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1. ZADANIA POWIATU W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362

z późn. zm.) dokonuje podziału zadań pomiędzy poszczególne szczeble administracji
państwowej i samorządowej.

Do zadań powiatu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
należą:

1.1.  ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁCZNEJ

Zadania własne powiatu:
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;

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
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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.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub

ochronę uzupełniającą, 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;

4) udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz

w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców.

W dniu 9 czerwca 2011 roku została uchwalona ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.149 poz.887), ustawa weszła w życie z dniem
1 stycznia 2012 roku.
Na mocy powyższej ustawy zgodnie z art. 241 ust 2 Zarządzeniem Starosty Buskiego
Nr 68/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

1.2. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721)
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być realizowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861
z późn. zm.), ze środków Funduszu mogą być realizowane, w części lub całości, następujące
zadania powiatu, wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
· uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych dorosłych osób niepełnosprawnych, dzieci

i ich opiekunów,
· sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,
· zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

przyznawane osobom niepełnosprawnym,
· likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
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Rysunek 1 : Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

PROJEKTY DOTYCZĄCE
REALIZACJI ZADAŃ

POWIATU
Z ZAKRESU POMOCY

SPOŁECZNEJ
Budżet ogółem:
1 635 735,00 zł

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY

RODZINIE
W BUSKU-ZDROJU

Rodziny zastępcze

Spokrewnione – 15

Niespokrewnione – 6

Zawodowa Rodzina Zastępcza - 1

Pomoc wychowankom
opuszczającym placówki i rodziny

zastępcze
Osoby Kontynuujące Naukę - 29

RODZINNA OPIEKA
ZASTĘPCZA

REHABILITACJA SPOŁECZNA:
DOFINANSOWANIE:

- turnusów rehabilitacyjnych
- sprzętu rehabilitacyjnego
- Warsztatów Terapii Zajęciowej
- likwidacji barier architektonicznych,
  komunikacyjnych i technicznych
- sportu, kultury i rekreacji
  osób niepełnosprawnych

REHABILITACJA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZADANIA ZLECONE

Projekt systemowy
„Nowy Zawód – Nowy Start”

– EFS POKL

Budżet ogółem
 – 1 581 235,00 zł

Program MPiPS Wspierania
Jednostek Samorządu

Terytorialnego w Budowaniu
Lokalnego Systemu Opieki nad

Dzieckiem i Rodziną w 2011 roku
Dzieciom Zastępuj Rodzinę -

Serca Czynem”

Budżet ogółem
–  54 500,00 zł w tym wkład

osobowy 17 500,00 zł

POMOC
INSTYTUCJONALNA

Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza
30 miejsc socjalizacyjnych
10 miejsc interwencyjnych

WINIARY

2 Domy Pomocy Społecznej
dla 125. mieszkańców,

SŁUPIA, RATAJE

Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza
30 miejsc socjalizacyjnych

PACANÓW

2 Domy Pomocy Społecznej
dla  292 mieszkańców
GNOJNO, ZBORÓW
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2. FINANSOWANIE ZADAŃ

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE

W roku 2011 dochody budżetowe wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku-Zdroju,  w dziale 852  Pomoc społeczna zostały zaplanowane w kwocie
2 000,00 zł,  a wykonanie wyniosło 4 690,89 zł.  W/w dochody budżetowe uzyskano
z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

Realizacja dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w latach
2010-2011 w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie kształtuje się
następująco:

Tabela 1. Dochody budżetowe wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział Roz-
dział

Treść zadania
Wykonanie
w roku 2010

w zł
Plan roku
2011 w zł

Wykonanie
w roku 2011

w zł
Dynamika

w % 6/4

%
wykonania
planu 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

85218 Powiatowe centrum
pomocy rodzinie 2 439,41 2 000,00    4 690,89 192,30 234,54

2.2. WYDATKI BUDŻETOWE

2.2.1 Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

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 2011 r.
wynosił 598 643,00 zł i był większy od budżetu 2010 r. o 14 980,00 zł to jest  2,566 %.

 Tabela 2. Wykonanie budżetu Centrum w roku 2011 roku
.

