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I. Wstęp 

 

1. Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca 

na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej 

spoczywa m.in. na jednostkach samorządu terytorialnego. Powiat 

zobowiązany zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy 

społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo 

istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych                             

do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną, 

wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania 

z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu 

poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie 

sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako koordynator zadań, posiada 

szeroką wiedzę o stanie pomocy społecznej w powiecie, co daje gwarancję 

należytego wykonania zadań. Pełni również rolę wyspecjalizowanej 

instytucji, tworzącej na potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji  

o stanie pomocy społecznej. Baza taka jest konieczna dla przygotowania     

i realizacji polityki socjalnej, jak również Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2003 – 2010, 

Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006-2011, 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2007-

2011. 

Centrum, realizując zadania z zakresu polityki społecznej, wykonuje 

uchwały i dyspozycje Rady Powiatu, jej Komisji i Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu ocenia i analizuje realizację polityki społecznej                           

w powiecie.  

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju jest także 

partnerem dla organizacji pozarządowych, które prowadzą lub też 

wspierają działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym 

szczególnie osób niepełnosprawnych. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju funkcjonuje          

na podstawie następujących aktów prawnych: 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [Tekst jednolity 

z 2008r. Dz. U. Nr 115,  poz. 728 z późn. zm.]; 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                         

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych [Dz. U.                      

z 2008 Nr 14, poz. 92]; 

3. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw 

określających kompetencje organów administracji publicznej                   

w związku z reformą administracji państwa [Dz. U. Nr 106, poz. 668 

z późn. zm.]; 

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym [ Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.]; 

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego           

[Dz. U. Nr  111, poz. 535 z późn. zm.]; 

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [Dz. U. 

Nr.249, poz. 2104 z późn. zm.]; 

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach [Dz. U. Nr. 128 

poz. 1175 z późn. zm.]; 

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej [ Dz. U. Nr. 128 poz. 

1176]; 

9. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela [Dz. U.                        

z 2006r. Nr. 97  poz. 674 z późn. zm.]; 

10. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych [Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.]; 

11. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu               

w Narodowym Funduszu Zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391             

z późn. zm.]; 

12.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy                    

w rodzinie [Dz. U. Nr 180, poz. 1493]; 

13. Ustawa z dnia 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii         

[Dz. U. Nr 179, poz. 1485]; 

14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie [Dz. U. 2003r. Nr 96, poz. 873]. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zostało 

utworzone Uchwałą Rady Powiatu w Busku Zdroju Nr V/26/99 z dnia                 

26 lutego 1999 roku, statut i nowy regulamin zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno – 

budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu i wchodzi 

w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania własne 

powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową, oraz inne określone 
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w ustawach. Od 2003 roku realizuje zadania zapisane w Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2003 - 2010. Od 

2005 roku funkcjonuje Powiatowy Program Wsparcia Dziecka i Rodziny 

na lata 2006-2011, a od miesiąca kwietnia 2007 roku Powiatowy Program 

Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2011. 

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie jest roczny plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy, 

zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową. 

Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

współdziała z innymi centrami, z organami rządowej administracji ogólnej, 

organami samorządów terytorialnych, sądami właściwymi w sprawach 

rodzinnych i nieletnich, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, 

organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, zarządami 

funduszy celowych. Może również prowadzić działalność charytatywną                     

i współdziałać z wolontariatem oraz z innymi organizacjami działającymi 

w sprawach pomocy społecznej i ochrony zdrowia.  

 

2. Struktura organizacyjna, system pracy i obsada kadrowa PCPR 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju działa                   

w oparciu o Statut (Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/288/2006 z dnia 

29 czerwca 2006). Do miesiąca października 2006 roku, Centrum działało             

w oparciu o regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu             

w dniu 01.10.2003r. (uchwała Zarządu Powiatu Nr 65/2003 ), a od 14 maja 

2008 roku działa na podstawie nowego regulaminu organizacyjnego 

uchwalonego przez Zarząd Powiatu (Uchwała nr 151/2008).  

 

Nowa struktura organizacyjna została wprowadzona w celu 

dostosowania jej do nowych zadań wynikających z nowych uregulowań 

prawnych, jak również dla lepszej obsługi klientów Centrum.  

W skład „Centrum” wchodzą następujące zespoły: 

 

 Zespół Pomocy Stacjonarnej, Środowiskowej, Pomocy Dziecku                     

i Pracy z Rodziną, 

 Zespół Finansowy, Administracji i Kadr, 

 Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi 

Programów PFRON, 

 Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
 

Dla zharmonizowania działalności i zapewnienia jednolitego działania 

przy wykonaniu zadań, poszczególne zespoły zobowiązane                         
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są do wzajemnej współpracy, oraz informowania się o obowiązujących 

przepisach. 

Obsadę kadrową Centrum na koniec 2008 roku stanowiło 15 osób                

(14,25 etatu). W roku ubiegłym miała miejsce duża rotacja pracowników, 

związana z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi, urlopami 

macierzyńskimi i wychowawczymi, co skutkowało zatrudnianiem 

pracowników na zastępstwo. Pod koniec 2008 roku w Centrum 

zatrudnionych było 8 pracowników z wyższym wykształceniem. 

 

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2008 roku 

 

 Stan na 31.12.2008r.: 

Andrzej Smulczyński - mgr politologii i nauk społecznych, organizator  

pomocy społecznej – dyrektor 

Danuta Sołtyk – starszy specjalista pracy socjalnej (specjalizacja II 

stopnia)  

Magdalena Olejarczyk - mgr socjologii – podinspektor  

Joanna Zoch – mgr pedagogiki – referent (praca w zastępstwie                           

od 21.02.2007 r.) 

Marta Drobek -  mgr ekonomii - główna księgowa (praca w zastępstwie 

od 03.09.2007r.) 

Małgorzata Kosowicz – mgr ekonomii - pomoc administracyjna (praca 

w zastępstwie od 05.11.2007 r.) 

Adam Mierzwa – tech. budowlany – inspektor nadzoru budowlanego 

Teresa Wach - sprzątaczka 

Renata Koruba - pomoc administracyjna (umowa na czas określony) 

Marta Przyłudzka- lic ekonomii - pomoc administracyjna (umowa na 

czas określony) 

Regina Sztuk- inż. zarządzania – pomoc administracyjna (praca                     

w zastępstwie od  02.06.2008r) 

Łukasz Zarzycki - pomoc administracyjna ds. informatycznych (umowa 

na czas określony) 

Anna Firkowska- mgr psychologii - umowa w zastępstwie od 

08.07.2008r.) 

 

Osoby na zwolnieniach: 

Agnieszka Milewska - mgr rewalidacji z terapią pedagogiczną – 

podinspektor (urlop wychowawczy do 31.12.2008 r) 

Klaudia Płonka - lic. ekonomii – starsza księgowa (urlop 

wychowawczy do 07.03.2010r.) 

Aneta Chwalik - mgr politologii i nauk społecznych – organizator  

pomocy społecznej - specjalista pracy socjalnej (zwolnienie lekarskie             

od 08.10.2008 r) 
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Osoby, którym ustał stosunek pracy: 

Katarzyna Koruba - Kobos - mgr psychologii – psycholog                        

w Zespole Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

Małgorzata Oczkowska – średnie pomaturalne w zakresie pracy 

socjalnej - pomoc administracyjna 

Sylwia Błaszczyk – mgr ekonomii – pomoc administracyjna  

Maciej Gawin – mgr politologii – podinspektor  

Izabela Miszczyk- mgr psychologii - psycholog w Zespole Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej  

Katarzyna Korczak - pomoc administracyjna (prace interwencyjne) 

Agnieszka Nowak - pomoc administracyjna (prace interwencyjne) 

Anna Pałys – mgr pedagogiki - pomoc administracyjna 

Wojciech Waloński – pomoc administracyjna ds. informatycznych 

Joanna Zoch – mgr pedagogiki – referent 

 

Z Centrum współpracowali: 

Justyna Kaczmarczyk – mgr psychologii – psycholog w Zespole 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

Małgorzata Polakowska – mgr prawa - porady prawne w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej  

Anna Majsak – mgr pedagogiki 

Andrzej Bednarski – porady dla osób niepełnosprawnych 

Bartłomiej Urban - utrzymanie strony internetowej 

Mieczysław Borowiec - usługi archiwizacyjne 

Jadwiga Karczewska- pracownik w Zespole Pomocy Stacjonarnej, 

Środowiskowej, Pomocy Dziecku i Pracy z Rodziną 

 

Stażyści: 

Monika Obcowska 

Grzegorz Dziekan 

Katarzyna Skotnicka 

Agnieszka Zuwała 

Anna Pałys 

Marta Gadawska 

 

Praktykanci: 

Beata Pawełczyk 

Anna Sosin 

Beata Domider 

Jacek Kamieński 

Katarzyna Leszczyńska 

Magdalena Jaskólska 
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3. Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowane przez 

PCPR 

Do zadań własnych powiatu należy: 

 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka 

- po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, 

 2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

 3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy 

pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych          

w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania             

w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania 

niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym, 

 4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie                     

i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek 

wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie                    

i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 

 5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                      

i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu, 

 6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz                         

na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy 

społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 

domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny 

zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, 

 7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności                      

w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się, 

 8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które 

otrzymały status uchodźcy, 

 9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia       

po zwolnieniu z zakładu karnego, 
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10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej                     

o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych 

osób, 

11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej 

gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek          

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem 

środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu 

powiatu, 

15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, 

16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,                  

w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu 

wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu informatycznego, 

18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej, 

19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie,                       

w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 

 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

powiat należy:  

 1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz 

opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych       

w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia, 

 2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób                  

z zaburzeniami psychicznymi, 

 3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy 

społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin                    

i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 
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Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonywane przez jednostki 

organizacyjne - powiatowe centra pomocy rodzinie 

 

1. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach                     

na prawach powiatu realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej, które 

mogą być nazwane "miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie". 

2. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może wytaczać 

na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.                              

W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale 

prokuratora w postępowaniu cywilnym. 

3. Powiatowe centrum pomocy rodzinie może kierować wnioski                     

o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 

4. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 

należących do właściwości powiatu decyzje administracyjne wydaje 

starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy 

rodzinie i inni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika. 

5. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy 

rodzinie lub kierownika ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach 

powiatu do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych                        

z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka. 

6. Zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego 

centrum pomocy rodzinie lub kierownika ośrodka pomocy społecznej                   

w mieście na prawach powiatu. 

7. Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie 

sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków 

adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym 

rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej                       

i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

8. Powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizację strategii. 

9. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpracuje                               

z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci 

pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. 

10. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkłada 

sądowi, co najmniej raz w roku, wykaz rodzin zastępczych.  

11. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie 

powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia 

wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

12. Rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb, opracowuje i wdraża 

lokalne programy pomocy społecznej. 
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4. Decyzje administracyjne, umowy cywilno – prawne i wywiady 

środowiskowe z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz 

wspierania osób niepełnosprawnych wydawane z upoważnienia 

starosty przez PCPR 

 

W roku ubiegłym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 

łącznie 127 decyzji administracyjnych. Decyzje wydane przez Dyrektora 

Centrum dotyczyły umieszczenia i odpłatności w domach opieki społecznej 

36 decyzji oraz z zakresu funkcjonowania rodzin zastępczych 75 decyzji               

i placówek opiekuńczo – wychowawczych – 16.  

W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych umowy w sprawie 

przyznania dofinansowania były zawierane przez Dyrektora Centrum                         

z upoważnienia Starosty Buskiego. Zawarto: 

 93 umowy w sprawie dofinansowania likwidacji barier 

architektonicznych,  technicznych i w komunikowaniu się, 

  23 umowy w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, 

 6  umów w sprawie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji                 

i turystyki osób  niepełnosprawnych. 

 

5. Koordynacja działań oraz nadzór nad realizacją zadań 

realizowanych przez powiat z zakresu pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych 

 

 Nadzór nad prawidłowością wykonywanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie zadań wykonuje Zarząd Powiatu, natomiast 

nadzór nad realizacją zadań zleconych wykonywanych przez PCPR 

sprawuje Wojewoda. Bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań 

prowadzony jest na podstawie przedkładanych przez PCPR półrocznych 

planów pracy i kontroli oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych, które 

pozwalają na ocenę terminowości wykonywania zadań, współpracy                      

z jednostkami administracji rządowej, realizacji budżetu, sprawności kadry 

oraz nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji z budżetu państwa 

oraz funduszy celowych, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz 

efektywności.  

 W roku ubiegłym Rada Powiatu podjęła 5 uchwał, a Zarząd Powiatu 

16 uchwał w sprawach dotyczących pomocy społecznej oraz rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych. PCPR wniósł na posiedzenia Zarządu Powiatu               

i Komisje Rady Powiatu 46 opracowań, informacji i sprawozdań. 

 Wniesione na posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisje Rady Powiatu 

opracowane przez Centrum informacje i sprawozdania spotykały się                   

z wysoką oceną adresatów.  



Sprawozdanie z działalności PCPR za 2008 rok 

 13 

Centrum współpracowało z kierowaną przez Pana Zbigniewa Zioło 

Komisją Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej. 

Zaowocowało to wypracowaniem stałych form współdziałania, których 

kluczowym elementem są coroczne kwietniowe wyjazdowe posiedzenia 

Komisji, poprzedzone wizytacją wszystkich jednostek pomocy społecznej 

w powiecie. 

6. Status oraz kwalifikacje i szkolenia pracowników powiatowych 

placówek pomocy społecznej 

 

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w gminnych ośrodkach 

pomocy społecznej, domach pomocy społecznej oraz w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie regulują przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych oraz ustawa o pomocy społecznej. Osoby wykonujące 

zadania z zakresu pomocy społecznej powinny legitymować się wysokimi 

kwalifikacjami określonymi w w/w ustawach.  

Pracownicy Centrum posiadają wysokie kwalifikacje, które stale 

podnoszą. Świadczy o tym ich aktywny udział w specjalistycznych 

kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Przykładem może być 

fakt, iż pracownik PCPR ukończył kurs języka migowego i posiada 

kwalifikacje w zakresie posługiwania się tym językiem. 

  

W 2008 roku pracownicy Centrum brali udział w następujących 

szkoleniach: 

Lp. Temat szkolenia Termin Miejsce 

Dyrektor Centrum 

  
Konferencja  ,,Gospodarka wartości – 

promocja ekonomii społecznej” 
28.04.2008 Kielce 

2. 
Konferencja ,,Praktyczne aspekty realizacji 

projektów systemowych w zakresie PO KL” 
21.10.2008 Cedzyna k/Kielc 

3. 
VIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników 

Socjalnych  
09.06-11.06.2008 Częstochowa 

Zespół Pomocy Stacjonarnej, Środowiskowej, Pomocy Dziecku i Pracy z Rodziną 

 

1. 
Kongres Stowarzyszenia Województwa 

Świętokrzyskiego 
01.04.2008 Kielce 

2. 
VIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników 

Socjalnych 
09.06-11.06.2008 Częstochowa 

3. Obsługa systemu informatycznego POMOST 06.02.2008 Kielce 

4. 
Tworzenie wniosków aplikacyjnych w ramach 

projektu VII PO KL 
01.09-03.09.2008 Kielce 
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5. 
Przegląd instrumentów aktywnej integracji 

 
29.10-31.10.2008 Cedzyna k/Kielce 

                                Zespół Finansowy, Administracji i Kadr 

 

1. Szkolenie „POMOST” 02.2008 Kielce 

2. 

Szkolenie „Kodeks postępowania 

administracyjnego i opłata skarbowa                         

w praktyce „ 

01.2008 Busko-Zdrój 

3. 

Szkolenie „Podatek dochodowy od osób 

fizycznych. Zmiany wprowadzone na rok 

2008” 

02.2008 
Kielce 

 

4. 

Szkolenie „ Zmiany w świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego                    

i wypadkowego-stan prawny na 01.01.2008 r” 

03.2008 Kielce 

5. 
Szkolenie „ Sprawozdawczość projektów 

finansowanych z EFS” 
07.2008 Kielce 

6. 

Szkolenie dla księgowych w zakresie zasad 

kwalifikowalności wydatków w ramach PO  

KL 

09.2008 Wólka Milanowska 

7. 
Szkolenie „ Zasady rachunkowości budżetowej 

oraz sprawozdawczości finansowej” 
09.2008 Korytnica 

8. 

Szkolenie „ Kadry i prawo pracy- według 

aktualnego stanu prawnego po ostatnich 

zmianach przepisów” 

06.2008 Kielce 

9. 
Szkolenie „Nowoczesny sekretariat                              

i kancelaria w administracji publicznej „ 
03.2008 Kielce 

 

Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

 

1. 

Zastosowanie profilaktyki przy przemocy 

fizycznej, psychicznej i seksualnej w rodzinie 

Diagnoza, działanie, współpraca i 

profilaktyka” 

 

19.11-21.11.2008 

 

 

 

Zakopane 

2. 

Interwencja i pomoc psychologiczna dla ofiar 

przemocy domowej. Tworzenie zespołów 

interdyscyplinarnych” 

24.10-25.10.2008 

 

Busko - Zdrój 

 

Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON 

 

1. 
Ogólne zasady finansowania projektów                       

z funduszy strukturalnych 
15.09-16.09.2008 Wólka Milanowska 

2. 
Tworzenie wniosków aplikacyjnych w ramach 

projektu VII PO KL 
01.09-03.09.2008 Kielce 

3. 
Przegląd instrumentów aktywnej integracji 

 
29.10-31.10.2008 Cedzyna k/Kielc 
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7. Nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe dla pracowników Centrum 

 

Ważnym dla Centrum wyróżnieniem było uzyskanie znaku „W pełni 

zaradni”. Pod takim hasłem grupa znanych w kraju przedsiębiorców 

ogłosiła Ogólnopolski Konkurs i kampanię promującą zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych i zmieniających wizerunek osób                                               

z niepełnosprawnością. PCPR otrzymało certyfikat, potwierdzający prawo 

do posługiwania się tym znakiem, ważny do grudnia 2008 roku.  
 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wyróżnienia Starosty 

Buskiego za efektywną pracę socjalną otrzymała: 

- Magdalena Olejarczyk 

Nagrody pieniężne z tej okazji otrzymali dyrektor Centrum i pracownicy.    

