzieci powinno umożliwić
się pozostawienie dziecka w rodzinie, przy zapewnieniu jej odpowiedniej pomocy
w wychowaniu i edukacji.
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Szczególne działania skierowane powinny być na proces kształtowania
w społeczeństwie tolerancji dla odmienności oraz wrażliwości na potrzeby słabych
i potrzebujących pomocy. Wielkie znaczenie ma tu do spełnienia wolontariat.

4. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Komisje orzekające odbywają się kilka razy w tygodniu.
Skład orzekający stanowią: lekarz – przewodniczący składu oraz dwóch
specjalistów  - członków zespołu.
Komisje orzekające korzystają z pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Zmiana siedziby PCPR spowoduje wypełnienie standardów określonych przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zespół posiadać będzie:
- wyposażony gabinet lekarski w którym przeprowadzać się będzie badania,
- pomieszczenia w których każdy ze specjalistów przeprowadzać będzie

indywidualne wywiady.

W obecnej sytuacji orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności jest  pomocne przy poszukiwaniu zatrudnienia, korzystaniu
ze świadczeń PFRON lub świadczeń systemu pomocy społecznej.

IV. ZADANIA REALIZACYJNE STRATEGII

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w sferze
realizacji opierać się musi o zadania z zakresu poszczególnych obszarów pomocy
społecznej. Do tych zadań należą:
W zakresie;
                  Pomocy środowiskowej i stacjonarnej:

- zbudowanie systemu usług środowiskowych w oparciu o ośrodki wsparcia,
mieszkania chronione, ponadgminne środowiskowe ośrodki samopomocy,

- kontynuowanie inwestycji Domu Pomocy Społecznej w Zborowie,
- wdrożenie programów naprawczych Domów Pomocy Społecznej i planów

pracy z rodziną,
- organizowanie szkoleń dla pracowników pierwszego kontaktu w Domach

Pomocy Społecznej,
- rozwijanie powiatowej sieci placówek pomocy społecznej w systemie

stacjonarnym na bazie istniejących obiektów poprzez ich remonty
i adaptacje,

- powołanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej ,
- rozwijanie poradnictwa w jego różnych postaciach,



PPoowwiiaattoowwaa SSttrraatteeggiiaa RRoozzwwiiąązzyywwaanniiaa PPrroobblleemmóóww SSppoołłeecczznnyycchh
____________________________________________________________________________________________________________________

43

- upowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu działania PCPR.
- opracowanie strony internetowej poświęconej problematyce pomocy

społecznej w Powiecie.

W zakresie;
Opieki nad dzieckiem i rodziną:

- rozwijanie systemu opieki opartego o prymat form prorodzinnych,
- pozyskiwanie środków na zaspokajanie potrzeb dzieci i rodziny z różnych

programów rządowych i pozarządowych,
- opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Poradnictwa

Specjalistycznego,
- stwarzanie lepszych warunków funkcjonowania placówek opieki nad

dzieckiem,
- powołanie Grupy Usamodzielnienia,
- tworzenie środowiskowych świetlic w oparciu o projekt Akcji Socjalnej

KRUS.
- uczestniczenie w programach profilaktycznych i prewencyjnych zwalczania

negatywnych zjawisk społecznych

W zakresie;
                  Pomocy osobom niepełnosprawnym:

- uwrażliwianie społeczeństwa Powiatu  na prawa i potrzeby osób
niepełnosprawnych

- likwidowanie barier funkcjonalnych,
- utworzenie Powiatowego Rejestru Osób Niepełnosprawnych,
- powołanie Rady Osób Niepełnosprawnych i Koordynatora działań na

rzecz osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i podjęcie

prób utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej,
- uruchomienie doradztwa, poradnictwa i lokalnych grup wsparcia oraz

 wszechstronnej pracy socjalnej z rodzinami osób niepełnosprawnych,
- wprowadzenie do lokalnej prasy strony poświęconej problematyce osób

niepełnosprawnych,
- prowadzenie profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu

o bazę uzdrowisk Buska i Solca we współpracy z Towarzystwem Zdrowia
Publicznego,

- ścisłe współpracowanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na
rzecz osób niepełnosprawnych,

- prowadzenie stałych działań integracyjnych osób niepełnosprawnych
z różnymi środowiskami mieszkańców powiatu,

- zorganizowanie środowiskowej świetlicy dla osób niepełnosprawnych,
- wprowadzenie stałego dyżuru telefonicznego dla osób niepełnosprawnych.
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V.CELE STRATEGICZNE

Cel główny strategii:
Doskonalenie systemu pomocy społecznej w Powiecie Buskim

Kierunek 1

Doskonalenie i tworzenie warunków organizacyjnych do realizacji zadań
z zakresu pomocy społecznej.

A. Współdziałanie z różnymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy
społecznej;

      B. Doskonalenie jakości świadczonych usług.

Kierunek 2

Poprawa organizacji i standardu usług w pomocy stacjonarnej
i półstacjonarnej.

A. Poprawienie poziomu świadczonych usług w istniejących Domach Pomocy
Społecznej i dalsza budowa pawilonu mieszkalno gospodarczego w DPS
ZBORÓW;

B. Rozszerzenie pomocy stacjonarnej i półstacjonarnej, w oparciu o rejestr
obiektów znajdujących się na terenie Powiatu i tworzenie sieci nowych
placówek pomocy społecznej.

Kierunek 3

Opieka i praca półstacjonarna i stacjonarna z dziećmi i młodzieżą pozbawioną
opieki rodziców lub zagrożonych demoralizacją.