Klasyfikacja budżetowa Plan
( po

zmianach)
Zaangażowanie Wydatki

wykonane

zobowiązania
wg stanu na
koniec okr.

spraw.dział rozdział paragr
af

1 2 3 4 5 6 7

852 85218 3020 1 240,00 1 240,00 1 239,77

4010 368 514,00 368 513,00 368 513,23

4040 35 371,00 35 371,00 35 371,40 36 235,09

4110 60 837,00 60 837,00 60 837,39 5 540,34

4120 9 748,00 9 748,00 9 747,68 887,77

4170 9 200,00 9 200,00 9 200,00

4210 18 935,00 18 936,00 18 935,52
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4260 13 252,00 13 252,00 13 251,56 394 79

4270 6 336,00 6 336,00 6336,00

4280 480,00 480,00 480,00

4300 20 631,00 20 631,00 20 630,68 526,04

4350 1 696,00 1 696,00 1 695,58 996,30

4360 4 638,00 4 638,00 4 638,35

4370 3 984,00 3 984,00 3 984,30 201,51

4400 22 065,00 22 060,00 22 065,57

4410 3 632,00 3 632,00 3 631,61

4430 212,00 212,00 212,00

4440 14 043,00 14 043,00 14 043,36
4700 3 829,00 3 829,00 3 829,00

OGÓŁEM 598 643,00 598 644,00 598 643,00 44 781,84

2.2.2 Budżety jednostek pomocy społecznej.

W roku 2011 w dziale pomoc społeczna dysponowaliśmy kwotą  14 972 565,74 zł
(w tym  środki  PFRON, stanowiły kwotę  1 449 165,00 zł ), z czego na placówki
opiekuńczo - wychowawcze: 2 595 996,82 zł (co stanowi  17,34 % sumy ogólnej), a na
domy pomocy społecznej: 9 698 303,92 zł  ( 64,77 %).

Budżet PCPR stanowił 598 644,00 zł (4 %), Zespołu Interwencji Kryzysowej
104 710,00 zł ( 0,70%),  a Rodzin Zastępczych   525 746,00 zł  ( 3,51 %). Poniżej w ujęciu
tabelarycznym ujęto wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2011 r.

Tabela 3. Wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w roku 2011 roku

Lp. Nazwa instytucji Plan na 2011 Wydatki
dokonane

Wykonanie
w %

1. Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Winiarach 1 388 580,00 1 388 580,00 100

2. Dom Dziecka w Pacanowie
1 067 416,82 1 067 416,82 100

3. Rodzinny Dom Dziecka           w
Janinie 140 000,00 89 140,58 63,67

RAZEM 2 595 996,82 2 545 137,40 98,04

4. DPS Gnojno 3 267 586,00 3 267 584,74 99,99
5. DPS Rataje 1 307 219,37 1 307 219,37 100
6. DPS Słupia 2 775 711,55 2 775 711,55 100
7. DPS Zborów 2 347 787,00 2 347 787,00 100
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RAZEM
9 698 303,92 9 698 302,66 99,99

8. PCPR 598 644,00 598 644,00 100
9 POIK 104 710,00 104 710,00 100
10. Rodziny Zastępcze 525 746,00 521 416,36 99,18
RAZEM 1 229 100,00 1 224 770,36 99,65

12. PFRON 1 449 165,00 1 448 254,00 99,94

RAZEM 14 972 565,74 14 916 464,42 99,63

Wykres 1.

8%
10%

17%

65%

Podział budżetu na poszczególne jednostki
pomocy społecznej

PCPR, POIK, Rodziny Zastępcze - 1 229 100,00

PFRON - 1 449 165,00

Placówki O-W - 2 595 996,82

DPS - 9 698 303,92
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2.3. ŚRODKI      PAŃSTWOWEGO      FUNDUSZU      REHABILITACJI      OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W roku 2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania powiatu
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadań ustawowych Zarząd PFRON przyznał powiatowi buskiemu kwotę
1 449 165 zł, w tym:

· na rehabilitację zawodową 66 962 zł (zadania realizowane przez Powiatowy
Urząd Pracy),

· na rehabilitację społeczną 1 382 203 zł (zadanie realizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie).

W roku 2011 na rehabilitację społeczną wykorzystano     1 448 254 zł  tj. w 99,94%.

2.4. ŚRODKI POZYSKANE DODATKOWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  w roku 2011 pozyskało
dodatkowe środki  w wysokości 1 536 535,97 zł , z następujących źródeł:

· Program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
na realizację zadania publicznego pn. „ Dzieciom Zastępuj Rodzinę –Serca
Czynem” – dotacja 30 000,00 zł.

· Budżet Wojewody na dodatki dla pracowników socjalnych 6 000,00 zł;
· Projekt systemowy „Nowy Zawód-Nowy Start” w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,  Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – dotacja 1 415 205,32 zł;

· Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Festyn Rodzinny „ Nie Ma Jak Rodzina”
7 000,00 zł.