Jeden pracownik otrzymał karę upomnienia za niedopełnienie obowiązku 

pracowniczego z tytułu braku opracowania protokołu z kontroli  WTZ                  

w Busku – Zdroju i Gnojnie. 

 

II. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2003 – 2010 – rola i znaczenie oraz 

realizacja Strategii 

 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na samorządy powiatowe 

obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

która powinna zawierać zadania zmierzające w kierunku zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania pomocy społecznej oraz rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.  

Ideą, która przyświecała opracowaniu 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 umożliwia 

koncentrację sił społecznych oraz optymalne i racjonalne wykorzystanie 

środków finansowych, przeznaczonych na rozwiązywanie najbardziej 

nurtujących problemów mieszkańców powiatu buskiego. 

Zadanie opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

wymagało zaangażowania różnych środowisk zajmujących się sprawami 

szeroko rozumianej pomocy społecznej w naszym powiecie, przy których 

to udziale Strategia została sporządzona. 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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Powiat buski był trzecim powiatem w województwie świętokrzyskim,     

który opracował i uchwalił Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. Strategia została wysoko oceniona za swoją merytoryczną 

zawartość przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz 

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego                                            

i Departament Zdrowia   i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

w Kielcach.  

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na                      

lata 2003-2010, została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr V/37/2003                        

z dnia 8 kwietnia 2003r. Bez Strategii powiat buski nie byłby w stanie 

uzyskać środków na realizację zadań polityki społecznej. 

 

Rok ubiegły był szóstym rokiem, w którym zmierzono się                                

z postawionymi w Strategii celami. Zrealizowano większość z spośród 

zapisanych w niej działań. 

 Podstawowe cele Strategii, ujęte w 7 kierunkowych działaniach są 

na bieżąco realizowane. Harmonogram realizacji działań napotyka na 

niewielkie trudności, co przede wszystkim związane jest z niedostateczną 

ilością środków finansowych oraz zmniejszeniem zainteresowania 

samorządów gminnych współdziałaniem w realizacji kierunkowych działań 

Strategii.  

Zrealizowano w całości lub części następujące projekty: 

 

1. Projekt nr 1. Budowa pawilonu mieszkalno – gospodarczego 

DPS Zborów ( projekt został zrealizowany inwestycja została 

zakończona) 

 

2. Projekt nr 2. Tworzenie Środowiskowych Domów Samopomocy 

Społecznej, Domów Pomocy Społecznej 

 

W 2008 roku nie powstał żaden środowiskowy dom. W powiecie 

buskim funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy –                          

w Busku – Zdroju i w Świniarach. 

 

3. Projekt nr 3. Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

 

Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 01.10.2003 roku utworzono POIK,   

który rozpoczął swą działalność w dniu 02.02.2004r. 

 

4. Projekt nr 7. Powiatowy Dzień Dziecka. 

 

Projekt ten jest realizowany w oparciu o przedsięwzięcie pod nazwą 

„Pacanów Europejska Stolica Bajek – Festiwal Kultury Dziecięcej”. 
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5. Projekt nr 8. Powiatowa impreza integracyjna dla osób 

niepełnosprawnych 

 

Centrum było współorganizatorem i finansowało, w tym ze środków 

PFRON imprezy pod nazwą:  

 

 „Dzień Dziecka” w Gnojnie i Busku-Zdroju  

 „Powiatowy Turniej Piłki Nożnej” w Gnojnie 

 „Pożegnanie lata” w Gnojnie 

 Wyjazdy członkiń Klubu „Amazonki”:  

 Udział członkiń Klubu „Amazonki” w zajęciach na pływalni 

miejskiej w Busku – Zdroju 

 VI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób 

Niepełnosprawnych w Chmielniku  

 

 

6. Projekt nr 9. Dzień Pracownika Socjalnego 

 

Dzień 21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. W 2008 roku 

uroczystość odbyła się 20 listopada w Buskim Samorządowym Centrum 

Kultury.  

 

Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Buski Jerzy Kolarz. 

Uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą w intencji pracowników 

pomocy społecznej w kościele pw. Św. Anny w Busku – Zdroju. 

Zaproszeni na uroczystość goście i publiczność obejrzeli prezentację 

multimedialną dotyczącą pomocy społecznej w powiecie buskim.  Już po 

raz drugi rozdano statuetki „Serce Dobroci” dla osób, które w sposób 

szczególny zasłużyły się na polu pomocy potrzebującym. Byli to: Ks. 

Stanisław Słowik i Kredyt Bank w Warszawie – „Złote Serca Dobroci”, 

oraz Janusz Maria Dobrowolski, Krystyna i Hieronim Lis, Siostra Anna 

Orkisz, Waldemar Sikora, Krzysztof Dziekan, Mieczysław Sas. 

 

 

7. Projekt Nr 11. Bal Dobroczynny 

 

W roku ubiegłym na V Balu Dobroczynnym „Razem Dzieciom”             

w Busku – Zdroju zebrano ponad 38 842,75 złotych. Za te pieniądze 

kolejna grupa dzieci z niezamożnych rodzin powiatu pojechała na kolonie. 
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 LISTA OSÓB, KTÓRE WPŁACIŁY NA   

V BAL DOBROCZYNNY 

LP 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

KWOTA 

1 ZATORSKI JAROSŁAW 350,00 

2 BORYCKI BERNARD 350,00 

3 OBARZANEK JANUSZ 350,00 

4 ORYNIAK MARCIN 350,00 

5 PODESEK TOMASZ 350,00 

6 PANHIRSZ  350,00 

7 KACZMAREK-PIENIAWSKA 350,00 

8 BORTO CZESŁAW 350,00 

9 SIKORA WALDEMAR 350,00 

10 SKÓRSKA WANDA 350,00 

11 STODOLNY JERZY 350,00 

12 PARLAK KRZYSZTOF 350,00 

13 DROBEK MARTA 350,69 

14 CHWALIK ANETA 350,69 

15 SOŁTYK DANUTA 350,68 

16 WŁODARSKA-MAJCHERCZYK 350,69 

17 WALEJNIS ANDRZEJ 350,00 

18 KOSTERA JERZY 350,00 

19 KOLARZ JERZY 350,00 

20 SZAFRANIEC HENRYK 350,00 

21 MAJCHER LESZEK 350,00 

22 CICHOŃSKA JOANNA 350,00 

23 SMULCZYŃSKI ANDRZEJ 350,00 

24 CICHOŃSKA BARBARA 350,00 

25 BĄK STEFAN 350,00 

26 DOBROWOLSKI JANUSZ 350,00 

27 MAJCHERCZAK BOGUSŁAWA 350,00 

28 MUSIAŁ RYSZARD 350,00 

29 SMOLEŃ WŁADYSŁAW  350,00 

30 WRÓBEL WŁODZIMIERZ 350,00 

31 KASZOWICZ ANDRZEJ 350,00 

32 GAJEK BARBARA 350,00 

33 DZIEKAN KRZYSZTOF 350,00 

34 GĄDEK ANDRZEJ 350,00 

35 ŁUSZCZAK RYSZARD 350,00 

36 MUSIAŁ MARIUSZ 100,00 

37 SEMPIOŁ TADEUSZ 350,00 

38 RENDA  MACIEJ 350,00 
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39 DŁUGOSZ DOROTA 350,00 

40 KULPIŃSKI JERZY 350,00 

41 SAS MIECZYSŁAW 350,00 

42 MUSIAŁ ARTUR 350,00 

43 CHAŁAT CZESŁAW  350,00 

44 ŁUKAWSKI TOMASZ 350,00 

45 GEJZER ANDRZEJ 350,00 

 
OGÓŁEM  
 

15 502,75 

 

LISTA OSÓB, KTÓRE WPŁACIŁY NA LETNI WYPOCZYNEK 

DZIECI 

 

WPŁATY ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODSTAWIE 

PODPISANYCH UMÓW I NOT. 

LP 
 

NAZWA 
 

KWOTA 

1 URZĄD GMINY SOLEC ZDRÓJ 650,00 

2 URZĄD GMINY W TUCZĘPACH 1 300,00 

3 URZD GMINY NOWY KORCZYN 1 300,00 

4 URZĄD MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ 650,00 

5 URZĄD GMINY PACANÓW 1 300,00 

6 URZĄD GMINY GNOJONO 1 300,00 

7 URZĄD GMINY WIŚLICA 650,00 

8 
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 
WINIARY 

2600,00 

 
 
OGÓŁEM 

9 750,00 

 

LP 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

KWOTA 

1  BTBB SP Z O.O GRZYBÓW 1 000,00 

2 AUDIOFON BUSKO 350,00 

3 KOŹBIAŁ STANISŁAW  350,00 

4 WĄSOWICZ PIOTR 100,00 

5 CHLEBOWSKI RYSZARD 200,00 

6 PŁONKA LIGIA 100,00 

7 WARCHOLSKI ROMUALD 200,00 

 OGÓŁEM 2 300,00 
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ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA LETNI 

WYPOCZYNEK DZIECI 

1. KOSZTY ZWIĄZANE Z V BALEM DOBROCZYNNYM: 

LP 
 

RODZAJ KOSZTU 
 

KWOTA 

1 WYSTĘP ARTYSTYCZNY NA BALU 826,00 

2 OBSŁUGA MUZYCZNA 1 769,00 

3 PÓŁ RECITAL I PROWADZENIE AUKCJI 1 658,00 

3 USŁUGA GASTRONOMICZNA 9 000,00 

4 OPŁATA ZAIKS 1 458,00 

5 KWIATY 347,50 

6 ART. ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ BALU 1 054,71 

7 WYNAJEM AUTOKARU NA DOWÓZ DZIECI 300,00 

 
 
OGÓŁEM 
 

16 413,21 

 

1. KOSZTY PONIESIONE NA LETNI WYPOCZYNEK DZIECI : 

LP 
 

RODZAJ KOSZTU 
 

KWOTA 

1 
RACHUNEK WYSTAWIONY 
PRZEZ CARITAS DIECEZJI 
KIELECKIEJ           W KIELCACH 

26 000,00 

 
 
RAZEM 
 

26 000,00 

 

2. WPŁYWY Z V BALU DOBROCZYNNEGO: 

LP 
 

RODZAJ WPŁYWU 
 

KWOTA 

1 KWOTA Z LICYTACJI 19 800,00 

2 KWOTA Z LOTERII 1 240,00 

3 WPŁATY NA BAL 15 502,75 

 
 
OGÓŁEM 

36 542,75 
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3. WPŁYWY ZWIĄZANE Z LETNIM WYPOCZYNKIEM 

DZIECI: 

LP 
 

RODZAJ WPŁYWU 
 

KWOTA 

1 WPŁATY DOKONANE PRZEZ SPONSORÓW 2 300,00 

2 
WPŁATY Z PODPISANYCH UMÓW Z GMINAMI 
 I NOT. 

9 750,00 

 
 
OGÓŁEM 

12 050,00 

 

OGÓLNE ROZLICZENIE KOSZTÓW LETNIEGO 

WYPOCZYNKU DZIECI W 2008 ROKU 

 
OGÓŁEM WPŁYWY 

 
OGÓŁEM ROZCHODY 

Wpłaty na V Bal Dobroczynny   
                                            15 502,75 
Licytacja na Balu                    
                                             19 800,00 
Loteria na Balu                          
                                               1 240,00 
Wpłaty od sponsorów          
                                               2 300,00 
Wpłaty na letni wypoczynek       
                                               9 750,00 
 

Koszty związane z Balem    
                                  15 358,50  
Koszty wypoczynku dzieci    
                                  26 000,00 
Koszty administracyjne    
                                    1 054,71  

                                            48 592,75 42 413,21 

 

  Różnica  pomiędzy  wpływami   a  rozchodami w kwocie   6 179,54 

zł została  w   części wykorzystana   na zorganizowanie  Festynu pn. „ Nie 

ma jak rodzina”, który odbył się w czerwcu 2008 roku. 

 

 V Bal Dobroczynny miał miejsce 2 lutego 2008 r. w Pensjonacie 

„Panama” w Skorzowie k/Buska – Zdroju. Atrakcją każdego z balów 

dobroczynnych jest aukcja przedmiotów podarowanych przez znane osoby 

z życia publicznego kraju. 

 Gościem specjalnym dobroczynnej imprezy była krakowska artystka 

Jaga Wrońska z Kabaretu Cafe Camelot. Patronat honorowy nad V Balem 

Dobroczynnym sprawowała Przewodnicząca Rady Powiatu Stanisława 

Stolarska i Starosta Buski Jerzy Kolarz. Patronat medialny – lokalne media, 

w tym TVP 3 Kielce. 
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Pozostałe szczegółowe projekty napotykają na trudności 

realizacyjne. Trudności nastręcza sporządzenie powiatowego rejestru osób 

niepełnosprawnych. Przeszkodą w tym zakresie jest Ustawa o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883) oraz okres na jaki 

wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności i system trzech instytucji, 

które orzekają o stopniu niepełnosprawności. Projekt nr 10 „Album Osób 

Niepełnosprawnych” jest realizowany częściowo poprzez prezentację 

dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, która najczęściej odnosi 

się do WTZ. Projekt Nr 12 „Wprowadzenie w regionalnym tygodniku 

<Ponidzie> strony przedstawiającej problemy osób niepełnosprawnych” 

również realizowany jest częściowo. W regionalnej gazecie „Tygodnik 

Ponidzia” w okresie 2008r. zamieściliśmy artykuł dotyczący problemów 

osób niepełnosprawnych, w którym został poruszony temat: 

 podziału i wykorzystania środków PFRON i powiatu na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

 działalności warsztatów terapii zajęciowej w Busku – Zdroju                        

i Gnojnie. 

III. Powiatowy Program Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata     

2006 – 2011 
 

Środowisko rodzinne to najważniejsze środowisko wychowawcze     

w życiu dziecka. Niepokojąca fala zjawisk patologicznych oraz wzrost 

bezrobocia przyczyniają się do powstawania wielu negatywnych zjawisk, 

których skutki najbardziej dotykają dzieci.  

W celu skutecznego przeciwdziałania pogłębianiu się kryzysów                 

i narastaniu problemów w rodzinach niezbędne jest utworzenie 

profesjonalnego, sprawnie funkcjonującego systemu wsparcia rodzin.  

 

  W dniu 30 grudnia 2005 roku Rada Powiatu w Busku – Zdroju, 

Uchwałą Nr XXXIII/257/2005 przyjęła do realizacji Powiatowy Program 

Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006 – 2011.  

  Głównym Celem Programu jest stworzenie takiego systemu wsparcia 

rodzin, którego efektem będzie zmniejszenie trudności rodzin                           

w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczych i wychowawczych. Autorom 

Programu przyświecał cel stworzenie powiatowego systemu wsparcia 

rodzin biologicznych, które mają trudności w wypełnianiu swoich zadań. 

  W systemie wspierania rodzin uwzględniona została hierarchia 

wartości i kolejności działań. Wszystkie działania Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju i podmiotów współpracujących                  

w pierwszej kolejności zostaną skoncentrowane na wsparciu rodziny 
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biologicznej. Następnie skupiono się na pomocy dziecku, które nie może 

przebywać we własnej rodzinie, uwzględniając umieszczenie go na czas 

określony w rodzinie zastępczej, a tylko w wyjątkowych przypadkach            

w placówce opiekuńczo - wychowawczej. W pierwszym rzędzie ma to być 

placówka typu rodzinnego, a dopiero w ostateczności placówka 

socjalizacyjna. 

  Istotą wszystkich działań podejmowanych przy realizacji 

Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny jest wspieranie, a nie 

zastępowanie rodziny, nauczycieli i społeczności lokalnych                                

w rozwiązywaniu konkretnych problemów rodziny na naszym terenie. 

Wynika to z zasady pomocniczości (subsydiarności) stanowiącej obecnie, 

ze względu na sformułowanie jej w preambule Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej, zasadę konstytucyjną. Jeżeli jakiś problem nie może być 

rozwiązany samodzielnie przez jednostki lub grupy, wówczas staje się on 

przedmiotem zainteresowania władzy publicznej, a w konsekwencji 

przedmiotem zadania publicznego. 

Adresatami Programu są: 

 Dzieci wymagające opieki i pomocy 

 Rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych 

 Rodziny biologiczne 

 Rodziny zastępcze 

 Kandydaci na rodziców zastępczych 

 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 Pogotowia rodzinne 

 Usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek  

opiekuńczo - wychowawczych 

 Członkowie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  

 Rodzinne domy dziecka 

  Źródłem finansowania Programu są: środki budżetu powiatu 

wspierane środkami z gmin, sponsorzy oraz środki pozyskane z innych 

źródeł np. Europejski Fundusz Społeczny.  

 Program został zakwalifikowany do 50 najlepszych w kraju i omawiany 

na Konferencji „Bezpieczna i szczęśliwa rodzina – przeciwdziałanie 

patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz ich wykluczeniu społecznemu”. 

Konferencja odbyła się w Sejmie 21 marca 2007 r. 

 

Założone przez Radę Powiatu cele programu zostaną osiągnięte 

poprzez realizację następujących projektów: 
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1. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego 

Istota zadania: Rozwój profilaktyki i efektywna pomoc: 

psychologiczna, informacyjna dla rodzin, dzieci, osób w trudnych 

sytuacjach życiowych.  

 

2. Pedagogizacja rodziców 

Istota zadania: Praca z rodzicami dzieci umieszczonych w różnego 

rodzaju placówkach: poradnictwo, terapia, praca socjalna. 

 

3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki 

rodziców 

Istota zadania: Umieszczenie jak największej liczby dzieci 

pozbawionych opieki w rodzinach zastępczych niespokrewnionych                      

i rodzinach zastępczych zawodowych, zorganizowanie wolnego czasu 

dzieciom potrzebującym, stworzenie rodzinnego domu dziecka i mieszkań 

chronionych. 

 

4. Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, wspierającego rodzinę                    

i dziecko, działającego w oparciu o system „Żółtej Karty” 

Istota zadania: Zintegrowanie środowisk mających styczność                    

z problematyką rodziny na naszym terenie, aby wspólnie móc projektować          

i konsultować poszczególne działania. 