       A.Poprawa i rozszerzenie poziomu usług w placówkach opiekuńczo-
            wychowawczych dla dzieci i młodzieży;
       B.Rozwój rodzinnych form opieki całkowitej.
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Kierunek 4

Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

       A. Organizacja tymczasowych hosteli dla wychowanków oczekujących
            na mieszkanie komunalne;
       B. Pomoc w kontynuowaniu nauki i znalezieniu pracy.

Kierunek 5

Umożliwienie pełnego udziału osobom niepełnosprawnym w życiu społecznym
i zawodowym.

A. Poprawa warunków życiowych osób niepełnosprawnych poprzez likwidację
barier oraz rehabilitację;

B. Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym.

Kierunek 6

Pobudzenie społecznej aktywności do działań na rzecz osób
niepełnosprawnych.

A. Współpraca i pomoc rodzinom w opiece nad osobami niepełnosprawnymi;
B. Stymulowanie różnych grup społecznych do działań pomocowych na rzecz
    osób niepełnosprawnych;
C.Integracja środowiska osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem
    środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
    i turystyki osób niepełnosprawnych (wolontariat);
D. Cykliczne wydawanie albumu osób niepełnosprawnych;
E. Powołanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Kierunek 7

Rozpoznanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych.

A.Badania ankietowe osób niepełnosprawnych w celu rozpoznania
   środowiska;
B.Stworzenie Powiatowego Rejestru Osób Niepełnosprawnych
   zawierającego dane z zakresu potrzeb tego środowiska;
C.Wprowadzenie do lokalnego tytułu prasowego informacji nt. osób
    niepełnosprawnych;
D.Podawanie na stronie internetowej PCPR informacji nt. osób
    niepełnosprawnych.
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      VI. HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

    KIERUNEK 1.  Doskonalenie i tworzenie warunków organizacyjnych do realizacji
                                   zadań z zakresu pomocy społecznej.

CELE DZIAŁANIA PROJEKT
Odpowiedzialni

i
współpracujący

UWAGI

A.Współdziałanie z
różnymi podmiotami
działającymi w
obszarze pomocy
społecznej  -

- szkolenie kadr i
pracowników pomocy
społecznej, sądu rejonowego,
policji i organizacji
pozarządowych
- cykliczne spotkania z w/w
podmiotami
- organizowanie imprez
dobroczynnych, Dnia
Pracownika Socjalnego

Projekt 11

Projekt 7

Projekt 8

Projekt 9

-Starostwo
Powiatowe w Busku
Zdroju
- Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
- samorządy gminne
i Ośrodki Pomocy
Społecznej
- organizacje
pozarządowe,
PFRON

Realizacja w oparciu
o program DOMINO

B. Doskonalenie
świadczeń usług

- podejmowanie działań na
rzecz osób potrzebujących
pomocy ( np. informatory,
plakaty)
pozyskiwanie nowych
procedur i narzędzi
diagnostycznych do badań
psychologiczno –
pedagogicznych

Projekt 8

Projekt 9

- Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku
Zdroju
- organizacje
pozarządowe,
PFRON
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KIERUNEK 2. Poprawienie organizacji i standardu usług w pomocy stacjonarnej
                               i     półstacjonarnej.

CELE DZIAŁANIA PROJEKT
Odpowiedzialni

i
współpracujący

UWAGI

A.Poprawienie
poziomu
świadczonych usług
w istniejących
Domach Pomocy
Społecznej
i dalsza budowa
pawilonu mieszkalno
gospodarczego
w DPS-ZBORÓW.

-dostosowanie
istniejących DPS do
obowiązujących
standardów,

-Kontynuowanie budowy
pawilonu mieszkalno
gospodarczego DPS
ZBORÓW

Projekt 1

-Urząd Wojewódzki
i Marszałkowski
-Starostwo
Powiatowe w Busku
Zdroju,
-Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Busku Zdroju
-Domy pomocy
społecznej

Zgodnie
z rozporządzeniem
Ministra Pracy
i Polityki Społecznej
z  dn.  15  września
2000r. w sprawie
domów pomocy
społecznej

B. Rozszerzenie
pomocy stacjonarnej
i półstacjonarnej w
oparciu
o sporządzony rejestr
obiektów
znajdujących się na
terenie powiatu i
tworzenie sieci
nowych placówek
pomocy społecznej

-zorganizowanie Ośrodka
Wsparcia dla rodzin z
długotrwałą bezradnością
w sprawach życiowych,

-zorganizowanie
Środowiskowych domów
samopomocy, rodzinnych
domów pomocy
społecznej, domów
pomocy społecznej

-utworzenie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej

Projekt 3

Projekt 2

Projekt 3

-Urząd Wojewódzki
-Starostwo
Powiatowe w Busku
Zdroju,
-Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Busku Zdroju
-Samorządy gminne
i Ośrodki Pomocy
Społecznej
-Powiatowy Urząd
Pracy
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KIERUNEK 3. Opieka i praca półstacjonarna i stacjonarna z dziećmi i młodzieżą
                               pozbawiona opieki rodziców lub zagrożonych demoralizacją.