· Program celowy PFRON ,,Program wyrównywania różnic między regionami II”
78 330,65 zł.

3. INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

3.1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy pomocy społecznej to jednostki, których zadaniem jest zaspokajanie
niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, społecznych i religijnych,
przy uwzględnieniu wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców.

Są to placówki, które zapewniają oprócz miejsca zamieszkania, wyżywienia
i odzieży także usługi opiekuńcze polegające na pielęgnacji i pomocy w podstawowych
czynnościach życiowych oraz przy załatwianiu spraw osobistych. Domy świadczą również
inne usługi wspomagające, polegające między innymi na prowadzeniu terapii zajęciowej,
podnoszeniu sprawności i zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych jej mieszkańców.

Domy pomocy społecznej podejmują działania zmierzające do usamodzielniania
mieszkańców, w miarę ich możliwości. Istotna jest także praca na rzecz utrzymywania
i rozwijania przez mieszkańców kontaktów z rodziną i środowiskiem.

W przypadku dzieci, domy pomocy społecznej świadczą również usługi w zakresie
potrzeb edukacyjnych, tak aby mieszkańcy mieli możliwość nauki i uczestnictwa
w zajęciach rewalidacyjnych.
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Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane między innymi osoby, które
z uwagi na wiek, sytuację zdrowotną, rodzinną, życiową, a także warunki mieszkaniowe
czy materialne, kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.

Do domów pomocy społecznej kierowane są głównie osoby przewlekle chore,
których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę
całodobowej opieki.

W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, domy pomocy społecznej dzieli
się na domy dla:

· osób w podeszłym wieku,
· osób przewlekle somatycznie chorych,
· osób przewlekle psychicznie chorych,
· dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
· dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
· osób niepełnosprawnych fizycznie.

Domy pomocy społecznej mogą być prowadzone łącznie tj. dla:
o osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych,
o osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie,
o osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie,
o osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych intelektualnie.
W roku 2011 na terenie powiatu buskiego funkcjonowały 4 domy pomocy społecznej

(dla 2 z nich powiat jest organem prowadzącym). Starosta Buski, a w jego imieniu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, sprawuje nadzór nad ich działalnością.
Na koniec 2011 roku w domach pomocy społecznej przebywało 283 mieszkańców, w tym
189 mieszkańców skierowanych przed 1 stycznia 2004 roku i 94 przebywających na
zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2004 roku.

W wyniku ruchu mieszkańców w 2011 roku  przyjęto  26 mieszkańców.

3.1.1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
typ: dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie
liczba miejsc: 65

Pawilon mieszkalny w Zborowie                                                        Zawody sportowe

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie (jednostka prowadzona jest przez  samorząd
powiatu).
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Dom Pomocy Społecznej w Zborowie wzorowany jest na rozwiązaniach holenderskich.
Spełnia rygorystyczne normy Unii Europejskiej. Pensjonariuszki mieszkają w dwu i trzy
osobowych pokojach,  z nowoczesnym zapleczem socjalnym (aneksy).
Domem Pomocy Społecznej w Zborowie od 1992 roku kieruje Pani Helena Bebel.

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność DPS Zborów za 2011 rok znajduje się
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

3.1.2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
typ: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców)
liczba miejsc: 102

Zespół Popałacowy DPS Gnojno                     Nowy budynek mieszkalny DPS Gnojno

                                                      Mieszkańcy  DPS Gnojno

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie (jednostka prowadzona jest przez  samorząd
powiatu).

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie jako jedyny w naszym powiecie nie
posiada wymaganych przepisami prawa standardów. Nowelizacja ustawy o pomocy
społecznej umożliwia dalsze funkcjonowanie Domu na podstawie zezwoleń
warunkowych, które mają obowiązywać   do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Rok 2011 w działalności Domu  Pomocy Społecznej  w Gnojnie należy pod
względem inwestycyjnym uznać za korzystny.  Rozpoczęto zadanie inwestycyjne
związane z rozbudową, nadbudową budynku pralni i budynku administracyjnego
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, rehabilitacyjne  i terapeutyczne.  Zadanie
inwestycyjne „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa  i zmiana sposobu użytkowania
budynku   pralni  i   budynku administracyjnego  w  Gnojnie   z   przeznaczeniem  na
pawilon mieszkalny dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie”.
W pawilonie zlokalizowane będą pokoje mieszkalne dla 50 mieszkańców oraz
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pomieszczenia dla terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz kuchni i zaplecza
kuchennego. Na drugiej kondygnacji  część pomieszczeń zostanie przeznaczona
dla administracji.