 

5. Sporządzenie Powiatowego Rejestru Osób Niepełnosprawnych 

Istota zadania: Utworzenie na podstawie badań ankietowych 

komputerowej bazy danych zawierającej podstawowe dane adresowe osób 

niepełnosprawnych oraz informacje na temat ich potrzeb i ograniczeń 

zdrowotnych. 

 

6. Utworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży                         

ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i uzależnieniem 

Istota zadania: Wspieranie rodziny poprzez objęcie dziecka 

działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi na zajęciach 

socjoterapeutycznych. Działania mające na celu wspieranie pozytywnych 

oddziaływań wychowawczych rodziców, a w razie potrzeby osłabienie ich 

patologicznych wpływów, realizacja oddziaływań profilaktycznych, 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz stymulowanie 

rozwoju dziecka poprzez bezpośrednie na nie oddziaływanie. 
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Realizacja zadań wynikających z Powiatowego Programu Wsparcia 

Dziecka i Rodziny w roku 2008 

Powiatowy Program Wsparcia Dziecka i Rodziny zawiera sześć projektów 

szczegółowych, których realizacja rozłożona jest na lata od 2006 do 2011. 

Poniżej przedstawione zostały działania, jakie podjęto w 2008 r.  

W ramach projektu nr 1 pt. „Prowadzenie poradnictwa rodzinnego” 

realizowane były następujące zadania: 

 Funkcjonuje strona internetowa Centrum 

Strona internetowa „www.centrumbusko.pl” działa od dnia 21.04.2006r. 

Zamieszczane są na niej informacje dotyczące wszystkich dziedzin, 

jakimi zajmuje się PCPR. Za pośrednictwem tej strony można 

uzyskać porady, istnieje możliwość stałego kontaktu  e-mail                       

z pracownikami Centrum. 

Serwis Centrum zawiera szereg informacji potrzebnych dla osób, 

pragnących skorzystać z pomocy społecznej. Do najważniejszych należą: 

dane teleadresowe, zakres działalności Centrum, regulamin organizacyjny, 

informacje na temat podległych domów pomocy społecznej, placówek 

opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, poradnictwo 

specjalistyczne. 

Duży nacisk został położony na przydatność strony dla osób 

niepełnosprawnych. Mogą one znaleźć informacje na temat rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, działaniach Centrum w kierunku pomocy osobom 

niepełnosprawnym. Istnieje możliwość pobrania wniosków potrzebnych do 

skorzystania z programów PFRON realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

W dziale aktualności umieszczane są bieżące informacje z działalności 

Centrum. Na łamach serwisu użytkownicy mogą zapoznać się ze 

sprawozdaniami z działalności Centrum, osiągnięciami oraz publikacjami 

prasowymi dotyczącymi pomocy społecznej.  

 Świadczone były specjalistyczne usługi osobom znajdującym się                     

w kryzysie (udzielono pomocy 773 osobom – pomoc 

psychologiczna, badania, porady prawne); 

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w każdą 

środę w godz. 15.30 – 18.00 interesantów przyjmował prawnik. 

 Prawnik w 2008 roku udzielił porad 177 osobom. 

http://www.centrumbusko.pl/
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Funkcjonowało pomieszczenie terapeutyczne: pokój przesłuchań 

(„Przyjazny Pokój”) z „lustrem weneckim”. Istnieje możliwość 

nagrywania przesłuchań prowadzonych przez funkcjonariuszy 

Policji i pracowników sądu. 

 Przy Centrum aktywnie działał wolontariat. W dniu 05.12.2008 r. 

odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza. Uczestniczyli w nim wolontariusze PCPR oraz osoby 

chętne do podjęcia takiej pracy w przyszłości. 

 W roku 2008 wolontariusze pomagali nam m.in. podczas Festynu 

„Nie ma jak rodzina”, oraz w sytuacjach wynikających                         

z bieżących potrzeb (jednorazowa pomoc osobom 

niepełnosprawnym), jedna osoba prowadziła w ramach świadczeń 

wolontarystycznych dyżury przy telefonicznej infolinii (dyżury                      

w siedzibie PCPR, w środy w godz. 15.30 – 18.00). 

W ramach projektu nr 2 pt. „Pedagogizacja rodziców” realizowane były 

następujące zadania: 

1. Kontynuowana była praca socjalna (sporządzono ok. 200 wywiadów 

środowiskowych, usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze               

i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz wywiady zlecone                             

i interwencje);  

2. Organizowane były spotkania z rodzicami dzieci umieszczonych                       

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych                 

z terenu powiatu buskiego. Służą one aktywizowaniu rodzin biologicznych, 

mają na celu pomoc w przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczych i wychowawczych. 

W ramach projektu nr 3 pt. „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 

pozbawionym opieki rodziców” wykonywane były następujące zadania: 

1. Kontynuowane były poszukiwania kandydatów na rodziców 

zastępczych: (stałe ogłoszenia prasowe, uczestnictwo                                 

w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki). Szczegółowa informacja na 

stronie internetowej Centrum. 

2. W czerwcu 2008 roku odbył się po raz pierwszy festyn promujący 

ideę rodzicielstwa zastępczego pod nazwą „Nie ma jak rodzina”. 

W imprezie uczestniczyły władze powiatu. Podczas festynu można było 

wysłuchać prelekcji na temat rodzicielstwa zastępczego wygłoszonej przez 
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prezesa zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

„Misja Nadziei” – Waldemara Wilka oraz prelekcji nt. rodzicielstwa 

zastępczego prowadzonej przez Zbigniewa Łotysza. Zgromadzeni 

podziwiali występy artystyczne wychowanków POW Pacanów, Winiary, 

WTZ (Busko – Zdrój, Gnojno) oraz zespołów dziecięcych „Dzieci                      

z Bullerbyn” przy BSCK, Studio Piosenki przy BSCK, zespołów 

wokalnych i tanecznych. Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego 

„Kochajmy zwierzęta”. Podczas festynu na dzieci czekały liczne atrakcje, 

takie jak np. możliwość przejażdżki „ciuchcią”. Dorośli mogli się 

bezpłatnie przebadać (pomiar ciśnienia krwi, pomiar cukru we krwi, 

spirometria). 

Wokół muszli koncertowej rozstawione były stoiska informacyjne: 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Busku – Zdroju, Ośrodka Adopcyjnego                         

i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Rodzinnego Domu Dziecka 

oraz Stowarzyszenia „Misja Nadziei”. 

 

 zamieszczenie na stronie internetowej Centrum szczegółowych 

informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego;  

 publikacja w „Tygodniku Ponidzia” cyklu felietonów                                  

o rodzicielstwie zastępczym; 

 rozpowszechnianie plakatów i ulotek oraz kalendarzy o tematyce 

rodzicielstwa zastępczego; 

 wystąpienia z apelem dot. rodzicielstwa zastępczego na sesjach Rady 

Gminy w powiecie buskim; 

 udział w dożynkach, mający na celu m.in. rozpowszechnianie 

informacji o rodzicielstwie zastępczym  

3. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu powiatu 

buskiego.  

Projekt ten realizowany jest łącznie z projektem 11 Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W 2008 roku   na 

kolonie letnie do Pogorzelicy k/Kołobrzegu wyjechało 40 dzieci. 

 Stałym elementem pracy jest diagnoza i aktualizacja problemów 

występujących w rodzinach zastępczych. Raz w roku Centrum 

przedstawia Sądowi Rejonowemu Wydział Rodzinny i Nieletnich 

sprawozdania z funkcjonowania rodzin zastępczych. 
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W ramach projektu nr 4 pt. „Utworzenie Zespołu 

Interdyscyplinarnego, wspierającego dziecko i rodzinę, działającego 

w oparciu o system <Żółtej Karty>” realizowane były następujące 

zadania: 

 W systemie „Żółta Karta” zakłada się pozyskiwanie informacji                     

o sytuacji rodzin dysfunkcyjnych i przemocy w rodzinie. Służy temu 

specjalny formularz. Na Karcie można przekazać informacje                       

o sytuacji rodziny. Uzyskane dane uruchamiają procedurę 

sprawdzającą, a w przypadku potwierdzenia udzielana jest pomoc                    

ze strony jednostek pomocy społecznej oraz innych instytucji. Żółta 

Karta rozsyłana jest do sołtysów, pielęgniarek środowiskowych, 

pedagogów, dyrektorów szkół, lekarzy rodzinnych.  

 W 2008 roku w ramach systemu „Żółta Karta” zrealizowano 56 

zgłoszeń w tym 24 dotyczyło trudnej sytuacji materialnej i bytowej, 

a 32 informacje związane były z przemocą i alkoholizmem 

(wchodziły w to również zgłoszenia z Policji). 

    Osobom zgłoszonym w systemie „Żółta Karta” udzielono pomocy 

psychologicznej, prawnej oraz wsparcia rzeczowego w ramach akcji 

„Bank Drugiej Ręki”. Rozdano m.in. pościel, ubrania, meble, a także 

sprzęt komputerowy.     

W ramach projektu nr 5 pt. „Sporządzenie Powiatowego Rejestru Osób 

Niepełnosprawnych” realizowane były następujące zadania: 

1. Zgromadzono część informacji, pochodzących z badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. 

Projektu nr 6 pt. „Utworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej” -  uwagi na 

brak chętnych działalność świetlicy została tymczasowo zawieszona 
 

Środowisko rodzinne to najważniejsze środowisko wychowawcze     

w życiu dziecka. Niepokojąca fala zjawisk patologicznych oraz wzrost 

bezrobocia przyczyniają się do powstawania wielu negatywnych zjawisk, 

których skutki najbardziej dotykają dzieci.  

W celu skutecznego przeciwdziałania pogłębianiu się kryzysów                 

i narastaniu problemów w rodzinach niezbędne jest utworzenie 

profesjonalnego, sprawnie funkcjonującego systemu wsparcia rodzin.  
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IV. Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami 

pozarządowymi 

 

W roku ubiegłym Centrum współpracowało z Ministerstwem 

Polityki Społecznej, Wydziałem Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz samorządami powiatowymi               

i gminnymi na terenie województwa. Za wzorcowy po raz kolejny uznano 

udział PCPR w realizacji programów celowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Osoby 

Niepełnosprawne w Służbie Publicznej” oraz „Programu Wyrównywania 

Różnic Między Regionami”. Centrum otrzymało zaproszenie do udziału          

w VIII ogólnopolskiej konferencji pracowników socjalnych                              

w Częstochowie.  

Wzorcowo układała się współpraca z Sądem Rejonowym w Busku –

Zdroju Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich oraz kuratorami tego sądu. 

Współpraca polegała między innymi na płynnej wymianie informacji oraz 

organizacji wsparcia dla osób tego potrzebujących. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie aktywnie współpracowało z wieloma 

stowarzyszeniami i organizacjami, także kościelnymi. Miało to szczególny 

wymiar w pomocy rodzinom wielodzietnym i kierowaniu na turnusy 

rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych z poszczególnych parafii powiatu 

do Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie prowadzonego przez 

Caritas Diecezji Kieleckiej.  

Współpraca z Parafią pw. Świętego Brata Alberta w Busku - Zdroju 

zaowocowała wspólną realizacją Programu Wyrównywania Różnic Między 

Regionami w zakresie utworzenia miejsca pracy dla osoby 

niepełnosprawnej. Centrum wykupuje miejsca kolonijne ze środków 

zebranych na Balu Dobroczynnym. Pracownicy otrzymują zaproszenia na 

konferencje organizowane przez Caritas i w nich uczestniczą. Caritas 

kielecki prowadzi Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, z którym 

utrzymywany jest stały kontakt i prowadzona jest wymiana doświadczeń. 

W 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie                    

z Zespołem Opieki Zdrowotnej i Specjalistycznym Szpitalem 

Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej „Górka”  

przeprowadziło badania dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. Centrum wystosowało pisma z zapytaniem do Wójtów 

Gminy Gnojno i Stopnica o możliwości zorganizowania  „Białej 

Niedzieli” dla mieszkańców ich gmin. Centrum nie otrzymało odpowiedzi 

na w/w pismo.   
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W ubiegłym roku Centrum, na łamach ,,Tygodnika Ponidzia” 

wystąpiło z apelem do mieszkańców powiatu buskiego, o przekazywanie 

za pośrednictwem PCPR rodzinom wielodzietnym i ubogim zbędnych  

mebli, sprzętu AGD i RTV, odzieży i artykułów szkolnych. Zgromadzone 

w trakcie przeprowadzonej akcji przedmioty i artykuły przekazano 

potrzebującym. Podobną współpracę nawiązało ze wszystkimi sanatoriami, 

z których otrzymywaliśmy różnego rodzaju przedmioty. Trafiły one                      

do rodzin ubogich i wielodzietnych, również zgłoszonych w systemie 

„Żółtej Karty”. Działania te prowadzone są w ramach akcji „Pomóżmy 

sobie”. Dzięki wsparciu sanatoriów, pensjonatów, internatu Zespołu Szkół  

Informatyczno - Technicznych w Busku – Zdroju, a także banków i ludzi 

dobrej woli, najuboższym rodzinom powiatu buskiego przekazano: kołdry, 

poszewki, poduszki, tapczany, fotele, odzież, sprzęt komputerowy. 

W celu podnoszenia kwalifikacji pracowników i wymiany 

doświadczeń pracownicy Centrum uczestniczą rok rocznie w kolejnych 

Forach Pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. W roku 

ubiegłym spotkanie takie odbyło się w Busku – Zdroju w Buskim 

Samorządowym Centrum Kultury w dniach 3-6 wrzesień. PCPR w Busku – 

Zdroju po raz trzeci zostało wytypowane na organizatora spotkania, które 

w 2007 roku przerodziło się w Ogólnopolskie Forum Powiatowych                        

i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Łącznie w konferencji 

uczestniczyło 85 osób z 15 województw. Podczas Forum prezentowali się 

organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych oraz wystawcy sprzętu 

ortopedycznego. Prelekcje wygłosili: Cezary Miżejewski Radca Ministra                   

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Daniel Kryś – Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich, Krystyna Wyrwicką – Dyrektor Departamentu Pomocy 

i Integracji Społecznej MPiPS (obsługa portal internetowy PCPR.INFO)                

i Marzena Bartosiewicz  z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej              

w Warszawie. Dyrektor Centrum Andrzej Smulczyński został powołany na 

krajowego koordynatora do utworzenia ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie „Centrum”. 

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju                             

od września do grudnia 2008 r. realizowało projekt współfinansowany                                         

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nowy Zawód – Nowy Start”. 

Projekt napisany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                  

i odnosi się do Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.2 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 

rodzinie.  

Głównym celem Projektu było ułatwienie dostępu do rynku pracy 

osobom bezrobotnym, korzystającym z systemu pomocy społecznej. 

Zgodnie z zasadami rekrutacji projektu byli to w pierwszej kolejności 
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usamodzielniający się wychowankowie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych i rodzin zastępczych, a w przypadku wolnych miejsc 

również osoby zgłoszone do PCPR w systemie „Żółta Karta” oraz osoby 

wyznaczone przez współpracujące z Centrum Ośrodki Pomocy Społecznej. 

W chwili obecnej wszystkie miejsca zajęte zostały przez 

usamodzielniających się wychowanków placówek i rodzin zastępczych. 

Ogółem w Projekcie wzięło udział 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn). 

Skorzystali oni z kursów „Kierowca wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym” oraz „Sprzedawca – kasjer kas fiskalnych”.  Z wszystkimi 

podpisano kontrakty socjalne. Kursy przygotowujące do zawodu 

prowadzone były przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku – 

Zdroju. Nieodłącznym elementem Projektu jest doradztwo zawodowe 

prowadzone przez pracowników Klubu Integracji Społecznej Caritas                            

w Busku - Zdroju oraz trening interpersonalny z psychologiem Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Busku - Zdroju. 

Uczestnicy Projektu po ukończeniu kursów otrzymali stosowne 

certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę. Poprzez udział                                      

w przedsięwzięciu klienci PCPR nabyli umiejętności pozwalających                       

na skuteczne poszukiwanie zatrudnienia oraz efektywną pracę u przyszłych 

pracodawców.  

Budżet Projektu wynosi 50 145,00 zł, z czego przyznane 

dofinansowanie  to 44 879,77 zł, a wkład własny: 5 265,23 zł. 

 

Rok 2008 został ogłoszony rokiem rodzicielstwa zastępczego.                     

W związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 

konkurs o finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad 

dzieckiem i rodziną. Centrum idąc śladem lat ubiegłych złożyło wniosek                      

o dofinansowanie w ramach otwartego konkursu  o finansowe wspieranie 

programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Projekt był 

skierowany głównie do rodzin z terenu powiatu buskiego, które 

zdecydowałyby się przyjąć do swych rodzin osamotnione dzieci                             

z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin dysfunkcyjnych.          

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ministerialnego, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie na realizację 

zamierzonego projektu w wysokości 10 tys. zł. Nadmienić należy,                         

że Centrum jako jedyne w województwie na samochodzie służbowym 

Renault Kango umieściło reklamę promujące rodzicielstwo zastępcze. 

Prace przygotowawcze do festynu rodzinnego pn. „Nie ma jak 

rodzina” rozpoczęły się w marcu 2008r. Uzgodniono miejsce, termin oraz 

partnerów projektu. Do placówek zostały wysłane informacje dotyczące 

występów artystycznych. Ponadto ogłoszono konkurs rysunkowy 

„Kochajmy zwierzęta”, w którym udział mogą wziąć wychowankowie 

placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, oraz 
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uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Między innymi w tym celu 

zostało zorganizowane spotkanie z rodzinami zastępczymi. Termin festynu 

to 22 czerwca 2008r. W imprezie uczestniczyły władze powiatu.  

Funkcjonujące obecnie rodziny zastępcze udzielały porad i wskazówek dla 

wszystkich zainteresowanych. 
 