CELE DZIAŁANIA PROJEKT
Odpowiedzialni

i
współpracujący

UWAGI

A.Poprawienie i
rozszerzenie
poziomu usług w
placówkach
opiekuńczo-
wychowawczych

- dostosowanie istniejących
Placówek opiekuńczo-
wychowawczych do
obowiązujących standardów.
- zorganizowanie dziennego
ośrodka
Pracy z młodzieżą zagrożoną
demoralizacja, świadczącego
usługi z zakresu opieki,
wychowania i resocjalizacji a
także terapii rodzin

Projekt 5 -Urząd Wojewódzki
- Starostwo
Powiatowe w Busku
Zdroju,
- Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku
Zdroju,

Zgodnie
z rozporządzeniem
MPiPS z dn. 1
września 2000r
w sprawie placówek
opiekuńczo –
wychowawczych

B. Rozwój
rodzinnych form
opieki

- propagowanie rodzinnych
form opieki
zastępczej(plakaty, ogłoszenia
w prasie, ulotki itp.)
-opracowanie i
modyfikowanie autorskiego
programu szkoleń rodzin
zastępczych

Projekt 5
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

-zgodnie
z zatwierdzonym
przez MPiPS
programem szkoleń
rodzin zastępczych.
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 KIERUNEK 4.  Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających
                                          palcówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

CELE DZIAŁANIA PROJEKT
Odpowiedzialni

i
współpracujący

UWAGI

A. Organizacja
tymczasowych
hosteli dla
wychowanków
oczekujących na
mieszkania
komunalne

-pozyskiwanie i wyposażenie
mieszkań komunalnych dla
potrzeb wychowanków
usamodzielniających się
- organizowanie pomocy dla
wychowanków
usamodzielniających się
poprzez poradnictwo, pracę
socjalną. Powołanie Grupy
Usamodzielnienia.

Projekt 6 - Starostwo
Powiatowe
- Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie Busko
- samorządy gminne
- Powiatowy Urząd
Pracy Busko
- DD Pacanów
- POW Winiary

B. Pomoc w
kontynuacji nauki i
znalezieniu pracy

-pomoc w wyrównywaniu
zaległości edukacyjnych.
-Poradnictwo  wychowawczo-
zawodowe.

-aktywizacja zawodowa
wychowanków.

Projekt 6 - Starostwo
Powiatowe
-Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
-Powiatowy Urząd
Pracy.
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     KIERUNEK 5. Umożliwienie pełnego udziału osobom niepełnosprawnym w życiu
                                 społecznym i zawodowym.

CELE DZIAŁANIA PROJEKT
Odpowiedzialni

i
współpracujący

UWAGI

A.Poprawa
warunków
życiowych osób
niepełnosprawnych
poprzez likwidację
barier oraz
rehabilitację

-dofinansowanie uczestnictwa
osób niepełnosprawnych w
turnusach rehabilitacyjnych
-dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych,
technicznych i w
komunikowaniu się
-dofinansowanie działalności
warsztatów terapii zajęciowej
-dofinansowanie zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych oraz środków
pomocniczych
-dofinansowanie organizacji
sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób
niepełnosprawnych

Projekt 4

Projekt 10

Projekt 12

- Starostwo
Powiatowe
- Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
- Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
- Samorządy Gminne
- ZOZ-y
- Organizacje
pozarządowe
- Instytucje
użyteczności
publicznej

Realizacja w ramach
programu DOMINO

B.Zwiększenie
udziału osób
niepełnosprawnych
w życiu
zawodowym

-tworzeniem miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych
-refundacją wynagrodzeń i
składek na ubezpieczenie
społeczne zatrudnionych osób
niepełnosprawnych
-finansowaniem kosztów
szkolenia i przekwalifikowania
osób niepełnosprawnych
-dofinansowaniem do
oprocentowania zaciągniętych
kredytów bankowych przez
osoby niepełnosprawne na
kontynuację działalności
gospodarczej lub rolniczej
-udzielanie pożyczek na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej
umarzanie pożyczek

Projekt 4

Projekt 10

Projekt 12

- Starostwo
Powiatowe
- Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
- Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
- Samorządy Gminne

Zgodnie  z  ustawą o
rehabilitacji
zawodowej,
społecznej i
zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych
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 KIERUNEK 6. Pobudzenie społecznej aktywności do działań na rzecz osób
                                    niepełnosprawnych.

CELE DZIAŁANIA PROJEKT Odpowiedzialni i
współpracujący UWAGI

A.Współpraca i
pomoc rodzinom w
opiece nad osobami
niepełnosprawnymi

-propagowanie praw osób
niepełnosprawnych
przez: druk
informatorów, plakatów;
organizowanie spotkań,
imprez itp.
-współpraca z
organizacjami
pozarządowymi i innymi
instytucjami

Projekt 4

Projekt 10

Projekt 12

-Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
-Starostwo
Powiatowe
-Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
-Samorządy Gminne

-Realizacja w ramach
programu DOMINO

-Zgodnie z Ustawą o
rehabilitacji
zawodowej,społecznej
i zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

B.Stymulowanie
różnych grup
społecznych do
działań
pomocowych na
rzecz osób
niepełnosprawnych

- współpraca z
indywidualnymi osobami
niepełnosprawnymi
- wprowadzenie strony w
lokalnej gazecie i albumu
osób niepełnosprawnych
- wystawy prac dorobku
artystycznego osób
niepełnosprawnych
- wprowadzenie dyżuru
tel.
- uruchomienie str.
internetowej

Projekt 4

Projekt 10

Projekt 12

-Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
-Starostwo
Powiatowe
-Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Samorządy Gminne

  -Organizacje
pozarządowe

Realizacja w ramach
programu DOMINO

C.Powołanie
Powiatowej Rady
Osób
Niepełnosprawnych
I Koordynatora

- inspirowanie
przedsięwzięć
zmierzających do :

- integracji zawodowej i
społecznej o.n.