Nowa inwestycja DPS Gnojno (termin ukończenia listopad 2012)

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

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność DPS Gnojno za 2011 rok znajduje
się  w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

3.1.3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi
Typ: dla kobiet przewlekle psychicznie chorych
liczba miejsc: 90

Dom Pomocy Społecznej w Słupi

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.

W dniu 30 grudnia 2011 roku została podpisana nowa umowa  po uprzednim
rozpisaniu konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
na czas 1 roku tj. od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Domem Pomocy Społecznej w Słupi od września 2011 roku kieruje siostra Renata
Trzópek.

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Słupia za 2011 rok znajduje
się    w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)
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3.1.4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich
typ: dla osób w podeszłym wieku
liczba miejsc: 35

Dom Pomocy Społecznej Rataje Słupskie

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.

W dniu 30 grudnia 2011 roku została podpisana nowa umowa  po uprzednim
rozpisaniu konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na
czas 1 roku tj. od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Od 1999 roku na stanowisku kierownika Domu Pomocy Społecznej w Ratajach
Słupskich zatrudniony jest Pan Witold Krawczyk.

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność DPS Rataje za 2011 rok znajduje
się  w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

3.1.5. Wybrane dane statystyczne dotyczące domów pomocy społecznej

Tabela 4. Informacje ogólne

Lp. Nazwa i typ placówki Liczba
miejsc

Liczba
osób

Liczba pracowników
w placówkach wg

stanu na dzień
31.12.2011 roku

Średni  miesięczny koszt
utrzymania mieszkańca w zł

przebywa
jących
w DPS

Ogółem 2011 rok

1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 65 65 47 osób / 44,5 etatu 2 873,37

2. Dom Pomocy Społecznej  w Gnojnie 102 92 67 osób / 64,58 etatu 2 530,27

3. Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 90 91 70 osób / 69,5 etatu 2 410,32

4.
Dom Pomocy Społecznej w Ratajach

Słupskich 35 35 30 osób / 26,5 etatu 2 557,20

RAZEM: 292 283
214 osób / 205,08

etatu średnio w powiecie 2.592,79
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Tabela 5. Ruch mieszkańców

Lp. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej

Liczba osób przyjętych w roku 2011
Objętych
dotacją

Skierowanych
przez gminy Razem

1.
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

0 4 4

2.
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie

0 0 0

3.
Dom Pomocy Społecznej w Słupi

0 14 14

4.
Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich

0 8 8

RAZEM
0 26 26

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku liczba osób oczekujących na umieszczenie
w poszczególnych typach domów wynosiła:

o DPS Zborów -  1 osoba
o DPS Gnojno -   0 osób
o DPS Słupia -   0 osób
o DPS Rataje -   6 osób

Ogółem na umieszczenie w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie
Powiatu Buskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku oczekiwało 7  osób.

Zgodnie z art. 152 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2009 roku
organ gminy nie mógł kierować osób do domu pomocy społecznej prowadzonego na
podstawie zezwolenia warunkowego.

W związku z powyższym nie było możliwości umieszczania na listę osób
oczekujących na miejsce do DPS Gnojno.

3.2. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

W myśl ustawy o pomocy społecznej, placówka opiekuńczo - wychowawcza
zapewnia dzieciom całodobową ciągłą lub okresową albo dzienną opiekę i wychowanie
oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne,
religijne wychowanków, a także zapewnia im korzystanie z przysługujących na podstawie
odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Umieszczenie w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinno następować
po wyczerpaniu wszelkich możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej
lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.

Działania placówki zmierzają do powrotu dzieci do rodzin naturalnych bądź
do umieszczenia ich w rodzinach zastępczych.
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3.2.1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach
typ: socjalizacyjny i interwencyjny

                     liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych, 10 miejsc interwencyjnych

Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Winiarach

Placówka spełnia 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). Placówka posiada wpis do rejestru Wojewody
Świętokrzyskiego na czas nieokreślony. Zostały osiągnięte standardy opieki i wychowania
nad dzieckiem i rodziną. Zmniejszona została liczba wychowanków do 30 osób.
Zorganizowane zostało 10 miejsc interwencyjnych w Rodzinnym Pogotowiu Interwencyjno-
Opiekuńczym.
Średnio w  2011 roku przebywało w Placówce  33 dzieci wraz z dziećmi umieszczonymi
w Rodzinnym Pogotowiu Interwencyjno- Opiekuńczym.
Na koniec grudnia 2011 roku w placówce przebywało 29 dzieci.
Jednostka prowadzona jest przez samorząd powiatu.