PCPR prowadzi współpracę ze wszystkimi jednostkami 

organizacyjnymi powiatu, a szczególnie Powiatowym Urzędem Pracy oraz 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

 

V. Finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie 

1. Budżet PCPR 

 

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowi roczny 

plan dochodów i wydatków i jest uchwalany w formie uchwały budżetowej 

przez Radę Powiatu na dany rok budżetowy. PCPR pokrywa swe wydatki 

bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadza na 

rachunek tego budżetu oraz uczestniczy w procedurze budżetowej powiatu 

na etapie opracowywania projektu budżetu i jego wykonania, zgodnie                

z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Budżet PCPR 

w 2008 r. wynosił 503 757,00 zł i był większy od budżetu 2007 r.                       

o 123 242,00 zł to jest 24,46 %. 

W 2008 roku w Centrum odbyła się kontrola finansowa                                   

ze  Starostwa Powiatowego dotycząca realizacji budżetu za 2007 rok                      

i pierwsze półrocze 2008 roku. Kontrola wykazała drobne 

nieprawidłowości, które zostały wyeliminowane w bieżącej działalności 

PCPR. 
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Wykonanie budżetu Centrum w roku 2008 roku 

 

Klasyfikacja budżetowa Plan 
( po 

zmianach) 
Zaangażowanie 

Wydatki 
wykonane 

zobowiązania 
wg stanu na 
koniec okr. 

spraw. 

  

dział rozdział paragraf   

1 2 3 4 5 6 7 

 
852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85218 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

3020 1 848,00 1 847,67 1 847,67    

4010 293 541,00 293 040,52 293 040,52    

4040 14 546,00 14 545,63 14 545,63 18 825,90   

4110 47 058,00 47 057,63 47 057,63 2 906,76   

4120 7 562,00 7 562,13 7 562,13 461,23   

4170 5 055,00 5 054,81 5 054,81    

4210 24 517,00 24 516,91 24 516,91    

4260 14 066,00 14 065,68 14 065,68    

4270 5 709,00 5 709,24 5 709,24    

4280 526,00 526,00 526,00    

4300 20 010,00 20 009,76 20 009,76    

4350 698,00 698,23 698,23    

4360 5 133,00 5 133,39 5 133,39    

4370 5 888,00 5 887,79 5 887,79    

4400 20 751,00 20 751,9 20 751,9    

4410 3 829,00 3 829,45 3 829,45    

4430 1 365,00 1 365,00 1 365,00    

4440 11 786,00 11 786,00 11 786,00    

4700 2 184,00 2 184,00 2 184,00    

  4740 1 635,00 1 635,19 1 635,19    

 4750 8 754,00 8 754,50 8 754,50    

  6060 7 296,00 7 295,60 7 295,60    

 
OGÓŁEM 

 
503 757,00 503 257,00 503 257,00 22 193,89  

 

 

Wykazane zobowiązania w kwocie 22 193,89 zł na koniec okresu 

sprawozdawczego dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2008 rok wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne i podatkiem. 
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2. Budżety jednostek pomocy społecznej 

 

W roku 2008 w dziale pomoc społeczna dysponowaliśmy kwotą  

14 514 751,44 zł (w tym  środki  PFRON, stanowią kwotę 1 758 363,00  

zł), z czego na placówki opiekuńczo - wychowawcze:  2 544 569,44 zł                     

(co stanowi 17,53% sumy ogólnej), a na domy pomocy społecznej:                      

9 203 454,00 zł  (63,41%).  

 

Natomiast budżet PCPR stanowił 503 757,00 zł (3,47%), 

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 78 715,00 zł (0,54%),                  

a Rodzin Zastępczych –  533 000,00 zł (3,67%).  

 

 Poniżej w ujęciu tabelarycznym ujęto wykonanie budżetu jednostek 

pomocy społecznej w 2008r. 

 

Lp. Nazwa instytucji Plan na 2008 
Wydatki 

dokonane 

Wykonanie              

w % 

1. Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Winiarach 
 1 692 402,00 1 692 402,00 100 

2. Dom Dziecka w Pacanowie 
663 918,44 663 714,70 99,97 

3. Rodzinny Dom Dziecka           

w Janinie 
188 249,00 188 248,80 99,99 

RAZEM 2 544 569,44 2 544 365,50 99,98 
 

4. DPS Gnojno 4 831 437,00 4 831 436,80 99,99 

5.  DPS Rataje 539 601,00 539 601,00 100 

6. DPS Słupia 1 923 351,00 1 923 351,00 100 

7. DPS Zborów 1 909 065,00 1 909 065,00 100 

RAZEM 9 203 454,00 9 203 453,80 99,99 

 

8. PCPR 503 757,00 503 257,00 99,90 

9 POIK   78 715,00 78 715,00 100 

10. Rodziny Zastępcze 533 000,00 532 883,83 99,98 

RAZEM 1 008 465,00 987 535,37 97,72 

 

12. PFRON 1 758 363,00 1 757 773,00 99,96 

 

RAZEM 14 514 751,44 14 493 127,67 99,41 
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3. Inwestycje i remonty w jednostkach pomocy społecznej w 2008 roku 

 

Inwestycje i remonty w jednostkach pomocy społecznej obrazuje poniższa 

tabela 

lp. Nazwa instytucji Rodzaj remontu lub inwestycji 
Koszt remontu lub 

inwestycji  

 

 

1 

Placówka 

Opiekuńczo- 

Wychowawcza, 

Winiary 

Wymiana parkietu na płytki                              

w  korytarzach w 3 grupach 

autonomicznych, demontaż paneli 

ściennych i malowanie korytarzy, 

położenie glazury w ciągu 

komunikacyjnym i  zaplecza 

kuchennego, wymiana okien i drzwi, 

malowanie wszystkich pomieszczeń 

wychowanków. 

 

62 353,00 zł 

2 

Placówka 

Opiekuńczo – 

Wychowawcza                   

w Pacanowie 

 

Wymiana starych mebli w sali 

artystycznej, szatni, wymiana posadzki 

w jadalni, w holu i na korytarzu, 

wymiana stołów w jadalni i w świetlicy, 

wymiana 3 monitorów, montaż 

oświetlenia ewakuacyjnego w budynku,, 

wymiana częściowej  instalacji 

elektrycznej, wymiana drzwi do szatni                 

i do świetlicy. 

24 211,12 zł 

( własne środki ) 

3 

 
DPS Gnojno 

 

Zamontowano urządzenia oddymiające 

na zewnętrznej klatce schodowej 

zgodnie z zaleceniami Państwowej 

 

28 681,40 zł 
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Straży Pożarnej. 

 

4 

 

DPS Gnojno 

 

Kontynuacja budowy nowego pawilonu 

mieszkalnego dla 50 mieszkańców. 

 

 

1 905 077,00 zł 

5 

 
DPS Słupia 

Zakończono pracę związane z adaptacją 

poddasza budynku głównego, w wyniku 

czego pozyskano dla mieszkanek 6 

pokoi 2-osobowych, 4 łazienki i 

zaplecze gospodarcze. Przeprowadzono 

remont gabinetu zabiegowego. 

Zakończono przebudowę schodów 

ewakuacyjnych wewnętrznych, które 

obejmą wszystkie kondygnacje włącznie 

z poddaszem. Pomalowano                                   

i doposażono pokoje mieszkanek                                      

w budynku ,,B” 

293 897,70 zł 

(121 00,00 zł z dotacji ) 

6 

 
DPS Zborów 

 

 

Wykonanie remontu odcinka kanalizacji 

sanitarnej o długości 130m 

 

15 500,00 zł 

7 DPS Rataje 

Malowanie wszystkich pomieszczeń, 

modernizacja systemu alarmowo-

przeciwpożarowego, instalacja 

nagłośnienia budynku, wyłożenie części 

parkingowej kostką brukową, wykonanie 

odwodnień budynku, zakup wyposażenia 

kuchni, doposażono gabinet zabiegowy, 

doposażono pomieszczenia biurowe, 

wymieniono zużyte meble w pokojach 

mieszkalnych. 

102 623,88 zł 

8 PCPR i POIK 

Malowanie pomieszczeń, położenie 

glazury na korytarzu, położenie 

wykładzin w pomieszczeniach 

biurowych, odnowienie wnęk 

sanitarnych 

5 021,16 zł 

 

RAZEM 2 437 347,26 zł 
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W 2008 roku ogólna suma nakładów na inwestycje i remonty                  

w pomocy społecznej stanowiła 16,79 % całości środków finansowych. 

4. Mienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Ustawa o samorządzie powiatowym definiuje mienie powiatu, 

stanowiąc, że jest to własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat 

lub inne powiatowe osoby prawne. PCPR nie posiadając statusu 

powiatowej osoby prawnej, korzysta z mienia powiatu.  

Od stycznia 2006r. siedziba Centrum mieści się w budynku Internatu 

Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych przy Al. Mickiewicza 27.

 Wartość środków trwałych Centrum wg spisu inwentaryzacyjnego na 

koniec 2008 roku wynosiła 75 189,58 zł, natomiast wartość pozostałych 

środków w użytkowaniu wyniosła 38 310,45 zł. Wartości materialne                     

i prawne stanowiły kwotę 12 095,60 zł. Aktualnie wszyscy pracownicy 

Centrum wyposażeni są w komputery i stosowne oprogramowanie. Jest 

łączność telefoniczna, internetowa oraz zabezpieczenie pomieszczeń                  

w postaci systemu alarmowego. 
 W grudniu 2008 roku wykonano prace remontowe w siedzibie Centrum 

polegające na położeniu glazury na korytarzu oraz wykładziny                           w 

pomieszczeniach biurowych. Odnowiono również wnęki sanitarne aby zapewnić 

pracownikom lepszy komfort pracy. 
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VI. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 

1. Działalność Domów Pomocy Społecznej w 2008 roku 

 

Podstawą prawną dotyczącą kierowania do domu pomocy społecznej 

jest: 

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008r.              

Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 

2005r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837 ). 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować                     

w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy                     

w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu 

pomocy społecznej. Od dnia 01.01.2004r. decyzję o umieszczeniu w domu 

pomocy społecznej wydaje starosta powiatu na terenie którego jest 

usytuowany dom. W stosunku do osób umieszczonych w domu pomocy 

społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 

2004r. decyzje zmieniające decyzje o odpłatności i o skierowaniu do domu 

pomocy społecznej wydaje starosta właściwy ze względu na położenie 

domu. 

Na terenie powiatu buskiego funkcjonują cztery domy pomocy 

społecznej. Starosta Buski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie sprawuje nadzór nad ich działalnością. Na koniec 2008 roku                  

w DPS przebywało 297 osób, w tym 225 osób na starych zasadach i 72 

osób na nowych zasadach (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o pomocy 

społecznej).  

 

DPS ZBORÓW – przeznaczony jest dla kobiet niepełnosprawnych 

intelektualnie. Placówka dysponuje 65 miejscami.  (jednostka prowadzona 

jest przez samorząd powiatu). 

 

DPS GNOJNO – przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie (chłopcy). Dom dysponuje 102 miejscami 

(jednostka prowadzona jest przez samorząd powiatu). 

 

DPS SŁUPIA – przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie 

chorych. Dom dysponuje 100 miejscami. Podmiotem prowadzącym jest 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.( Umowa 

samorządu powiatu ze Zgromadzeniem Sióstr na finansowanie ). 
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DPS RATAJE SŁUPSKIE – przeznaczony jest dla osób starych. 

Placówka dysponuje 35 miejscami. Podmiotem prowadzącym jest Caritas 

Diecezji Kieleckiej. (Umowa z samorządem powiatu na finansowanie 

jednostki). 

 Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23.02.2009r. przyjął 

sprawozdania z działalności domów pomocy społecznej za 2008 rok. 

Na terenie powiatu buskiego funkcjonują również dwa 

środowiskowe domy samopomocy - prowadzony przez Caritas 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach oraz podobny w Busku – 

Zdroju, prowadzony przez samorząd miasta. 

Zadaniem domów pomocy społecznej jest zapewnienie ich 

mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, 

niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości przez świadczenie 

usług zgodnie z obowiązującym standardem. Domy prowadzą wszystkie 

rodzaje 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 ich mieszkańców bezpłatne z mocy 

obowiązujących przepisów standaryzacyjnych. 

We wszystkich domach 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.  

Pracownicy Centrum na bieżąco przekazują dyrektorom placówek 

najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania kierowanych przez 

nich instytucji.   

Budżety domów pomocy społecznej w 2008r. 

 

Domy Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie są jednostkami 

organizacyjnymi Powiatu w pełni finansowanymi przez budżet powiatu                       

z dotacji.  

Dom Pomocy Społecznej w Słupi w części finansowany jest                    

z budżetu powiatu na podstawie umowy o realizację zadania z zakresu 

pomocy społecznej zawartej w dniu 31.12.2008 roku pomiędzy Powiatem 

Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Zgromadzeniem Sióstr 

Albertynek Posługujących Ubogim Prowincji Krakowskiej. Termin 

realizacji zadania ustalony został na okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 

31.12.2011r.  
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Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich prowadzony jest 

przez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie zawartej umowy                              

o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej w dniu 

31.12.2008 roku pomiędzy Powiatem Buskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu, a Caritas Diecezji Kieleckiej. Termin realizacji zadania 

ustalony został na okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2011r. 

Koszty utrzymania mieszkańca w poszczególnych jednostkach                

w 2008 roku przedstawiają się w sposób następujący: 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie         2 184,34 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie                    2 015,95 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich        1 870,00 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi           1 831,69 zł 
 

Programy naprawcze 

 

Od 8 grudnia 2006 roku obowiązują zmiany do ustawy o pomocy 

społecznej. Ustawa wprowadziła uregulowania dotyczące przedłużenia 

dojścia do standardów w domach pomocy społecznej do końca 2010 roku. 

Na terenie naszego powiatu dwa domy pomocy społecznej osiągały 

wymagany standard i złożyły wnioski do Wojewody Świętokrzyskiego                  

o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. 

Obecnie zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej               

na czas nieokreślony posiada DPS Zborów oraz DPS Rataje. DPS Słupia                 

w pierwszym półroczu 2009 roku złoży wniosek do Wojewody 

Świętokrzyskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy 

Społecznej. Uzyskanie zgody dla DPS w Gnojnie uzależnione jest                   

od budowy nowego pawilonu mieszkalnego, która jest w trakcie realizacji. 

Na podstawie tych działań ocenia się, że do końca 2010 roku wszystkie 

domy na terenie powiatu buskiego osiągną wymagane standardy. 

Kontrole domów pomocy społecznej 

 

Domy pomocy społecznej w powiecie buskim są poddawane stałej 

kontroli ze strony Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach. W 2008 r. wszystkie jednostki zostały 

skontrolowane przez Wydział Polityki Społecznej. Wydano zalecenia 

pokontrolne, które w szczególności dotyczyły: 

1. Realizowania zgodnie z harmonogramem zadań wynikających                         

z programów naprawczych, mających na celu osiągnięcie 

podstawowego standardu usług.  

2. Zwiększenia zatrudnienia w grupie bezpośredniej opieki. 
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Mimo skromnych środków finansowych przeznaczonych na programy 

naprawcze poszczególne DPS starają się realizować zadania ustawowe, jak 

też kontynuować zadania z programów naprawczych. 

Na wnioski pokontrolne domy pomocy społecznej udzieliły odpowiedzi 

bezpośrednio do Wydziału Polityki Społecznej. 

Decyzje administracyjne 

 

W 2008r. zostało wydanych 36 decyzji administracyjnych, które 

dotyczyły umieszczenia w domach pomocy społecznej.  

Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, wprowadziła                  

od 1 stycznia 2004 roku nowy system kierowania do DPS. Urzędy gmin 

otrzymały uprawnienia polegające na wydawaniu decyzji kierującej                      

i ustalającej odpłatność.  

Obecnie można zauważyć małe zainteresowanie zamieszkaniem                      

w domach pomocy społecznej. Spowodowane jest to kosztami utrzymania 

w domu. Koszty te w wysokości 70% pokrywa pensjonariusz z własnych 

dochodów, pozostałą kwotę do pełnych kosztów utrzymania opłaca                    

w pierwszej kolejności rodzina, a w przypadku niskich dochodów rodziny - 

gmina. 

W roku 2008 zostało wydanych 36 decyzji. Skierowania wydały: 

GOPS  Miechów 1 osoba 

OPS Rytwiny 2 osoby 

MOPR Kielce 3 osoby 

GOPS Szczucin 3 osoby 

MGOPS Busko – Zdrój 5 osoby 

GOPS Książ Wielki 1 osoba 

GOPS Nowy Korczyn 1 osoba 

GOPS Pacanów 4 osoby 

GOPS w Lipowej 1 osoba 

GOPS Wiślica 2 osoby 

MOPR Lublin 1 osoba 

OPS Chrzanów 2 osoby 

MOPS Starachowice 1 osoba 

MOPS Wodzisław Śląski 1 osoba 

GOPS Skarżysko - Kamienna 1 osoba 

GOPS w Nowej Słupi 1 osoba 

MOPR Lublin 1 osoba 

GOPS w Radkowie 1 osoba 

OPS Staszów 1 osoba 

MOPR Piekary Śląskie 1 osoba 

MOPS Łódź 1 osoba 

PCPR Busko - Zdrój 1 osoba (przeniesienie) 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jak również same domy 

pomocy społecznej, informują gminy o wolnych miejscach w domach 

znajdujących się w powiecie. 

 

Działalność domów pomocy społecznej 
 

 

                                    Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

 

Dom przeznaczony jest dla kobiet niepełnosprawnych 

intelektualnie i dysponuje 65 miejscami.  

Na koniec 2008 roku przebywało w nim 67 pensjonariuszek, w tym 

55 na starych zasadach i 12 na nowych zasadach. W 2008 roku wydano               

5 skierowań do DPS w Zborowie. 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie wzorowany jest na 

rozwiązaniach holenderskich. Spełnia rygorystyczne normy Unii 

Europejskiej. Pensjonariuszki mieszkają w dwu i trzyosobowych pokojach, 

z nowoczesnym zapleczem socjalnym (aneksy).  

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne                            

i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu oraz zgodnie                  

z zapisami w regulaminie organizacyjnym domu. W roku 2007 Dom 

Pomocy Społecznej obchodził 50 lecie działalności. Uroczyste obchody 

jubileuszu odbyły się w dniu 17.05.2007 r. 