- realizacja praw o.n.
- opiniowanie i ocena

pow. Programów na
rzecz osób
niepełnosprawnych

- opiniowanie uchwał i
projektów Rady
Powiatu pod kontem
ich skutków dla osób
niepełnosprawnych

Projekt 4

Projekt 10

Projekt 12

Organizacje
pozarządowe ,
samorządy gminne
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KIERUNEK 7.  Rozpoznanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych.

CELE DZIAŁANIA PROJEKT
Odpowiedzialni

i
współpracujący

UWAGI

A.Badania ankietowe
środowiska osób
niepełnospraw-
    nych

-------------przygotowanie ankiety
-------------przeprowadzenie badań
-------------analiza uzyskanych danych

Projekt 4

-Starostwo
Powiatowe
-PCPR
-Gminne Ośrodki
Pomocy Społecznej
-Organizacje
pozarządowe

B.Budowa bazy
danych na temat osób
niepełnosprawnych
oraz ich potrzeb

- utworzenie
komputerowej bazy
danych ( rejestr osób
niepełnosprawnych )

Projekt 4
-Gminne Ośrodki
Pomocy Społecznej
-PCPR



PPoowwiiaattoowwaa SSttrraatteeggiiaa RRoozzwwiiąązzyywwaanniiaa PPrroobblleemmóóww SSppoołłeecczznnyycchh
____________________________________________________________________________________________________________________

53

 VI. PROJEKTY

PROJEKT NR 1
Tytuł Projektu –

Kontynuacja budowy pawilonu mieszkalno- gospodarczego DPS-
ZBORÓW

Istota projektu:
Podniesienie standardu i dostosowanie do obowiązujących przepisów usług
opiekuńczych w Domach Pomocy Społecznej.

Uzasadnienie:
Dalsze wstrzymanie realizacji tego pilnego zadania spowoduje brak miejsc
w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Buskim o określonym standardzie,
o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 15 września 2000 roku
(Dz.U. Nr 82, poz. 929).
Brak środków na kontynuowanie budowy spowoduje niszczenie wykonanych
murów i elementów konstrukcyjnych narażonych na niekorzystny wpływ
czynników atmosferycznych.

Sposób realizacji:
- budowa, wyposażenie i adaptacja budynku.
- pozyskanie środków finansowych na kontynuacje budowy,

Realizatorzy:
· Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju,
· Urząd Wojewódzki,
· Urząd Marszałkowski,
· PCPR w Busku Zdroju,

Źródło finansowania:
Środki pozyskane z budżetu centralnego Wojewody, Marszałka, Starostwa,

Termin realizacji:
2003-2006 rok
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PROJEKT NR 2
Tytuł projektu-

Tworzenie Środowiskowych Domów Samopomocy,
Domów Pomocy Społecznej.

Istota projektu:
Z uwagi na narastającą w Powiecie liczbę osób wymagających opieki, należy dążyć
do zwiększenia liczby miejsc poprzez ich rozbudowę.
Trzeba podnieść standard i kompleksowość usług opiekuńczych. Zapobiegać
osamotnieniu i izolacji ludzi starych. Umożliwienie jak najdłuższego utrzymania
człowieka w jego własnym środowisku. Prowadzić usługi terapeutyczne
z osobami znajdującymi się w przejściowych kłopotach życiowych.

Uzasadnienie:
Ludzie starzy i będący w przejściowych trudnościach życiowych wymagają
specyficznych form pomocy, której celem jest jak najdłuższe utrzymanie ich
w rodzinnym środowisku.
W domach dla osób starych stale brakuje miejsc, i nie posiadamy domu pomocy
społecznej dla mężczyzn psychicznie chorych. Dlatego konieczne byłoby
utworzenie  domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy
dla ww. ludzi, które świadczyłyby usługi opiekuńcze, terapeutyczne i bytowe-
całodobowo i okresowo.

Sposób realizacji:
- adaptacje lokali gminnych,
- zatrudnienie pracowników i zapewnienie im wynagrodzenia,
- określenie zasad przyznania miejsc w Rodzinnym Domu Pomocy

Społecznej,

Realizatorzy projektu:

Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju, samorządy gminne, PCPR, DPS,

Źródło finansowania:

Środki samorządów gminnych, środki powiatu.
Programy UE.

Termin realizacji:
Rok 2003-2010
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PROJEKT NR 3
Tytuł Projektu-

Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Istota projektu:
- budowanie i wspieranie systemu pomocy społecznej dla osób z terenu

Powiatu Buskiego,
- wspieranie rodzin z długotrwałą bezradnością i dysfunkcją społeczną.