Domem Pomocy Społecznej w Zborowie od 1992 roku kieruje Pani 

Helena Bebel. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność DPS Zborów znajduje się                       

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 

                                Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 

 

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie dysponuje 102 miejscami.  Na 

koniec 2008 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało                               

103 mieszkańców, w tym 89 pensjonariuszy na starych zasadach i 14 na 

nowych zasadach. 
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W 2008 roku wydano 6 skierowań do DPS w Gnojnie. 

W 2008 roku kontynuowano budowę pawilonu mieszkalnego dla 

50 mieszkańców. Łącznie na jego realizację od rozpoczęcia budowy                      

w 2006r. wydatkowano 2 820 018,92 złotych, z czego w roku 2008 roku 

posiadane środki finansowe w kwocie 1 905 077,00 zł wydatkowano                     

w całości.  

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju 

opracowana została również dokumentacja techniczna na rozbudowę 

budynku pralni i budynku administracyjnego z przeznaczeniem na obiekt 

mieszkalny na około 50 osób. Uzyskano również pozwolenie na budowę. 

Kosztorys inwestorski na realizację tego zadania wynosi 2 638 462,12 zł.         

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne                                 

i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu oraz zgodnie                       

z zapisami w regulaminie organizacyjnym domu. Mieszkańcy przebywają 

w sześciu grupach zróżnicowanych wiekowo oraz ze względu na stopień 

upośledzenia.  

DPS ściśle współpracuje z pedagogami Specjalnego Ośrodka Szkolno 

- Wychowawczego w Broninie prowadzącymi zajęcia w ,,Szkole Życia”                  

i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Ustala się wspólnie odpowiednie 

formy pracy dla poszczególnych uczestników zajęć. Następuje wymiana 

informacji na temat realnych możliwości dzieci wynikający z obserwacji 

oraz efektów, jakie można osiągnąć przy stosowaniu odpowiednich metod.  

Źródłem finansowania budowy pawilonu są środki własne powiatu, 

dotacja celowa oraz środki PFRON przeznaczone przez Urząd 

Marszałkowski. Po wybudowaniu pawilonu nastąpi zmiana organizacji 

funkcjonowania domu pod kątem uzyskania pełnych standardów. 

Od 1991 roku, dyrektorem tej jednostki jest Pan Stanisław Kozioł. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność DPS Gnojno znajduje się                         

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 

 

                                    Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi przeznaczony jest dla 100 kobiet. 

Wszystkie miejsca są zazwyczaj zajęte.  
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Na koniec 2008 roku zamieszkiwało w Domu 88 osób, w tym             

68 na starych zasadach i 15 osób przyjętych według nowych zasad.  

Wszystkie mieszkanki posiadają decyzje o skierowaniu do Domu Pomocy 

wydane przez PCPR w Busku-Zdroju.  

 W 2008 roku odbywały się spotkania zespołów opiekuńczo – 

terapeutycznych, które umożliwiały diagnozowanie i poszukiwanie 

sposobów zaspokajanie potrzeb mieszkanek. Opierano się o Indywidualny 

Plan Opieki. W roku ubiegłym 19 mieszkanek uczestniczyło w turnusie 

rehabilitacyjnym w Głogowie i w Zatorze k. Oświęcimia.. Organizowano 

również wycieczki (Licheń, Kraków) oraz krótkie wyjazdy (kino, pobliskie 

lasy, sąsiednie placówki). Odbywały się spotkania integracyjne                              

z mieszkańcami zaprzyjaźnionych domów (Gnojno, Zborów, Pińczów, 

Łagiewniki, Rataje Słupskie). Organizowano także spotkania mające na 

celu integracje z lokalną społecznością. DPS w Słupi jest otwarty dla 

odwiedzających swoich bliskich, umożliwia się również wyjazdy 

mieszkanek do swoich rodzin i przyjaciół. 

 Mieszkanki rozwijały swoje zainteresowania podczas prowadzonych 

systematycznie zajęć o charakterze kulturalno – oświatowym, 

muzykoterapii i codziennej terapii zajęciowej. Utrzymaniu sprawności 

fizycznej służyły ćwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne. Możliwy był kontakt 

z psychologiem i lekarzami. 

Domem Pomocy Społecznej w Słupi od 2005 roku kieruje siostra 

Karolina Szutka. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Słupia znajduje się                         

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 

 

Dom w Ratajach funkcjonuje od 8 lat. Dysponuje 35 miejscami.  

Na koniec 2008 roku w Domu Pomocy przebywało 39 osób, w tym 

13 na starych zasadach i 26 osób na nowych zasadach. W 2008 roku  

wydano 6 skierowań do DPS w Ratajach. 

Wszyscy mieszkańcy Domu posiadają indywidualne plany 

wspierania opracowane przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy. Każdy 

ma możliwość brania udziału w terapii zajęciowej oraz zajęciach kulturalno 
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– oświatowych. W DPS organizowane są wycieczki i pielgrzymki                         

do sanktuariów. Często odbywają się pikniki. Organizowane są Jasełka, 

ogniska, Andrzejki oraz konkursy piosenki turystycznej. Zajęcia 

terapeutyczne są realizowane zgodnie z opracowanym planem pracy. 

Dom współpracuje z DPS w Rudkach, Świniarach, Słupi. 

Podopieczni tych domów spotykali się na wspólnie organizowanych 

imprezach okolicznościowych. 

Od 1999 roku na stanowisku kierownika Domu Pomocy Społecznej 

w Ratajach zatrudniony jest Pan Witold Krawczyk. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność DPS Rataje znajduje się                               

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 

2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 

 

  Na terenie powiatu buskiego funkcjonują 3 placówki opiekuńczo                        

– wychowawcze: 

-  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach (placówka 

publiczna) 

-     Rodzinny Dom Dziecka w Janinie (placówka publiczna) 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie (placówka 

niepubliczna). 

 

  Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. wprowadziła 

uregulowania dotyczące przedłużenia dojścia do standardów w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych do końca 2010 roku. Placówki opracowały 

programy naprawcze w terminie do końca 2007 roku.  

 

  Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23.02.2009r. przyjął 

sprawozdania z działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych za 

2008 rok. 
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Średni koszt utrzymania oraz liczba dzieci wg. stanu na 31.12.2008r.                

w w/w placówkach. 

 

Lp. Nazwa placówki Liczba miejsc Stan aktualny 
Koszt 

utrzymania  

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza w Winiarach 
60 42 2 420,02 zł 

2 
Palcówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza w Pacanowie 
30 24 2 204,21 zł 

3. 
Rodzinny Dom Dziecka         

w Janinie 
8 7 1 813,78 zł 

 

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywają dzieci                  

w wieku od 2 lat do 21 roku życia. Naukę pobierają w różnych szkołach       

w zależności od wieku tj.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz 

szkoły średnie. Współpraca z tymi instytucjami układa się dobrze. 

Pracownicy zatrudnieni w placówkach na bieżąco interesują się 

wynikami w nauce i osiągnięciami swoich podopiecznych. Większość 

wychowanków otrzymuje promocje do następnych klas.  

 Pracownicy socjalni współpracują ze środowiskiem rodzinnym 

dzieci oraz wszelkimi instytucjami wspierającymi ich rodziny. Praca 

socjalna i wychowawcza w placówkach była organizowana w sposób 

umożliwiający poznanie warunków życia dziecka w miejscu zamieszkania. 

Następstwem tego jest uwzględnianie w planie indywidualnym czasu 

powrotu dziecka do domu rodzinnego. Dzięki właściwej pracy część 

wychowanków opuszcza placówki. Wielu utrzymuje kontakty z rodzicami. 

Dzieci odwiedzają własne rodziny oraz rodziny zaprzyjaźnione. Często 

odwiedzane są też przez swoje rodziny. Wychowankowie placówek mają 

zapewnioną pomoc psychologiczną, logopedyczną, jak również medyczną     

i terapeutyczną. Praca wychowawcza w placówkach przebiegała według 

kalendarza imprez okolicznościowych. Organizowane są: Walentynki, 

Pierwszy Dzień Wiosny, uroczystości przyjęcia I Komunii Świętej. 

Ponadto placówki organizują letni wypoczynek dzieci poprzez wyjazdy na 

kolonie, obozy wędrowne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Busku-Zdroju zorganizowało w Winiarach i Pacanowie profilaktyczne 

badania lekarskie wszystkich dzieci. W badaniu brali udział lekarze 

specjaliści tj.: ortopeda dziecięcy, pediatra. 

 W 2008 roku w dwóch placówkach występowały problemy 

wychowawcze. W dalszym ciągu problemy wychowawcze stanowią 

przeszkodę w wypełnianiu statutowych zadań placówek opiekuńczo – 

wychowawczych w powiecie. 



Sprawozdanie z działalności PCPR za 2008 rok 

 47 

 

Kontrole placówek opiekuńczo – wychowawczych 

 

Wszystkie placówki w 2008r. zostały skontrolowane przez Wydział 

Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

Placówki udzieliły odpowiedzi Wydziałowi Polityki Społecznej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, odpowiadając jakie 

przedsięwzięcia zostaną podjęte w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.  

Podpisane umowy i porozumienia w zakresie ponoszenia odpłatności                  

za pobyt dzieci w placówkach 

 

W zakresie opieki nad dzieckiem zostały wprowadzone zasadnicze 

zmiany. Nowe uregulowania prawne dotyczą odpłatności za pobyt dzieci  

w placówkach.  

Obowiązują one od 1 stycznia 2005r. i wprowadzają odpłatność powiatów 

za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  

Poniżej przedstawiamy wykaz umów i porozumień zwartych                     

z innymi powiatami, których dzieci przebywają w placówkach na terenie 

powiatu buskiego. 

 

Porozumienia zawarte w 2008 roku z innymi powiatami 

 
Miejsce pochodzenia Miejsce umieszczenia Liczba porozumień 

Miasto Siemianowice 

Śląskie 
POW Winiary 1 

Powiat Skarżyski POW Pacanów 1 

Powiat Oświęcimski POW Winiary 1 

 

 

Z terenu powiatu buskiego w naszych placówkach opiekuńczo-

wychowawczych przebywa: 

WINIARY- jest umieszczonych 22 dzieci 

PACANÓW – jest umieszczonych 14 dzieci 
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Dzieci z powiatu buskiego przebywających w innych powiatach jest 

troje. 

 Miasto Kielce    1 dziecko 

 Kazimierza Wielka  1 dziecko  

 Starachowice    1 dziecko 
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                  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach 

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach (zespół 

placówek socjalizacyjnych) to placówka publiczna przystosowana dla 60 

dzieci.  

Na koniec 2008 roku w placówce przebywało 42 dzieci. W roku 

ubiegłym do placówki przyjęto 2 dzieci.  

Wychowankowie pochodzili z następujących powiatów: 

 powiat konecki: 5 wychowanków 

 powiat częstochowski: 4 wychowanków 

 powiat jaworzyński: 2 wychowanków 

 powiat sosnowiecki: 5 wychowanków 

 powiat rybnicki: 1 wychowanek 

 powiat siemianowicki: 2 wychowanków 

 powiat buski: 22 wychowanków 

 

  Od 1973 roku jednostka funkcjonuje jako placówka opiekuńczo – 

wychowawcza. Od 2003 roku działa w obiekcie także Rodzinne Pogotowie 

Interwencyjno – Opiekuńcze. Jego zadaniem jest zintegrowanie 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.  

 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Winiarach jest placówką socjalizacyjną, zapewniającą 

dzieciom całodobową, ciągłą opiekę i wychowanie oraz zaspokajającą ich 

niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne. 

Zapewnia również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych. 

 Jest placówką wielofunkcyjną. Oprócz 3 rodzinnych grup 

autonomicznych funkcjonuje w niej Rodzinne Pogotowie Interwencyjno- 

Opiekuńcze. Pogotowie sprawuje opiekę całkowitą nad dziećmi i ich 

rodzinami w trudnych sytuacjach kryzysowych. Świadczy opiekę 

natychmiastową podczas bezpośredniego zagrożenia o każdej porze dnia                  

i nocy, w dni powszednie i święta. Wszystkie działania mają charakter 

pracy profilaktyczno- diagnostyczno - terapeutycznej, psychologicznej, 

pedagogicznej, socjalnej, prawnej, zdrowotnej, bytowej i osłonowej.   

 W Placówce utworzono również 4 mieszkania usamodzielnienia dla 

10 wychowanków, w których przebywają dzieci od lat 14 do 18. 

Wychowankowie byli przyjmowani do Placówki na podstawie 

postanowień sądów rodzinnych oraz skierowań z Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju. Podstawą przyjęcia do pogotowia był 

wniosek osób zainteresowanych. W roku ubiegłym na terenie placówki 
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organizowano szereg okolicznościowych imprez. Dzieci uczestniczyły                      

w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu m.in. w Gnojnie, 

Busku – Zdroju, Chmielniku. Placówka objęta jest stałymi badaniami 

lekarskimi organizowanymi przez Centrum. 

  W 2008 roku ujawniły się następujące niedociągnięcia w pracy 

wychowawczej Placówki:  

 nowo przyjęci do Placówki wychowankowie nie kontynuowali nauki, 

symulowali choroby przed wyjściem do szkoły; 

 zarówno chłopcy jak i dziewczęta palili papierosy; 

 młodzież stosowała wulgaryzmy językowe; 

 zdarzały się drobne kradzieże pieniędzy, kosmetyków; 

 miały miejsce sytuacje przemocy fizycznej wśród chłopców; 

 zdarzały się ucieczki wychowanków do domów rodzinnych; 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju ma stały nadzór 

nad Placówką.  

 Placówka w 2008 roku otrzymała czasowy wpis do rejestru 

Wojewody, do 31 grudnia 2010 roku będzie musiała dojść do standardów 

na podstawie opracowanego programu naprawczego.  

Dla prawidłowego funkcjonowania Placówki niezbędne jest 

doprowadzenie do wymaganych standardów, w tym odpowiedniej liczby 

dzieci, tj. nie więcej niż 30, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 19 października 2007 w sprawie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455 z 2007 r.).  

W 2008r. w Placówce z własnego budżetu przeprowadzono dalsze 

remonty na kwotę 62 353,00 zł. Zakupiono niezbędne meble, sprzęt 

gospodarstwa domowego. Drzwi wejściowe na poszczególne grupy, drzwi 

ewakuacyjne jak również okna do łazienki i aneksów kuchennych. 

Dokończono malowanie w pokojach jak również na korytarzach grup 

wymieniono parkiet na płytki. Doposażono  w sprzęt 4 mieszkania 

usamodzielnienia i 2 mieszkania chronione. Zakupiono meble i artykuły 

gospodarstwa domowego. 

 

 

  Od 1997 roku placówką kieruje Pani Ligia Płonka. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności PO-W w Winiarach znajduje się                      

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 
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                                 Rodzinny Dom Dziecka w Janinie 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Janinie mieści się w budynku 

jednorodzinnym stanowiącym własność Państwa Krystyny i Józefa Zdral. 

Prowadzą oni wspólnie Placówkę od 1990 roku. Rodzinny Dom Dziecka 

przystosowany jest dla 8 dzieci. Na koniec 2008 roku przebywało w nim                        

7 dzieci zróżnicowanych wiekowo. 

 Najważniejszymi inwestycjami wykonanymi w roku poprzednim 

były: dokończenie prac nad elewacją budynku mieszkalnego, wykonanie                                 

i zamontowanie balustrad metalowych na balkonach, położenie glazury na 

balkonach i części tarasu, zakup nowych mebli kuchennych. 

 

W placówce da się zauważyć problemy wychowawcze.                                      

Jest  to spowodowane głównie małym zaangażowaniem wychowawcy                            

w proces wychowawczy dzieci tam przebywających. Na zaistniałą sytuację 

może mieć również wpływ wypalenie zawodowe wynikające                                   

z długoletniej pracy Państwa Zdral, co wpływa na mniejszą wydajność 

pracy oraz trudności w radzeniu sobie z aktualnymi problemami. 

Centrum kilkakrotnie wizytowało Placówkę. Pracownicy PCPR 

przeprowadzili również kontrolę, która miała na celu sprawdzenie 

dokumentacji i realizacji zaleceń pokontrolnych. 

Placówka w 2008 roku otrzymała czasowy wpis do rejestru Wojewody 

do dnia 31 grudnia 2013 roku. Motywując to tym, że Pani Krystyna Zdral                  

w dniu 12.01.2009 roku osiągnie wiek emerytalny, a najmłodsze dziecko                 

w 2013 roku osiągnie pełnoletność. 

Placówką tą kieruje Pani Krystyna Zdral. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności RDDz w Janinie znajduje się                         

w załączniku do sprawozdaia Centrum w wersji elektronicznej.) 
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Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie 

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. 

Błogosławionego Gwidona z Montpellier w Pacanowie jest niepubliczną 

placówką opiekuńczo – wychowawczą. Przeznaczony jest dla 30 dzieci.   

    Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie  w części 

finansowana jest z budżetu powiatu na podstawie umowy o realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej w dniu 31.12.2008 roku 

pomiędzy Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,                     

a Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. Gwidona                  

z Montpellier ,,Dom Ojca Gwidona”. Termin realizacji zadania ustalony 

został na okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2011r. 

    Na koniec 2008 roku przebywało w nim 24 dzieci. W 2008 roku 

przyjęto do placówki 3 wychowanków.  

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. 

Placówka działa wzorowo.  

 

Zadaniem placówki jest podejmowanie działań zmierzających                  

do obiektywnego poznania sytuacji rodzin naturalnych wychowanków, 

pomoc w podtrzymywaniu więzi rodziców z dziećmi, motywowania 

rodziców naturalnych do porzucenia nałogów i odpowiedzialności za dzieci 

i ich przyszłość. Odbywa się to poprzez częste rozmowy zarówno na 

terenie placówki w Pacanowie, jak również podczas przeprowadzanych 

wizyt w środowiskach rodzinnych wychowanków. Na miarę możliwości 

udzielane jest rodzinom wsparcie psychiczne, pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych, jak i okazywanie pomocy materialnej. 

Dla dzieci nie mających kontaktu z rodziną lub takich, których bliscy 

nie rokują nadziei na poprawę, placówka szuka rodzin zaprzyjaźnionych,                

a także adopcyjnych i zastępczych, aby jak najszybciej skrócić dzieciom 

czas pobytu w Placówce, a jednocześnie pomóc w prawidłowym rozwoju 

emocjonalnym. 