Uzasadnienie projektu:
W Powiecie Buskim jest wiele rodzin niewydolnych w pełnieniu funkcji, które
powinna spełniać rodzina. Rodziny te najczęściej odznaczają się zaburzoną
strukturą. Zjawiska patologiczne powszechnie występujące w tych rodzinach to
nadużycie alkoholu, przemoc, łamanie norm społeczno-prawnych. Dlatego też
należy:
- prowadzić pracę socjalną i diagnozować podstawowe problemy rodziny i

dysfunkcje towarzyszące rodzinie;
- wzmacniać i rozwijać właściwe postaw,
- podtrzymywać rodziców w ich roli rodzicielskiej,
- kształtować aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia,
- przeciwdziałać bezradności poprzez kształtowanie nawyków organizacji

życia codziennego,

Sposób realizacji:
- adaptacja i wyposażenie lokalu na Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- powołanie konsultantów a następnie ich zatrudnienie,
- organizowanie indywidualnej pomocy (psychologicznej, pedagogicznej,

prawnej, socjalnej)
- wypracowanie z rodziną planu działania ukierunkowanego na poprawę

sytuacji życiowej,
- wspieranie rodziny w wypełnieniu funkcji rodzicielskiej poprzez

prowadzenie doradztwa w zakresie:
a. racjonalnej organizacji dnia,
b. racjonalnego gospodarowania budżetem,
c. wspierania w poprawnym rozwoju i edukacji dzieci,

- pobudzenie aktywności zawodowej – przekwalifikowanie zawodowe,
własna aktywność w poszukiwaniu pracy, zapoznanie i trening
umiejętności wykorzystania technik aktywnego poszukiwania pracy,
udzielenie wsparcia psychologicznego, kształtowanie pozytywnego
myślenia – oddziaływanie Powiatowego Urzędu Pracy.
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- przygotowanie do podejmowania działalności na rzecz własnej rodziny
( uprawa działki, hodowanie drobiu)

- wykorzystanie kontraktu – pisemnego  do uzgodnień określających
zakres prac pomiędzy rodziną korzystającą z pomocy a pracownikiem
socjalnym.

Realizatorzy projektu:
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródło finansowania:
Środki finansowe pozyskane od Wojewody, Starostwa, środki własne
i samorządów gminnych, sponsorzy.

Termin realizacji:
Rok 2003-2010
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PROJEKT NR 4
Tytuł projektu-

Sporządzenie Powiatowego Rejestru Osób Niepełnosprawnych

Istota projektu:
W oparciu o ankiety należy utworzyć komputerową bazę danych zawierającą
podstawowe dane adresowe zamieszkujących osób niepełnosprawnych oraz
rozpoznać ich potrzeby

Uzasadnienie:
Brak podstawowych informacji na temat ilości osób niepełnosprawnych
zamieszkujących nasz Powiat, w zakresie stopnia i charakteru ich
niepełnosprawności oraz potrzeb tych osób,  ogranicza  możliwości szybkiego
imiennego dotarcia do osób, dla których Centrum może zaoferować konkretną
pomoc. Brak możliwości skutecznego ubiegania się o środki bez rozeznania
potrzeb społeczności.

Sposób realizacji:
- przygotowanie ankiety
- przeprowadzenie badań ( Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej )
- analiza danych
- utworzenie bazy danych
- ciągła aktualizacja bazy danych

Źródło finansowania:
PFRON, środki własne

Realizatorzy:
Starostwo, PCPR, Ośrodki Pomocy, organizacje pozarządowe

Termin realizacji:
Począwszy od drugiej połowy br. roku
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PROJEKT NR 5

Tytuł projektu-

Ośrodek Pracy z Młodzieżą

Istota projektu:
Zorganizowanie na terenie naszego Powiatu Ośrodka ,  w którym młodzież
(szczególnie ze sfery ryzyka) mogłaby pod fachową opieką spędzać wolny czas.

Uzasadnienie:
W związku z nasilającym się zjawiskiem uzależnień wśród młodzieży oraz
pogłębiającą się demoralizacją jak najbardziej wskazane jest oddziaływanie na nią
poprzez edukację, terapię, jak również profilaktykę.

Sposób realizacji:
- adaptacja pomieszczenia
- zatrudnienie pracowników oraz zapewnienie im wynagrodzenia

Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe, PCPR w Busku Zdroju, Sąd Rejonowy Wydział Spraw
Rodzinnych I Nieletnich, organizacje pozarządowe, sponsorzy

Źródło finansowania:
Środki własne powiatu, samorządów gminnych, sponsorzy

Termin realizacji:
Do końca 2010r.
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PROJEKT NR 6
Tytuł projektu –

Mieszkania chronione dla wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze

Istota projektu:
Zapewnienie mieszkania wychowankowi, który po opuszczeniu placówki lub
rodziny zastępczej nie posiada rodziny, u której mógłby zamieszkać.

Uzasadnienie projektu:
W założonym i długotrwałym procesie usamodzielnienia niezbędne jest tworzenie
mieszkań chronionych dla wychowanków, którzy nie mają, dokąd wrócić.
W procesie usamodzielniania wychowanków ważna jest nie tylko pomoc państwa,
kiedy dziecko jest w placówce, ale również wtedy, gdy wchodzi w dorosłe życie.
Dlatego zapewnienie na określony czas mieszkania daje szansę wychowankowi,
aby nie zasilał i tak już dużego grona bezrobotnych

Sposób realizacji:
- pozyskiwanie i wyposażenie mieszkań
- określenie zasad przyznania mieszkania chronionego

Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, samorządy gminne,

Źródło finansowania:
Środki własne powiatu i gmin, sponsorzy

Termin realizacji:
Lata 2003 - 2010
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PROJEKT NR 7
Tytuł projektu –

Powiatowy Dzień Dziecka

Istota projektu:
Integracja mieszkańców Powiatu Buskiego oraz motywowanie do podejmowania
działań na rzecz dzieci.

Uzasadnienie:
Dzień Dziecka będzie pierwszą powiatową imprezą zorganizowaną na rzecz dzieci.
Planujemy zorganizowanie konkursów, gier, zabawy tanecznej.
Impreza ma na celu uaktywnienie różnych grup społecznych do podejmowania
działań na rzecz dzieci, umacnianie więzi rodzinnych.