W 2008 roku Placówka jako jedyna otrzymała wpis do rejestru 

Wojewody na czas nieokreślony. Spełnia ona wszystkie wymagania 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 

października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 201, poz. 1455).  
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Placówka opiekuńczo – wychowawcza jest otwarta na potrzeby 

najbliższego środowiska. Placówką w Pacanowie od 2002 roku kieruje 

siostra Anna Orkisz. 

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność PO-W w Pacanowie znajduje się                     

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 

3. Funkcjonowanie rodzin zastępczych w powiecie buskim w 2008 roku 

 

Rodzina zastępcza to forma opieki wzorowana na modelu 

wychowania rodzinnego (naturalnego) dla dzieci i młodzieży trwale lub 

tymczasowo pozbawionych pieczy rodzicielskiej. Intencją i założeniem 

opieki zastępczej jest jej tymczasowość, w związku z czym, dziecko 

powinno przebywać w niej do momentu uregulowania sytuacji życiowej 

własnej rodziny. Oczywiście nie można wykluczyć i takich sytuacji, gdzie 

dziecko pozostanie pod opieką zastępczą aż do momentu usamodzielnienia, 

czyli osiągnięcia pełnoletniości. Utworzenie rodziny zastępczej,                             

w przeciwieństwie do adopcji, nie powoduje powstania więzi rodzinno - 

prawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem. W opiece 

zastępczej nie ma więc mowy o wzajemnych obowiązkach 

alimentacyjnych, dziedziczeniu oraz władzy rodzicielskiej. Zadania 

wychowawcze względem dziecka w rodzinie zastępczej podlegają również 

nadzorowi ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Rodziny zastępcze dzielą się na kilka typów: 

1. spokrewnione 

2. niespokrewnione 

3. zawodowe niespokrewnione: 

    a) wielodzietne, 

    b) specjalistyczne, 

         c) o charakterze pogotowia rodzinnego. 

 

W 2008 roku w powiecie buskim funkcjonowały 21 rodziny 

spokrewnione, w których przebywało 30 dzieci, oraz 5 rodzin 

niespokrewnionych, w których przebywało 13 dzieci. Umieszczone było               

1 dziecko (w  rodzinie zastępczej spokrewnionej), 22 pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych  i placówek opiekuńczo – 

wychowawczych  kontynuowało naukę. W każdym miesiącu sporządzano 

listę do wypłaty pomocy pieniężnej na bieżące utrzymanie dzieci z rodzin 

oraz osób kontynuujących naukę.  
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Rodziny zastępcze w powiecie buskim 

TYP RODZINY LICZBA RODZIN LICZBA DZIECI 

SPOKREWNIONE 21 30 

NIESPOKREWNIONE 5 13 

OGÓŁEM 26 43 

 

Wśród rodzin zastępczych w powiecie buskim przeważają rodziny 

spokrewnione. Spośród 43 dzieci objętych opieką w rodzinach 

zastępczych, jedynie 13 dzieci przebywa w rodzinach profesjonalnie 

przygotowanych do sprawowania opieki zastępczej. 

 

MIASTO/GMINA 
TYP RODZINY ZASTĘPCZEJ 

OGÓŁEM 
SPOKREWNIONA NIESPOKREWNIONA 

BUSKO 11 2 13 

GNOJNO - - - 

PACANÓW 1 1 2 

SOLEC 2 - 2 

STOPNICA 3 1 4 

TUCZĘPY - - - 

WIŚLICA 2 - 2 

NOWY 

KORCZYN 
2 1 3 

OGÓŁEM 21 5 26 

 

 Większość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 

pochodzi z gminy Busko, następnie z Stopnicy, Nowego Korczyna, 

Wiślicy, Pacanów oraz Solca – Zdroju.  

 Pracownik socjalny Centrum utrzymuje stały bezpośredni kontakt              

ze wszystkimi rodzinami zastępczymi. Dokonuje stałej aktualizacji 

wywiadów środowiskowych. Centrum ma obowiązek nadzoru procesu 

wychowawczego oraz zabezpieczenia materialnego dzieci będących                           

w rodzinach zastępczych. Wywiady środowiskowe stanowią podstawę                   

do sporządzania decyzji o wysokości odpłatności przez rodziców 

biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych. Celem polepszenia komunikacji pomiędzy 

Centrum a rodzinami zastępczymi, wprowadzono do placówek i rodzin 

zastępczych system „Skype”. Dzięki niemu pracownik PCPR w każdej 

chwili może nawiązać łączność internetową ze swoimi podopiecznymi. 

Także rodziny mają możliwość zwracania się ze swoimi problemami                 

do Centrum. 
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          Pracownicy PCPR biorą czynny udział w procesie usamodzielniania 

pełnoletnich wychowanków. W tym względzie realizowana jest współpraca 

z różnymi instytucjami i urzędami.  

 

Proces usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych 

 

         Do zadań powiatu (PCPR) z zakresu pomocy społecznej należy 

między innymi przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz 

pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom 

opuszczającym rodziny zastępcze.  

 

 

Realizację w/w zadania przedstawia poniższa tabelka (stan na 

31.12.2008r.): 

RODZAJ SPRAWY 

ILOŚĆ OSÓB                                            

I WYPŁACONYCH 

ŚWIADCZEŃ 

Wychowankowie rodzin 

zastępczych objęci 

usamodzielnieniem 

 

6 osób 

Wychowankowie kontynuujący 

naukę 

 

195 wypłaconych świadczeń 

Świadczenia na usamodzielnienie 

w formie rzeczowej 

 

6 wypłaconych świadczeń 

Pomoc pieniężna na 

usamodzielnienie 
0 wypłacone świadczenie 

 

           W 2008r. pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Busku - Zdroju w ramach nadzoru i kontroli nad realizacją 

programu usamodzielnienia, spotykał się indywidualnie                                        

z usamodzielnianymi wychowankami i ich opiekunami procesu 

usamodzielnienia. Celem ww. spotkań było przekazanie niezbędnych 

informacji dotyczących przedkładania na początku każdego semestru 

szkolnego aktualnych zaświadczeń ze szkoły, stwierdzających 

kontynuowanie nauki w danym semestrze. 

           Opiekunowie procesu usamodzielnienia natomiast zobowiązani              

są do wypełniania druku „oceny realizacji programu usamodzielnienia”. 

Pracownik socjalny zaś uaktualnia wywiad środowiskowy u osoby 

usamodzielnionej. Osoby usamodzielniane są sprawdzane nie tylko pod 
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względem zaliczania semestrów, ale także frekwencji w szkole                              

i wnoszonych opłat za szkołę. 

Nieodzowną informacją do niniejszego sprawozdania jest przekazanie 

podstawowych zmian w zakresie opieki nad dzieckiem, które przyniosła 

zmiana ustawy o pomocy społecznej. 

 W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na 

terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub 

skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej 

kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie i dziecku. 

           Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera                    

z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego 

dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości 

ponoszonych wydatków. Powiat posiadający rodzinę zastępczą 

przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem w rodzinie 

zastępczej porozumienie, zgodnie z art.86 ust.3 i 4 w ustawy o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004r. [Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.]. 

 

Porozumienia między powiatami podpisane w 2008r. 

RODZAJ  SPRAWY 
ILOŚĆ PODPISANYCH 

POROZUMIEŃ 

Porozumienia dotyczące ponoszenia 

kosztów odpłatności przez inne 

powiaty za pobyt dzieci 

przebywających w rodzinie 

zastępczej 

na terenie powiatu buskiego 

 

 

 

1 

Porozumienia dotyczące ponoszenia 

kosztów odpłatności przez powiat 

buski za pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej terenie innego powiatu 

 

1 

 

           Jedno dziecko z Powiatu Sandomierskiego zostało umieszczone               

w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie powiatu buskiego. 

          Jedno dziecko z powiatu buskiego znalazło opiekę w rodzinach 

zastępczych na terenie innych powiatów tj. na terenie powiatu trzebickiego. 

 

Do zadań realizowanych przez Centrum z zakresu rodzicielstwa 

zastępczego należy poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, adopcyjnej i pogotowia rodzinnego. Poprzez ogłoszenia                        
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w prasie lokalnej i mediach, rozpropagowanie ulotek, Centrum podejmuje 

próby znalezienia chętnych do zakładania nowych rodzin.  

Pracownicy Centrum uczestniczyli na sesjach Rad Gmin, 

odczytując apel „Rodzice zastępczy – od zaraz”.  

W chwili obecnej zatrudnione są 2 osoby - przygotowani trenerzy PRIDE 

(Źródła Informacji Rozwoju i Edukacji dla Rodziców: Rodzinna Opieka 

Zastępcza/Adopcja).  

Na uwagę zasługuje fakt, iż Centrum po raz drugi 22 czerwca 2008r. 

zorganizowało dla mieszkańców powiatu i kuracjuszy  Festyn rodzinny            

pn. „Nie ma jak rodzina” promujący idę rodzicielstwa zastępczego.                                   

Na organizację festynu w części pozyskane zostały środki                                 

z Ministerialnego Konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu 

opieki nad dzieckiem i rodziną.  

          Środki finansowe w pełni pokrywały zapotrzebowanie na bieżące 

utrzymanie dziecka, wyprawki usamodzielniające oraz kontynuację nauki. 

W roku ubiegłym Centrum wydało 75 decyzji  o przyznaniu 

pomocy finansowej dla rodzin zastępczych, osób kontynuujących naukę, 

usamodzielniających się. 

 W 2008 roku miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka                         

w rodzinie zastępczej wynosił 648,40 złotych, zaś w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych kształtował się na poziomie pomiędzy  

1 813,78 – 2 420,02  złotych. 

Budżet powiatu wydatkował na rodziny zastępcze w poszczególnych 

latach następujące kwoty: 

 

Lp. Rok Budżet 

1. 1999 623 925 

2. 2000 570 000 

3. 2001 555 000 

4. 2002 597 000 

5. 2003 416 827 

6. 2004 459 431 

7. 2005 450 000 

8 2006 578 111 

9. 2007 558 203 

10. 2008 533 000 
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 Mimo szeroko prowadzonej w 2008 roku kampanii na rzecz 

promowania rodzicielstwa zastępczego, odczuwalny jest niedobór osób 

chętnych do pełnienia tej funkcji. Wynikać to może z faktu, iż w powiecie 

buskim przeważają obszary wiejskie, których mieszkańcy nie są w pełni 

przekonani do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci obcych.  

     Planuje się w przyszłości poszerzenie działalności rekrutacyjnej, celem 

pozyskania większej liczby kandydatów. Rozszerzona zostanie współpraca 

z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Powiatowym Ośrodkiem 

Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. W latach następnych 

podejmowane będą kroki zmierzające do zmniejszenia opieki                                

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, natomiast rozszerzenia 

rodzinnej opieki zastępczej. 

 

4. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2008 roku 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku - Zdroju funkcjonuje                 

od 01.02.2004. Działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. Został powołany przez Zarząd Powiatu, a jego utworzenie 

zostało  zaplanowane w przyjętej przez Radę Powiatu Powiatowej Strategii  

Rozwiązywania  Problemów  Społecznych na  lata   2003-2010  jako  jedno  

z istotnych zadań w obszarze pomocy społecznej w odpowiedzi na  

rozpoznane  potrzeby  lokalnej  społeczności.  

 W OIK pracuje dwóch psychologów, którzy udzielają pomocy 

psychologicznej oraz udzielający pomocy prawnej radca prawny. 



Sprawozdanie z działalności PCPR za 2008 rok 

 59 

 OIK opierając swoją pracę o wymienione wyżej akty prawne, działa           

w  następujących obszarach: 

1. Pomoc psychologiczna i prawna osobom w kryzysie. 

2. Badania psychologiczne dla potrzeb orzecznictwa - PZO, ZUS, 

KRUS i in. 

3. Pomoc metodyczna i merytoryczna dla jednostek pomocy  

społecznej z terenu powiatu. 

      4. Współpraca z innymi instytucjami w powiecie: m.in. szkołami, 

samorządami gminnymi, organizacjami  pozarządowymi, sądem,  policją. 

 

W   okresie   sprawozdawczym    przeprowadzono    565  interwencji 

w  sytuacjach  kryzysowych.  Najliczniej zgłaszającą się grupą klientów są: 

osoby  z    problemami    przemocy,   konfliktów   w    rodzinie,    trudności 

wychowawczych,   uzależnienia   i   współuzależnienia.  Raz   w   tygodniu 

w   godzinach   popołudniowych   dyżur  pełnił radca prawny, dzięki czemu 

osoby  w  kryzysie  mogły bezpłatnie skorzystać z porad prawnych. W roku 

2008  udzielono  177 porad prawnych. Porady prawne podobnie jak w roku 

ubiegłym   cieszyły   się    dużym    zainteresowaniem.   Z porad  prawnych                  

w głównej mierze korzystały osoby doznające przemocy w rodzinie. 

Porady   prawne  dotyczyły  pomocy  w  sporządzaniu  pism  procesowych, 

informacji  nt.   praw   przysługujących   osobom   będącym   w  sytuacjach 

trudnych.  Dzięki  temu,  że porady były bezpłatne mogły z nich skorzystać 

osoby niezamożne, które nie mają dostępu do płatnych porad specjalistów. 

W godzinach  pracy  Ośrodka  uruchomiony  był  „Telefon Zaufania” 

dla  osób  w  kryzysie,  gdzie  można  było uzyskać pomoc psychologiczną. 

Telefon  zaufania  obejmował  również   pomoc   prawną   raz                              

w  tygodniu, w godzinach pracy radcy prawnego. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono                                           

26  badań  psychologicznych  na  podstawie   których   sporządzono  opinie 

psychologiczne dla potrzeb PZO, ZUS, KRUS, służby zdrowia i in. 

Psycholodzy z Centrum zorganizowali prelekcję dla rodzin 

zastępczych na temat środków psychoaktywnych. W ramach tego szkolenia 

jego uczestnicy mogli korzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej                 

w Ośrodku. 

W ramach diagnozy i pomocy psychologicznej pracownicy  Ośrodka 

brali   udział   w  wywiadach   środowiskowych   przeprowadzanych   przez 

pracownika   socjalnego   PCPR  oraz interwencjach na podstawie zgłoszeń 

„Żółtej Karty”   dotyczącej   przemocy i uzależnień. Partnerami projektu       

są  sołtysi,  pielęgniarki  środowiskowe,  kuratorzy, którzy informują PCPR 

o    rodzinach    dysfunkcyjnych    wymagających    wsparcia.   W    ramach 

interwencji   w   środowisku   informowano  o możliwościach pomocy oraz 

motywowano do skorzystania z oferty Ośrodka. 
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Ośrodek uczestniczył w debacie p.t „Model wsparcia osób po 

kryzysie psychicznym w społeczności lokalnej„ – zorganizowanej                            

w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przez Fundację 

Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. 

W lutym 2008r, psycholog z Ośrodka wziął udział w dyżurze                       

w Sądzie Rejonowym w Busku w związku z obchodami Tygodnia Pomocy 

Ofiarom Przestępstw. 

W maju 2008 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli PCPR, KPP, 

Prokuratury Rejonowej, PPP, GOPS, MGOPS w sprawie działań                        

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji ustawy                       

o przeciwdziałaniu przemocy. 

Wychodząc     naprzeciw    potrzebie    niesienia    pomocy    osobom 

doświadczającym   przemocy   Powiatowe    Centrum    Pomocy   Rodzinie 

w Busku-Zdroju zorganizowało wspólnie ze specjalistami ze 

Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej „Przystań”                                  

w Starachowicach szkolenie „ Interwencja i pomoc psychologiczna dla 

ofiar przemocy domowej. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych”. 

Uczestniczyli w nim pracownicy Centrum, OPS, Policji, Sądu, szkół oraz 

placówek opiekuńczo -wychowawczych. Warsztaty przeprowadzone były 

przez certyfikowanych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Szkolenie prowadzone było w formie warsztatowej, uczestnicy 

mieli okazję pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności 

dotyczące zarówno kontaktu z osobą doznająca przemocy, jak i sprawcą 

przemocy. Istotnym elementem warsztatów był blok poświęcony tworzeniu 

i pracy zespołów interdyscyplinarnych, stwarzający możliwość 

zacieśnienia i zwiększenia efektywności współpracy instytucji lokalnych                        

w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkania grupy 

wsparcia dla ofiar przemocy. Spotkania te zawierały elementy 

samopomocy. W grupie tej uczestniczyły osoby korzystające równolegle                

z indywidualnej pomocy psychologicznej.  

Ośrodek   Interwencji   Kryzysowej    wziął    udział    w   organizacji 

Świętokrzyskich   Dni   Profilaktyki   oraz   koordynacji  działań  lokalnych 

na  terenie  powiatu   buskiego.   W ramach   w/w   działań   zorganizowano 

w  Ośrodku  dyżury  psychologów  oraz  prawnika i kuratorów. W szkołach 

na terenie powiatu organizowane były konkursy i pogadanki dotyczące 

tematyki używania substancji psychoaktywnych i agresji wśród młodzieży. 

 Z okazji 21 Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 

pracownicy PCPR zorganizowali spotkaniu z przedstawicielami instytucji 

zajmujących się  pomocą społeczną. Podczas spotkania  przedstawiono 

prelekcję dotyczącą pomocy osobom ubogim. 
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 Ponadto pracownicy Ośrodka wzięli udział w konferencji p.t.                     

„ Kocham nie biję” w ramach Świętokrzyskiej Kampanii Przeciwdziałania 

Krzywdzeniu Dzieci. 

„Przyjazny   Pokój”   Ośrodka   udostępniany   był   dla potrzeb Sądu 

w  celu  przeprowadzenia  mediacji  w  sprawach  karnych i cywilnych oraz 

przesłuchań świadków, szczególnie małoletnich. W roku 2008 

przeprowadzono 13 mediacji oraz 2 przesłuchania. Ośrodek przystąpił do 

Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci powstałej                       

z  inspiracji  Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Zadaniem Koalicji jest 

zapewnienie ochrony w postępowaniu karnym dzieciom – ofiarom 

przestępstw poprzez zmianę praktyki przesłuchiwania dzieci, tworzenie 

przyjaznych pokoi przesłuchań oraz wsparcie dziecka i jego opiekunów                  

i podnoszenie kompetencji profesjonalistów (sędziów, prokuratorów, 

policjantów,  biegłych  sądowych)  uczestniczących  w interwencji prawnej 

i przesłuchaniach dzieci oraz pomagających dzieciom – ofiarom 

przestępstw. 