Sposób realizacji:
- promocja imprezy,
- wyszukanie sponsorów,
- przygotowanie i realizacja programu artystycznego,

Realizatorzy projektu:
PCPR w Busku Zdroju, organizacje pozarządowe, sponsorzy,

Źródło finansowania:
Środki własne powiatu, samorządów gminnych, sponsorzy

Termin realizacji:
Corocznie w czerwcu



PPoowwiiaattoowwaa SSttrraatteeggiiaa RRoozzwwiiąązzyywwaanniiaa PPrroobblleemmóóww SSppoołłeecczznnyycchh
____________________________________________________________________________________________________________________

61

PROJEKT NR 8
Tytuł projektu –

 Powiatowa impreza integracyjna

Istota projektu:
- integracja osób niepełnosprawnych
- możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych
- promocja szczególnych organizacji działających na rzecz osób

niepełnosprawnych,
- współpraca samorządu i organizacji pozarządowych

Uzasadnienie projektu:
Impreza ma na celu przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych
i działalności organizacji pozarządowych. Kształtowanie właściwych postaw
społecznych – zrozumienia, tolerancji, życzliwości wobec osób
niepełnosprawnych.
Impreza pozwoli na przedstawienie możliwości twórczych osób
niepełnosprawnych. Poszczególne organizacje będą prezentowały prace stworzone
przez osoby z różnymi dysfunkcjami. Uruchomione zostaną osoby
i instytucje współdziałające i wspomagające osoby niepełnosprawne.
Firmy zajmujące się rehabilitacją, czy sprzętem rehabilitacyjnym będą miały
możliwość przedstawienia swoich ofert.

Sposób realizacji:
Realizacja projektu będzie możliwa przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi, gminnymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Domami Pomocy
Społecznej, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, itd.

Realizatorzy projektu:
PCPR, organizacje pozarządowe, WTZ, Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju,

Źródło finansowania:
Środki PFRON, własne, pozyskane od sponsorów,

Termin realizacji:
Impreza powinna odbywać się corocznie
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PROJEKT NR 9
Tytuł projektu –

Dzień Pracownika Socjalnego

Istota projektu:
Integracja osób pracujących w organizacjach, instytucjach pomocy społecznej,

Uzasadnienie:
Osoby pracujące w pomocy społecznej bardzo często oddają swoje serce na rzecz
drugiego człowieka, poświęcają mu czas.
Dlatego bardzo ważna sprawa jest wyróżnienie pracowników w pracy socjalnej,
motywowanie ich do służby na rzecz innych ludzi.

Sposób realizacji:
- przygotowanie zaproszeń,
- wynajęcie lokalu,
- wyszukanie sponsorów,
- promocja w mediach,
- przygotowanie programu artystycznego,

Realizatorzy projektu:
PCPR w Busku Zdroju, Starostwo Powiatowe w Busku zdroju,
OPS, DPS, organizacje pozarządowe, osoby indywidualne,

Źródło finansowania:
Środki własne; powiatu i samorządów gminnych, sponsorzy

Termin realizacji:
Corocznie –listopad
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PROJEKT NR 10
Tytuł projektu-

Album osób niepełnosprawnych

Istota projektu:
- pokazanie terenu powiatu oczami osób niepełnosprawnych
- przedstawienie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych
- promowanie powiatu i środowisk osób niepełnosprawnych

Uzasadnienie:
Osoby niepełnosprawne patrzą na świat specyficznie, często dostrzegają to,

czego osoby zdrowe nie są w stanie zauważyć. Ich talent ( w różnych dziedzinach )
pozwoli na promowanie społeczności powiatu, a także organizacji pozarządowych
i indywidualnych niepełnosprawnych artystów.

Sposób realizacji:
- spotkania z organizacjami pozarządowymi
- penetracja ( rozpoznanie ) terenu powiatu
- wyszukiwanie niepełnosprawnych artystów, zwłaszcza tych nieznanych
- opracowanie i druk

Źródło finansowania:
PFRON, środki własne, sponsorzy

Realizatorzy:
PCPR, organizacje pozarządowe, Samorządy Gminne,

Termin realizacji:
Od drugiej połowy 2003 roku –stała aktualizacja
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PROJEKT NR 11

Tytuł projektu –

Bal charytatywny

Istota projektu:
Raz w roku organizować Bal charytatywny pod patronatem Starosty Buskiego
w celu wsparcia finansowego osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Uzasadnienie:
Wprowadzenie reformy w kraju znacznie ograniczyły możliwości finansowe
organizacji i instytucji, które zajmują się pomocą na rzecz drugiego człowieka.
Spowodowało to zmniejszenie zakresu udzielanej pomocy finansowo-rzeczowej
oraz usługowej. W związku z tym wiele organizacji zmuszonych jest do szukania
potrzebnych środków finansowych u sponsorów.

Sposób realizacji:
- wyszukanie sponsorów,
- promocja imprezy,
- rozesłanie zaproszeń,
- przygotowanie zaplecza,
- prowadzenie imprezy przy współpracy organizacji i instytucji pomocy

społecznej,
- wynajęcie lokalu,

Realizatorzy:
PCPR w Busku Zdroju, Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju, organizacje na
rzecz których zbierane będą fundusze.