 W  ramach  działań  propagujących pracę Ośrodka, a co za tym idzie 

przyczyniających się do zwiększenia dostępności pomocy osobom                          

w kryzysie, rozpowszechniana jest ulotka n.t. OIK. Ponadto zarówno                     

w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej ukazywały się artykuły informujące           

o działalności Ośrodka oraz podejmowanych przedsięwzięciach. 

Pracownicy OIK regularnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez       

uczestnictwo w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i superwizjach 

dotyczących obszaru pomocy psychologicznej. 

 

 

Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w roku 2008 

 

Liczba klientów 773 

w tym:  

Pomoc psychologiczna 565 

Badania psychologiczne  26 

Grupy wsparcia                                              5 

Porady prawne 177 
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VII. System wspierania osób niepełnosprawnych 

 

1. Podstawy prawne działania oraz przeznaczenie środków 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  

2008r. Nr 14, poz. 92 ) samorząd powiatowy jako jeden z dysponentów 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

wykonuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania te mogą 

być realizowane ze środków Funduszu w następujących formach: 

 

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowana przez 

Urząd Pracy w Busku-Zdroju: 

 refundacja kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących 

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 finansowanie szkoleń przez kierownika powiatowego urzędu pracy 

 jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

rolniczej lub wniesienie wkładu  do spółdzielni socjalnej 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 

 zwrot kosztów wynagrodzenia  oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne 
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 zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających                         

w zatrudnieniu 

 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych: 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów                 

w turnusach rehabilitacyjnych, 

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych 

oraz w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. 

 

Na realizację zadań w roku ubiegłym otrzymaliśmy pierwotnie 

kwotę 1 562 879 złotych, która została podzielona na poszczególne rodzaje 

zadań Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/143/2008 z dnia 28 marca 2008 

roku.  

 W miesiącu wrześniu, po otrzymaniu z PFRON dodatkowych 

środków finansowych w kwocie 184 434 złotych, Rada Powiatu Uchwałą 

Nr XX/186/2008 z dnia 22 października 2008 roku  dokonała podziału tych 

środków.  Kolejnych zmian w planie finansowym Zarząd Powiatu dokonał              

w grudniu ubiegłego roku, poprzez podjęcie uchwał w sprawie 

przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami w rehabilitacji 

społecznej: Uchwały nr 224/2008 z dnia 11 grudnia 2008 roku, Uchwały               

nr 230/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku i Uchwały nr 234/2008 z  dnia               

31 grudnia. Celem grudniowych zmian było umożliwienie Centrum 

maksymalnego wykorzystania posiadanych środków Funduszu.  

Ostateczny podział oraz wykorzystanie środków PFRON ilustruje 

poniższa tabela oraz wykres. 
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Lp Zadanie 

Kwota 

zapisana           

w budżecie 

Kwota 

wykorzystan

a 

Stopień 

wykorzystani

a w % 

Liczba 

beneficjentów 

1. 

Finansowanie szkoleń osób 

niepełnosprawnych  

( Powiatowy Urząd Pracy ) 

1  116 1  114        99,8% 2 osoba 

2. 

Zwrot wydatków na instrumenty i 

usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych poszukujących 

pracy i nie pozostających w 

zatrudnieniu 

9  934 9  934       100% 2 osoba 

3. 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i opiekunów                 

w turnusach rehabilitacyjnych 

     13 7617 138 945 100%  207 osób 

4. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze dla 

osób niepełnosprawnych 

     333 089  333 087 99,99% 389 osób 

5. 

Dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

20 403 20 402 99 ,99% 27 umów 

6. 

Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych oraz            

w komunikowaniu się dla osób 

niepełnosprawnych 

356 298 356 289 99,99%  93 umowy 

7. 
Dofinansowanie kosztów działalności 

warsztatów terapii zajęciowej 
1 758 363 1 757 773 99,8% 

2 warsztaty 

65 

uczestników 

RAZEM 1 758 363 1 757 773 99,96  

 

 

Do zadań PCPR należy również utrzymywanie stałych 

merytorycznych kontaktów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Warszawie w zakresie sprawozdawczości oraz 

rozliczania i przekazywania środków na wydzielony rachunek Starostwa. 

W roku ubiegłym pracownicy Centrum czterokrotnie  występowało                       

do PFRON w Warszawie z wnioskami o przekazanie środków na ten 

rachunek. Występowanie z wnioskiem do Funduszu wiąże się każdorazowo 

z koniecznością dokonania rozliczenia z wcześniej otrzymanych środków. 

 

2. Rehabilitacja społeczna w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

 

W zakresie funkcjonowania WTZ obowiązuje rozporządzenie 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r.               

w sprawie  warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587). 

Warsztaty Terapii Zajęciowej stwarzają osobom niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej                       

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 
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niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zmierzają do ogólnego rozwoju                

i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę 

niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego aktywnego życia – na miarę 

jej indywidualnych możliwości. 

Działalność WTZ obecnie finansowana jest ze środków PFRON oraz 

ze środków Powiatu. W 2008 roku udział Powiatu w finansowaniu 

Warsztatów wynosił 10% całości nakładów tj. 99 778 zł. W ubiegłym roku 

dofinansowanie z PFRON na jednego uczestnika wyniosło 13 815,42 zł             

(65 uczestników 13 815,41). Daje to roczny budżet w wysokości                    

898 002zł. 

 

Zajęcia w Warsztatach prowadzone są na bazie pracowni 

tematycznych: gospodarstwa domowego, rękodzieła i robótek ręcznych, 

muzykoterapii, stolarsko-ślusarskiej, plastyczno-humanistycznej, 

przyrodniczo-krajoznawczej, komputerowej. Dodatkowo prowadzone są 

zajęcia rehabilitacji ruchowej, które mają indywidualny charakter 

uzależniony od schorzeń i zaleceń lekarskich. Uczestnicy korzystają 

również z opieki medycznej, pomocy psychologa i logopedy. W WTZ                   

w Busku-Zdroju  każdy  z uczestników otrzymywał miesięczne 

kieszonkowe w wysokości 100 zł, natomiast w Gnojnie kieszonkowe 

wynosiło 90 zł. 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne programy 

rewalidacji uczestników, które są tworzone i weryfikowane na podstawie 

zgromadzonych  dokumentów, wywiadu środowiskowego, obserwacji, 

działań i zachowań w warsztacie, szczegółowej punktowej oceny.     

      Opracowane są one przez Radę Programową Warsztatu. Rada warsztatu 

dokonuje okresowej, nie rzadziej, niż co 3 lata, kompleksowej oceny 

realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu                             

i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów                       

w rehabilitacji. Do warsztatów uczęszczają osoby niepełnosprawne                      

ze znacznym stopniem niepełnosprawności o różnych schorzeniach. Są to 

osoby upośledzone umysłowo i fizycznie. W 2008 roku na zajęcia                        

w warsztatach uczęszczało 65 osób niepełnosprawnych. 

        Do WTZ przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju 

uczęszczało 35 osób (23 uczestników było dowożonych z gminy Busko – 

Zdrój i Wiślica). 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju oprócz działań 

wynikających z założeń programowo – tematycznych prowadziły bardzo 

szeroką działalność kulturowo – oświatową oraz sportową. W WTZ 

funkcjonuje sekcja Olimpiad Specjalnych „GROM” oraz zespół muzyczny 

„OTWARTE  SERCE”.  Od czerwca do grudnia 2008 roku uczestnicy 

WTZ korzystają z zajęć hipoterapeutycznych, które odbywają się dwa razy 

w tygodniu w Wolicy. 
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W 2008 roku Warsztaty brały udział i organizowały liczne imprezy 

integracyjne (muzyczne, plastyczne, sportowe) dla osób 

niepełnosprawnych, a także w spotkaniach integracyjnych z dziećmi                       

i młodzieżą .  

1.Prezentacja działalności WTZ w  Oblekoniu (20.01.2008r) 

 prezentacja WTZ w kościele w Oleszkach 

 organizacja zabawy choinkowej 

 prezentacja zespołu muzycznego „Otwarte Serca” w kościele 

NMP w Busku-Zdroju 

 zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego w Sanatorium „Nida” 

oraz uroczyste śniadanie w WTZ 

 prezentacja działalności WTZ na obchodach Powiatowego Święta 

Ludowego w Busku-Zdroju 

 wystawa prac „Zwierciadło dusz” na Targach Rehabilitacyjnych 

 zorganizowanie „Dnia Matki” w WTZ oraz występ artystyczny              

w Sanatorium „Nida” 

 występ artystyczny z okazji Dnia Dziecka w remizie                                

w Mikułowicach 

 spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych na lotnisku                      

w Masłowie oraz z harcerzami w parku w Rynku w Busku-Zdroju 

 zorganizowanie zabawy Andrzejkowej w WTZ 

 zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego w Sanatorium 

„Nida” 

 zorganizowanie uroczystej Wigilii w WTZ 

2. Uczestnictwa w Olimpiadzie Specjalnej w badmintonie 

 udział uczestników w lekkoatletyce w Zgórsku 

 udział w Olimpiadzie Specjalnej w Kielcach 

 uczestnictwo w tenisie stołowym w Opatowie 

 Wyjazd do Ostrowca Św. na turniej piłki nożnej 

3. Wyjazd do Połańca na „Powitanie Lata 2008r” 

 zorganizowanie wycieczki do Miechowa dla 25 osób 

 udział w przeglądzie artystycznym Osób Niepełnosprawnych                   

w   Staszowie dla 23 osób 

 zorganizowanie wycieczki  -Ostrów/Chałupki 

 wyjazd do Ostrowca Św. Na Przegląd Twórczości Artystycznej          

  „Z muzyką przez życie 2008” 

 wyjazd na bal integracyjny do Kielc połączony z występem 

zespołu  tanecznego. 

 

      Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci                        

w Busku-Zdroju zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju  

o zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów 
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wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ o 5 osób. Po 

dogłębnej analizie i dyskusji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie 

liczby uczestników WTZ o nowych 5 osób – pod warunkiem 

przeprowadzenia solidnej rotacji w Warsztatach oraz wygospodarowania 

własnych środków finansowych. Z powodu braku podjęcia jakichkolwiek 

działań  ze strony organu prowadzącego, przedmiotowy wniosek został 

wycofany przez Panią Kierownik WTZ Jolanta Mrugała na Zarządzie 

Powiatu dnia 30.09 2008r. 

 

 

 
 

Na zajęcia WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie                  

w 2008 roku uczęszczało 30 osób (9 osób było mieszkańcami DPS, 

natomiast  18 było dowożonych z terenu środowiska). 

W zajęciach w Warsztacie w poprzednim roku uczestniczyło sześć 

osób z poza terenu powiatu buskiego. Dwie osoby z powiatu ziemskiego 

kieleckiego i cztery osoby z powiatu staszowskiego.  Między powiatem 

buskim a wspomnianymi powiatami zawarto porozumienie                                   

o dofinansowaniu uczestnictwa tych osób w zajęciach.  

Warsztaty Terapii Zajęciowej wspólnie z Domem Pomocy 

Społecznej i Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej                  

w Gnojnie były organizatorem zajęć, w których uczestniczyły osoby 

przebywające w Warsztacie: 

1. Imprezy kulturalne i sportowe : 

 letnie spotkanie WTZ- ów w Zgórsku (02.07.2008) 

 Olimpiada Specjalna w Zgórsku (04.09.2008) 

 Olimpiada Specjalna w Lekkoatletyce Kielce (12-13.2008r) 
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 Olimpiada Specjalna w Skarżysku-badminton (16.05.2008r) 

 Świętokrzyski Mityng Olimpiad Specjalnych w biegach 

przełajowych w Busku – Zdroju (13.06.2008r) 

2. Wycieczki, warsztaty, spotkania wyjazdowe i turnusy w których wzięli     

   udział uczestnicy: 

 wycieczka uczestników WTZ w Beskid Niski (28-31.05.2008) 

 wycieczka uczestników WTZ do Częstochowy (26.09.2008r) 

3. Bale, zabawy, wieczorki, imprezy okolicznościowe i spotkania  

integracyjne 

 Wielki Bal karnawałowy w Słupi Pacanowskiej (16.01.2008) 

 zabawa karnawałowa w DPS Pińczów 

 zabawa andrzejkowa w DPS Słupia Pacanowska 

 zabawa andrzejkowa w WTZ Osiny 

 4. Publiczne występy artystyczne uczestników Warsztatu: 

 przegląd kolędniczy w Końskich (30.01.2008) 

 Park Jordana w Krakowie - występy zespołu WTZ (06.06.2008r). 

  5. Udział w konkursach i prezentacjach o charakterze miejskim,   

     regionalnym i ogólnopolskim: 

 Przegląd artystyczy w Krakowi” O Buławę Lajkonika” 

(18.04.2008r) 

 „Święto Ludowe” w Busku-Zdroju, kiermasz prac (11.05.2008r)  

 II Kieleckie Prezentacje Teatralno – Muzyczne Osób 

Niepełnosprawnych w TVP – 3 (17.11.2008) 

   6. Organizowanie     przez    Warsztaty    działań     na   rzecz    osób      

       niepełnosprawnych   o   charakterze   miejskim,    regionalnym                              

        i ogólnopolskim: 

 XV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych – 

Chmielnik 2008 (23.06.2008) 

 V Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – 

Chmielnik 2008 (22-23.10.2008) 

    7. Przygotowanie przez Warsztaty programów i projektów działań na    

      rzecz osób niepełnosprawnych na terenie lokalnym: 

 kiermasz pracy uczestników WTZ w Busku – Zdroju (14.03.2008) 

 Dzień Dziecka – impreza plenerowa (02.06.2008r) 

 kiermasz prac plastycznych w Busku – Zdroju (15.12.2008) 

 spotkanie opłatkowe w WTZ Gnojno (19.12.2008) 

 Mikołajki w WTZ Gnojno - impreza integracyjna (05.12.2008r) 

 

W roku 2008 pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Busku - Zdroju  przeprowadzili  w Warsztatach Terapii Zajęciowej  

kontrolę. 
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         Kontrolujący w czasie czynności kontrolnych w WTZ w Gnojnie  nie 

wykryli uchybień i  nieprawidłowości  wymagających  wydania  wniosków 

pokontrolnych,       jedynie    zalecili     założenie   tzw  .” KATALOGU” 

zarządzeń Kierownika  w którym odnotowane są poszczególne zarządzenia  

Warsztatu np. harmonogram  dowozu uczestników,  przerwa   wakacyjna, 

wyznaczanie    opiekunów    dla     nowych     uczestników,     rezygnacje 

uczestników, zmiany planu zajęć dla grup terapeutycznych.  

      Realizacja zaleceń pokontrolnych w WTZ w Busku-Zdroju jest 

następująca: 

 -wprowadzenie ROTACJI uczestników w WTZ  

 -uzupełnienie dokumentacji lekarsko-pielęgniarskiej 

 -szczegółowe opisywanie w notatkach terapeutów formę współpracy   

           z rodzicami i opiekunami (data, podpis rodziców i opiekunów pod   

           notatką). 
 

 
 

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych 

oraz w komunikowaniu się 

 

Bariery architektoniczne 

  W 2008 roku wpłynęły 165 wnioski w sprawie przyznania 

dofinansowania na likwidację barier. Ostatecznie w ramach 

dofinansowania likwidacji barier architektonicznych zawarto 43 umowy      

z osobami niepełnosprawnymi i wypłacono kwotę 284 647 złotych. Środki 

te wydatkowano głównie na budowę pochylni dla osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich, dostosowanie łazienek do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (montaż kabin prysznicowych, siedzisk uchylnych                     
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i uchwytów), poszerzania otworów drzwiowych, likwidację progów oraz 

utwardzanie i wyrównywanie podłoży. Średnia wartość przyznanego 

dofinansowania wyniosła około 6 619 złotych.  

 

Bariery w komunikowaniu się 

W związku z realizacją dofinansowania likwidacji barier                          

w komunikowaniu się wpłynęło 94 wnioski. Zawarto 32 umowy                      

z niepełnosprawnymi wnioskodawcami na kwotę 54 314 zł. Udzielono 

wsparcia  w zakupie komputerów z modemem internetowym służącym do 

komunikowania się.  

 

Bariery techniczne 

W związku z realizacją dofinansowania likwidacji barier 

technicznych na rok 2008 wpłynęło 94 wnioski. Dofinansowaniem zostało 

objętych 18  osób na kwotę 17 328  zł.  

Posiadanie przez Centrum środka transportu od grudnia 2006 r.                 

w zdecydowany sposób poprawiło pracę jednostki, szczególnie w zakresie 

rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych oraz interwencji                    

w ramach „Żółtej Karty” i wyjazdów psychologów. 

 

4. Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 

W 2008 roku na dofinansowanie zakupu przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych wpłynęło 380 wniosków. 

Pozytywnie rozpatrzono 366 wniosków, na ten cel wykorzystano  kwotę  

291 225 zł. Dofinansowano między innymi zakup: obuwia ortopedycznego, 

protez, aparatów słuchowych, pielucho majtek, cewników oraz materaców 

przeciwodleżynowych.  

Natomiast w ramach dofinansowania zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego do realizacji na 2008 roku wpłynęło 23 wnioski. 