Źródło finansowania:
Środki własne powiatu, samorządów gminnych, sponsorzy,

Termin realizacji:
Od 2004 - cyklicznie
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PROJEKT NR 12

Tytuł projektu-

Wprowadzenie  w regionalnym Tygodniku „PONIDZIE” strony
przedstawiającej problemy osób niepełnosprawnych

Istota projektu:
- nawiązanie i podtrzymanie współpracy z organizacjami pozarządowymi

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
- stymulowanie organizacji do możliwie najbardziej dynamicznego

i  efektywnego działania,
- informowanie o aktualnych przepisach prawnych, nowościach

w medycynie i rehabilitacji,
- społeczna integracja,
- zachęcanie osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym,

Uzasadnienie:
Osoby niepełnosprawne najczęściej pozostawione są same sobie.

Największym ich problemem jest nieznajomość przepisów prawnych a co za tym
idzie ulg, z których mogą korzystać. Ważne jest również zapoznanie
z nowościami w najbardziej interesujących ich dziedzinach życia. Osoby
niepełnosprawne będą miały możliwość zaprezentowania się na łamach
czasopisma.

Sposób realizacji:
- uruchomienie punktu zbierania informacji do gazety,
- spotkania z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami Gmin,
- penetracja terenu i zbieranie aktualności,
- opieka prawna,
- cykliczna publikacja treści przedstawiających problemy osób,

niepełnosprawnych,

Realizatorzy:
PCPR, organizacje pozarządowe, Samorządy Gminne, WTZ

Źródło finansowania:
PFRON, środki własne, sponsorzy

Termin realizacji:
Od III kwartału 2003 roku
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VIII. SKUTKI REALIZACJI POWIATOWEJ STRATEGII
                 ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Sporządzona Strategia stanowi uzupełnienie przyjętej przez Samorząd
Powiatu w 2000 roku Strategii Rozwoju Powiatu. Uzupełnienie to dotyczy
obszaru polityki społecznej.

Zasadniczą osią Strategii jest stworzenie rozwiązań umożliwiających
działania zapobiegające zmniejszaniu się liczby osób i rodzin znajdujących się
w trudnych sytuacjach życiowych oraz zwiększania możliwości aktywizowania
zawodowego i społecznego mieszkańców Powiatu podlegających lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Pełne wdrożenie zadań zapisanych w Strategii ma również na celu
powstanie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, pomocy
środowiskowej osób niepełnosprawnych oraz rozwoju infrastruktury opieki
społecznej w Powiecie. Nakłady finansowe na opiekę społeczną w latach 2003-
2010 winny wzrastać i doprowadzić do usystematyzowania i uporządkowania oraz
właściwego trafnego kierowania publicznych środków finansowych na opiekę
społeczną i jej infrastrukturę.

Szereg rozwiązań zawartych w Strategii wymagać będzie stałej aktualizacji
i dostosowań do warunków, w jakich będzie Strategia realizowana. Zbyt wiele jest
niewiadomych, co do polityki społecznej państwa, szczególnie w zakresie środków
finansowych, jakie zostaną skierowane na pomoc społeczną po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej. Istnieje nadzieja, że wraz ze wzrostem poziomu życia, będą
rosły środki na szeroko rozumianą pomoc społeczną. Pełne powodzenie
i osiągnięcie celów oraz zadań ujętych w Strategii zależeć będzie od dużego
zaangażowania wszystkich realizatorów polityki społecznej tj. Samorządów
Gmin, Powiatu oraz  organizacji pozarządowych. Dużą role winien spełniać
Wolontariat.

Oprócz środków finansowych kierowanych na opiekę społeczną, które
w znacznym stopniu determinują wszelkie poczynania z tego zakresu, istotne
będzie nadanie działaniom ujętym w Strategii charakteru prorozwojowego,
promującego aktywność, odtwarzanie więzi społecznej i zachowań
proedukacyjnych.  Albowiem realizacja strategicznych zadań w rozwiązywaniu
problemów społecznych w Powiecie stanowić będzie jeden najistotniejszych
elementów dalszego rozwoju Powiatu w wymiarze długookresowym jaki obejmuje
niniejsze opracowanie.
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Wykaz tabel:

1. Liczba mieszkańców powiatu z podziałem na gminy .................................... str.  6

2. Struktura wiekowa ludności z podziałem na gminy ....................................... str.  8

3. Tendencje zmian struktury ludności ............................................................... str.  8

4. Ilość dzieci w gminach z podziałem wiekowym w poszczególnych latach.... str.       9

5. Bezrobotni w podziale na gminy .................................................................... str. 10

6. Powody przyznania pomocy w powiecie z podziałem na gminy ................... str. 12

7. Powody przyznania pomocy w powiecie w latach 2000-2002......................... str. 13

8. Ilość nieletnich sprawców z podziałem na wiek ............................................ str. 15

9. Liczba przestępstw i negatywnych zjawisk społecznych ............................... str. 15

10. Prognoza ludności na lata 2002-2030.............................................................. str. 17

11. Wydatki z budżetu powiatu na pomoc społeczną ............................................str 20

12. Wykaz jednostek placówek pomocy społecznej w powiecie buskim............ str. 23

13. Liczba rodzin korzystających z OPS ............................................................. str. 25

14. Wykaz mieszkańców DPS z podziałem na gminy ........................................ str. 27

15. Ilość osób umieszczonych w DPS z poszczególnych gmin .......................... str. 27

16. Ilość rodzin zastępczych z podziałem na gminy ........................................... str. 28

17. Aktualna ilość dzieci umieszczonych w palcówkach

     opiekuńczo-wychowawczych.......................................................................... str. 30

18. Realizacja zdań z zakresu rehabilitacji zawodowej ...................................... str. 32

19. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ..................................... str. 34

20. Plany finansowe i wykonanie funduszu PFRON ........................................... str. 34

21. Liczba wydanych orzeczeń dla dzieci ........................................................... str. 35

22. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności  dorosłych ........ str. 36

23. Organizacje pozarządowe w powiecie buskim.............................................. str. 37
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WYKAZ WYKRESÓW

1. Wykres procentowy przedstawiający liczbę mieszkańców powiatu w roku 2002 ... str.  7

2. Wykres przedstawiający liczbę mieszkańców powiatu z podziałem na gminy ..... str.  7

3. Wykres procentowy ilości dzieci w roku 2002 w poszczególnych gminach ........ str.10

4. Powody przyznania pomocy w powiecie w latach 2000-2002 ................................. str.13

5. Wydatki z budżetu powiatu na pomoc społeczną ..................................................... str.20

6. Liczba rodzin korzystających z OPS w roku 2002................................................. str.25

MAPA

1. Placówki działające na terenie powiatu buskiego .................................................... .. str.22
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Wykaz osób współpracujących przy opracowywaniu Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych:

1. Ambrożkiewicz Małgorzata – KPP w Busku Zdroju

2. Bartnik Stefania – GOPS w Solcu Zdroju

3. Bebel Helena – DPS w Zborowie

4. Boroń Dorota – GOPS w Gnojnie

5. Cira Beata – Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju

6. Downarowicz Piotr – OPZZ w Busku Zdroju

7. Grabowska Irena – ZR PCK w Busko Zdrój

8. Imosa Michał – Dziennik „Słowo Ludu”

9. Irla Maria – GOPS w Tuczępach

10. Jankowska – Nowak Renata – WTZ w Busku Zdroju

11. Janowska Agata – I LO w Busku Zdroju

12. Jaskulska Anna – ZSP w Busku Zdroju

13. Jońca Agata – DPS w Słupi

14. Jurecki Dariusz – PUP w Busku Zdroju

15. Kiełb Maciej – nie zrzeszony

16. Kociuba – Bederska Ewa – PTZP Oddział Regionu Ponidzie w Busku Zdroju

17. Kociuba Zbigniew – PTZP Oddział Regionu Ponidzie w Busku Zdroju

18. Kolarz Jerzy – Starosta Powiatu Buskiego

19. Kosiuba Małgorzata – Kurator Rodzinny SR w Busku Zdroju

20. Kozioł Stanisław – DPS w Gnojnie

21. Krala Małgorzata – nie zrzeszona

22. Krawczyk Witold – DPS w Ratajach

23. Krekora Lucyna – SP ZPOZ w Busku Zdroju

24. Kubala Dorota – SP 3 w Busku Zdroju

25. Łukasiewicz Ludwik – TPD w Busku Zdroju

26. Łukawski Tomasz – WTZ w Gnojnie

27. Majcherczak Bogusława – Przewodnicząca Rady Powiatu Buskiego

28. Materek Andrzej – KRUS w Busku Zdroju

29. Matusik Anastazja – GOPS w Stopnicy

30. Miruska Zofia – GOPS w Wiślicy

31. Mleczko Czesław – PTZP Oddział Regionu Ponidzie w Busku Zdroju

32. Mrugała Jolanta – WTZ w Busku Zdroju
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33. Nowak Elżbieta – nie zrzeszona

34. Orkisz Anna – Dom Dziecka w Pacanowie

35. Pałka – Koruba Bożentyna – MGOPS w Busku Zdroju

36. Piekarski Robert – Gimnazjum w Pacanowie

37. Pila Jan – PZEiR w Busku Zdroju

38. Płonka Ligia – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach

39. Przynarowska Maria – nie zrzeszona

40. Pucelak Ewa – Dom Dziecka w Pacanowie

41. Satora Maria – nie zrzeszona

42. Smulczyńska Justyna – SP 1 w Busku Zdroju

43. Sobieraj Irena – ZSP w Busku Zdroju

44. Studzizur Helena – Sędzia Sądu Rodzinnego w Busku Zdroju

45. Wawrzeniec Sławomir – GOPS w Nowym Korczynie

46. Wojniak Edward – GOPS w Pacanowie

47. Wojtacha Ewelina – KRUS w Busku Zdroju

48. Wołoszynowski Krzysztof – PPP w Busku Zdroju

49. Zając Agata – Kurator Rodzinny SR w Busku Zdroju

50. Zdral Józef – Rodzinny Dom Dziecka w Janinie
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WYKAZ  ŹRÓDEŁ:

Materiały uzyskano z:

· Ośrodków Pomocy Społecznej,

· Sąd Rejonowy,

· Urzędu Statystycznego,

· Powiatowej Komendy Policji,

· Placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu buskiego,

· Domów Pomocy Społecznej,

· Organizacji pozarządowych,

· KRUS,

· ZUS,

· Materiały własne Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Busku Zdroju.

Opracowanie i redakcję Strategii dokonał  Zespół pod kierownictwem
p.o Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju
Pana Andrzeja Smulczyńskiego w składzie:

· Aneta Chwalik

· Mariusz Musiał

· Danuta Sołtyk

· Barbara Adamczyk

· Alicja Osińska
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„Powiatowa Strategia Rozwiązywania

Problemów Społecznych

na lata 2003-2010”

przyjęta przez Radę Powiatu w dniu 8 kwietnia 2003r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/37/2003
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