Zrealizowano 23 wnioski na kwotę 41 862 zł. Dofinansowano zakup 

głównie rowerków i łóżek rehabilitacyjnych oraz innych urządzeń 

służących rehabilitacji. 
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5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

 

 Do realizacji na rok ubiegły wpłynęło 19 wniosków o udzielenie 

dofinansowania, spośród których pozytywnie rozpatrzono oraz 

zrealizowano 6 . Na podstawie zawartych umów wypłacono łącznie kwotę 

40 122 złotych. Dofinansowaniem objęto imprezy zorganizowane przez 

następujących wnioskodawców: 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, 

 Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum 

Onkologii w Kielcach Filia w Busku – Zdroju 

 Hipoterapeutyczne Stowarzyszenie Pomocy Osobom                                                        

Niepełnosprawnym mające siedzibę: Wolica 23; 28 – 100 Busko –  

          Zdrój    

 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie            

26-110 Skarżysko-Kamienna 
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6. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych 

 

 W roku ubiegłym wnioski o udzielenie dofinansowania (w tym wraz             

z opiekunami) złożyło 228 osób. W ramach ubiegłorocznych środków                  

(138 945 złotych) dofinansowanie wypłacono dla  207 osób  (w tym            

23 dzieciom i ich opiekunom). 

 

 

 

 

7. Współdziałanie ze Świętokrzyskim Oddziałem PFRON w Kielcach          

w zakresie realizacji programów celowych Funduszu 

 

W ramach programu celowego PFRON pod nazwą „Program 

Wyrównywania Różnic Między Regionami”, pozytywnie rozpatrzony 

przez PFRON został 3 zgłoszone projekty w ramach obszaru B Programu . 
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W ramach programu zrealizowano: 

 

L

p. 
Nazwa projektu Beneficjent 

Koszt w złotych 

PFRON Beneficjent Razem 

Obszar – B  

1. 

Modernizacja budynku 

Ośrodka Zdrowia w Gnojnie 

w  celu likwidacji barier 

architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

mający siedzibę  Gnojno 

147 28-114 Gnojno 

71 019,65 71 019,66 142 039,31 

2

2. 

       Likwidacja barier  

architektonicznych w 

Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym 

dla Niepełnosprawnych 

ruchowo w Busku-Zdroju 

       Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy Ul. 

Rehabilitacyjna 1 28-100 

Busko-Zdrój 

30 010,65 30 010,64 60 021,29 

3 

Dostawa oraz montaż 

dźwigu elektrycznego w 

budynku przychodni nr 1 w 

Busku-Zdroju 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej mający siedzibę 

:ul. Sądowa 9 28-100 

Busko-Zdrój 

66 917,00 66 917,00 133 834,00 

Razem 167 947,3 167 947,30, 335 894,6 
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Ponadto pracownicy sekcji pomocy osobom niepełnosprawnym 

prowadzą stałą współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. W roku ubiegłym dzięki szerokiemu rozpropagowaniu 

informacji na temat programów celowych Funduszu oraz zaangażowaniu   

w bezpośrednią pomoc w wypełnieniu wniosków i gromadzeniu 

odpowiednich dokumentów,  niepełnosprawni mieszkańcy naszego 

powiatu weszli między innymi  w posiadanie nowoczesnego sprzętu 

komputerowego oraz wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. 

     W 2007 roku opracowano i opublikowano POWIATOWY PROGRAM 

DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH NA LATA 

2007 – 2011 „RÓWNOŚĆ SZANS”. Celem Programu jest zwiększenie 

udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym 

powiatu buskiego poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw    

i obowiązków jakie przysługują  obywatelom. 

          Powiatowy Program Działań  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

określa zadania powiatu buskiego w zakresie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych zmierzających do pełnego indywidualnego rozwoju                  

i zaspokajania  potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na 

każdym etapie życia, gwarantujących pełne uczestnictwo tych osób                     

w życiu społecznym. 

 W 2007 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wznowiło 

wydanie PORADNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH, które 

zostało rozszerzone  i poprawione, zawarto w nim aktualne wiadomości na 

temat rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.      

        Nakład Poradnika jest   uzupełniany na bieżąco i rozpropagowywany 

wśród osób niepełnosprawnych. Wydanie Poradnika miało na celu 

informowanie osób niepełnosprawnych  o przysługującej im ochronie, 

uprawnieniach, możliwościach kształcenia, prowadzenia aktywności 

zawodowej, uzyskiwania wsparcia w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego               

i pomocy społecznej, a także w życiu naszej lokalnej społeczności poprzez 

prawo do organizowania się.  

9. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 
       Podstawę prawną do działania Rady stanowi ustawa z dnia                     

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póź. zm. ).  

W 2007 roku została powołana  Powiatowa Społeczna Rada                 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W dniu 23 maja 2007 roku ukazało 

się ogłoszenie Starosty Buskiego w Dzienniku Urzędowy Województwa 

Świętokrzyskiego  o powołaniu Społecznej Rady. Decyzją Starosty w skład 

nowej Rady powołani zostali:   
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 Janusz Maria Dobrowolski – Fundacja Dzieciom Oddział w Busku 

Zdroju Fundusz Dziecięcego Szpitala „Górka”, 

 Tomasz Łukawski – Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie 

 Maciej Kiełb – Kielecki Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie 

 Rozsiane 

 Maciej Piwowarczyk – Polski Związek Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski Koło „Ponidzie” w Busku – Zdroju 

 Helena Śledź – Świętokrzyski Klub Amazonki. Pani Helena Śledź                

z powodów zdrowotnych na własną prośbę decyzją Starosty 

Buskiego została odwołana z Funkcji członka Powiatowej 

Społecznej Rady. Na jej miejsce decyzją Starosty Buskiego 

powołano Panią Jadwigę Zarzycką - Świętokrzyski Klub 

Amazonki 

  Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady odbyło się dnia 

16.07.2007 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego.                

Na posiedzeniu wręczono akty powołań członkom nowo powołanej 

Rady. Przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób 

Niepełnosprawnych został ponownie Pan Doktor Janusz Maria 

Dobrowolski, zastępcą przewodniczącego Pan Tomasz Łukawski,                        

a sekretarzem Pan Maciej Piwowarczyk.  

   W roku 2008 Rada odbyła pięć  posiedzeń. 

       Powiatowa Rada jest organem opiniodawczo – doradczym. Do jej 

zakresu działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do 

integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw 

osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, 

opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę 

Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

Powiatowa Rada składa się z 5 osób powoływanych spośród 

przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji 

pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego. Kadencja Rady trwa 4 lata. Członków Powiatowej Rady 

powołuje i odwołuje Starosta, spośród zgłoszonych kandydatów. 

Przewodniczący Rady jest wybierany przez członków na okres jednego 

roku. Na jego wniosek Rada wybiera spośród swoich członków 

wiceprzewodniczącego.  

Rada może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe                 

w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska Rady w określonych 

sprawach. Na posiedzenia Rady, na których omawiane będą                                

w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, 
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mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych 

sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji                          

i instytucji nie reprezentowanych w Radzie.  

 

10. Niepełnosprawni w systemie pomocy społecznej w powiecie  

 

 Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin w tym również osób niepełnosprawnych oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. Gmina i powiat obowiązane są do wykonywania zadań 

pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej 

pomimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do 

zaspokajania jej niezbędnych potrzeb. Niepełnosprawnym mającym 

ograniczone możliwości poruszania się lub komunikowania z otoczeniem 

udziela się pomocy w ramach pracy socjalnej w celu umożliwienia im 

pełnienia społecznie aktywnej roli i integracji ze środowiskiem.                        

W szczególności może to polegać na pomocy w ramach pracy socjalnej               

w celu umożliwienia im pełnienia społecznie aktywnej roli i integracji ze 

środowiskiem. Dysponowanie przez PCPR środkami PFRON nie wyklucza 

niepełnosprawnych z kręgu osób mogących starać się o wsparcie ze strony 

gminnych ośrodków pomocy społecznej. 

  

VIII. Określenie potrzeb pomocy społecznej w powiecie, 

wynikających z wykonywanych zadań w 2009 roku 

 

Głównym wykonawcą zadań z zakresu polityki społecznej państwa                

i pomocy społecznej, a zarazem podstawową samorządową jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej na szczeblu powiatu jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

 W dotychczasowej działalności Centrum czynione są zamiary, aby 

stało się ono w pełni kreatorem lokalnej polityki społecznej, pomimo                     

iż zadania z zakresu przyznawania świadczeń i wykonywania wielu innych 

zadań przeważają i ukierunkowują dotychczasowe funkcjonowanie                   

tej jednostki. 

 Na drugim miejscu pozostają diagnozowanie, kreowanie                            

i programowanie, pomimo posiadania przez powiat buski wymaganych 

prawem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych             

na lata 2003-2010, Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny                                           
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na lata 2006-2011, oraz Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2007-2011. 

 Realizacja tych programów przynosi pożądane efekty.                     

W dalszym ciągu występują ograniczenia środków finansowych 

przeznaczonych na pełną realizację programów. 

 Zmieniająca się na lepsze sytuacja w poziomie życia mieszkańców 

powiatu, nie obejmuje jeszcze znacznych grup społecznych, które nie 

zdołały uporać się z problemami natury ekonomicznej i społecznej. Dalej 

występują zaniedbania i zaszłości w poziomie i standardzie życia rodzin. 

Wpływ na problemy rodziny determinują: poziom materialny, 

patologie zachowań i uzależnień, bezrobocie, niepełnosprawność, starzenie 

się lokalnej społeczności. Taki stan wymaga realizacji aktywnej polityki 

społecznej w powiecie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2009 roku w dalszym 

ciągu realizować będzie model instytucjonalny pomocy społecznej,                     

w którym głównym kryterium udzielania pomocy będzie potrzeba, a nie 

wysokość osiąganych dochodów. Model ten zakładał będzie aktywne 

formy pomocy, którymi będą usługi wspomagające rodziny we wszystkich 

ich funkcjach oraz w procesie odzyskiwania czy podtrzymywania ich 

samodzielności i zaradności. 

Formy pomocy skierowane będą do rodzin dysfunkcyjnych, 

zastępczych i dotkniętych patologiami społecznymi. Oprócz wypłacanych 

świadczeń zaktywizowane będą usługi specjalistyczne Powiatowego 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej i prace przygotowawcze do utworzenia 

nowych placówek pomocy społecznej jak środowiskowy dom samopomocy 

czy rodzinkowe domy dla dzieci. Rodzinkowe domy dla dzieci stanowiłyby 

uzupełnienie systemu opieki nad dzieckiem i alternatywne rozwiązania dla 

dotychczasowych działań.  

Centrum w dalszym ciągu realizować będzie funkcje administracyjne 

i nadzorcze wobec prowadzonych i finansowanych poprzez budżet powiatu 

jednostek pomocy społecznej. Świadczyć będzie usługi doradcze, 

szkoleniowe i promocyjne z zakresu rodzicielstwa zastępczego. 

Rok 2009 dla działań z zakresu pomocy społecznej w powiecie 

będzie czasem wykonywania ustawowych zadań i szczegółowych 

uregulowań prawnych, w tym uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. 

Szczególne zadanie będzie dotyczyło dochodzenia do standardów                      

w jednostkach pomocy społecznej w powiecie. Proces ten ma zakończyć 

się w 2010 roku. Zakończenie budowy nowego pawilonu w DPS Gnojno                

i adaptacja budynku po pralni i warsztatach terapii zajęciowej w ramach 

funduszy z projektu szwajcarskiego, powinna dostosować ten Dom do 

standardów w wymaganym czasie. 

W bieżącym roku kontynuowane będą przyjęte w poprzednich latach 

przez Radę Powiatu programy w zakresie polityki społecznej. Wymagają 
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one aktualizacji, szczególnie Powiatowa Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych i w tym zakresie przeprowadzone zostaną 

konsultacje oraz przedstawione nowe propozycje programowe do decyzji 

Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Jednym z czołowych zadań bieżącego 

roku będzie podniesienie jakości pracy socjalnej uprawianej w obszarze 

organizowania i rozwijania społeczności lokalnej. 

W perspektywie tego roku i następnych lat w oparciu o środki 

Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowane zostaną projekty                     

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu nr VII 

„Promocja integracji społecznej”. 

W opiece nad dzieckiem jako zadanie główne wysuwa się realizacja 

Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz poszukiwanie                    

i promowanie rodzicielstwa zastępczego albowiem Sejm uchwalił rok 2009 

Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej. W placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych przeprowadzona zostanie ankieta ukierunkowująca 

proces wychowawczy, który w dotychczasowej formie nie przynosi 

pożądanych efektów.  

 

W celu poprawy jakości pracy socjalnej, szkoleniowej, 

pedagogicznej, opiekuńczej i terapeutycznej w jednostkach pomocy 

społecznej oraz gminnych ośrodkach pomocy społecznej powinna nastąpić 

poprawa w zakresie podnoszenia kwalifikacji zatrudnionej w nich kadry. 

Centrum zaproponuje szkolenia o tematyce dotyczącej przeciwdziałania 

przemocy oraz aspektów prawnych pracy socjalnej. 

Aspekt przemocy w rodzinie będzie realizowany w oparciu               

o Powiatowy Interdyscyplinarny Zespół powołany w 2007 roku.                     

W pomocy osobom niepełnosprawnym najważniejszym będzie 

kontynuacja Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2007-2011 i pełne wykorzystanie przyznanych 

powiatowi środków PFRON,  których w 2009r. powiat otrzymał mniej                  

o 25% w stosunku do 2008r. Brak dostatecznej ilości środków na zadania                      

z zakresu rehabilitacji społecznej będzie wywoływał niezadowolenie 

środowiska osób niepełnosprawnych.  

Rozpowszechniony będzie w 2009 roku Powiatowy Poradnik dla 

Osób Niepełnosprawnych, wydany w roku 2007. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom osób niepełnosprawnych, w roku bieżącym Centrum prowadzić 

będzie wypożyczalnię drobnego sprzętu rehabilitacyjnego i aktywnie 

pośredniczyć będzie w akcji informacyjnej dla niepełnosprawnych poprzez 

telefon zaufania i pośrednictwa w wymianie sprzętu rehabilitacyjnego. 

Działać też będzie  Punkt Informacji dla niepełnosprawnych               

z poradnictwem przez Internet. Nadzór i kontrola działalności WTZ winny 

przyczynić się do lepszej ich pracy oraz wprowadzenia rotacji uczestników. 
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej powiększy obszar wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie oraz poradnictwa prawnego. Podejmowane będą 

działania na rzecz organizacji w powiecie, ponadpowiatowego ośrodka 

terapeutycznego dla ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących 

przemoc. Ośrodek taki w pełni jest finansowany ze środków rządowych. 

Poprawie winny ulec usługi opiekuńcze w domach opieki społecznej, ich 

jakość i koszty utrzymania pensjonariuszy decydować będą o liczbie oraz 

wysokości środków finansowych będących w dyspozycji tych jednostek. 

Środki finansowe przeznaczone na płace w domach pomocy 

społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych utrzymują się na 

bardzo niskim poziomie. Brak wzrostu płac grozi w najbliższym czasie 

trudnościami w wypełnianiu standardowych usług opiekuńczych 

związanych z niedoborem personelu również medycznego                                     

i rehabilitacyjnego. 

   Wzorem lat ubiegłych realizowane będą przez Centrum akcje       

 społeczne takie jak: „Pomóżmy sobie”, „Biała Niedziela”, „Lato 

dzieciom”, „Bank Drugiej Ręki”. Centrum wystąpi o  zmiane Regulaminu 

Organizacyjnego dostosowując go do aktualnych wymagań i zmian 

prawa. 

  Szczególną troską w realizacji polityki społecznej w 2009 roku 

będzie zacieśnianie współpracy z Sądem Rodzinnym, Powiatową 

Komendą Policji oraz organizacjami pozarządowymi, w tym                     

z wolontariatem. 

  Aparat wykonawczy pomocy społecznej w powiecie, do którego 

zalicza się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspierany jest przez 

organizacje społeczne, stowarzyszenia, Kościół. W powiecie buskim 

kontynuowanie tej owocnej współpracy podnosi poziom pomocy 

społecznej. Będzie miało ono miejsce także w 2009 roku.                            

W nadchodzącym roku Centrum po raz kolejny będzie organizatorem 

Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które 

zaplanowano na miesiąc październik w Solcu – Zdroju. 

Generalnie rok 2009 w pomocy społecznej dla powiatu buskiego 

będzie czasem kontynuacji dotychczasowych działań programowych,                  

w tym zmian jakościowych, osiągania standardów, dalszej budowy 

infrastruktury, wzmożenia pracy socjalnej, a także współdziałania                    

i współpracy z organizacjami wspierającymi pomoc społeczna                                            

w powiecie. 

Rolę koordynatora i wykonawcy tych prac w 2009 roku wypełniać 

będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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IX. Planowane remonty i inwestycje w roku 2009                            

w jednostkach pomocy społecznej 

 

1. Domy pomocy społecznej 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

 

- wykonanie projektu adaptacji poddasza nieużytkowego na pokoje 

mieszkalne,  

- zakup i montaż windy schodowej, umożliwiającym mniej sprawnym 

mieszkankom poruszanie się. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 

 

 kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 

pawilonu mieszkalnego DPS Gnojno”.  

 wyposażenie nowego pawilonu, 

 rozbudowa budynku pralni i budynku administracyjno – 

gospodarczego na mieszkania dla pensjonariuszy. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

 

 zakup i montaż platformy pionowej. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 

 

 gruntowny remont i rozbudowa istniejącego budynku w celu 

uzyskania dodatkowych pomieszczeń mieszkalnych. 

 

2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach 

 

 wymiana całego dachu placówki, 

 wykonanie w dachu oddymiania klatek schodowych, 

 wykonanie elewacji budynku, 

 urządzenie mieszkań chronionych, 

 wydzielenie sali komputerowej do korzystania z niej przez młodzież, 
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 wyposażenie gabinetów specjalistów: psychologa, pracownika 

socjalnego, 

 wyposażenie biblioteki w książki, 

 wymiana parkietu na korytarzach i w pokojach wychowanków, 

 rozpoczęcie procesu położenia kostki brukowej wokół budynku, 

 kontynuacja budowy boiska do rozgrywek w piłkę nożną. 

 

3. Warsztaty terapii zajęciowej 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju 

 

 pomalowanie łazienek 

 ułożenie kostki brukowej na placu z wykonaniem podjazdu dla 

wózków inwalidzkich, 

 wymiana okien na parterze. 

 

 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 

 Instalacja platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych. 

 Kontynuacja remontu pomieszczeń biurowych w siedzibie Centrum. 
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