Należy nadmienić również, że na mocy art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 175 poz. 1362 poź.zm.), § 18 Rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w
pomocy społecznej (Dz.U.Nr 61, poz. 543)  Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniach 25-27 maja 2011 roku przeprowadził
w placówce kompleksową kontrolę.
Przeprowadzona kontrola wykazała wiele istotnych uchybień w pracy Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach. Otrzymany protokół pokontrolny  wraz
z wydanymi wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi,  zwraca uwagę na źle realizowany
proces wychowawczy co  podważa funkcjonowanie tej placówki jako socjalizacyjnej.

Centrum na przestrzeni ubiegłych  lat wielokrotnie informowało Zarząd Powiatu
o pojawiających się problemach wychowawczych w placówce  i działaniach
podejmowanych w tym zakresie lecz nie przyniosło to żadnego efektu czego dowodem
była kompleksowa kontrola WPS Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w maju 2011r.
Przedstawione wyniki  kontroli pokazują uchybienia, istotne niedociągnięcia w pracy
dyrektora tej jednostki  w egzekwowaniu prawidłowej pracy pracowników jej podległych, co
wykazywały również kontrole z lat poprzednich i powtarzające się zalecenia dotyczące min.
prawidłowego prowadzenia indywidualnych planów pracy  z dzieckiem i rodziną oraz kart
pobytu dziecka.
Otrzymana odpowiedź na zalecenia pokontrolne przygotowana  przez  Dyrektora  Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach pokazuje zadania,  które winny   być realizowane
przez cały czas funkcjonowania tej jednostki  co jest zapisane  w  ustawie z dnia 12 marca
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2004r. o pomocy społecznej   ( Dz.U z 2009 r. Nr 175 poz.  1362 z póź.zm)
i Rozporządzeniu MPiPS  z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-
wychowawczych (Dz.U. Nr 201 poz. 1455). Powyższa kontrola wskazała jednoznacznie,
iż osobą odpowiedzialną za powstanie istotnych uchybień w pracy placówki takich jak:
niewłaściwy proces socjalizacji (wychowania), którego efektem była konieczność
umieszczania wychowanków,  ( którzy jako małe dzieci zostali do niej przyjęci)
w ośrodkach resocjalizacyjnych; brak skutecznego oddzielenia grupy wychowanków
z tych  ośrodków  od pozostałych dzieci; przetrzymywanie wychowanków w placówce
poprzez niezgłaszanie ich do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, brak oceny zasadności
dalszego pobytu dzieci w placówce, jest Pani Ligia Płonka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Winiarach.
Od 1997 roku placówką kierowała Pani Ligia Płonka.

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności PO-W w Winiarach za 2011 rok
znajduje się  w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

Tabela 6. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach wg stanu na dzień
31 grudnia  2011 roku

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Wychowankowie –
liczba

Uwagi

1. Powiat buski 22

2. Powiat skarżyski
2

3.
Powiat częstochowski 2

4. Miasto Sosnowiec
3

Razem 29

Wykres 2.

22

2

2 3

Stan wychowanków Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach
wg stanu na dzień 31 grudnia  2011 roku

Powiat  buski

Powiat skarżyski

Powiat częstochowski

Miasto Sosnowiec
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Tabela 7. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia  2011 roku)

Lp. Placówka Liczba
wychowanków

Wychowankowie
z powiatu
buskiego

Wychowankowie
z innych powiatów

Uwagi

1. Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza

w Winiarach 29 22 7 -

   Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanków w roku 2011 (obliczony
na podstawie kwoty rocznych wydatków poniesionych na działalność placówki
wynikających  z utrzymania dzieci z roku 2010, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych,
powiększonej   o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy),
przedstawiony jest w tabeli 8.

Tabela 8. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanków

Lp. Placówka Liczba
miejsc

Liczba pracowników
w placówce wg

stanu na dzień
31.12.2011 roku

Miesięczny
koszt utrzymania

wychowanka
w 2011 roku

1.
Placówka Opiekuńczo –

Wychowawcza
w Winiarach

30 socjalizacyjnych
10 interwencyjnych

 29 osób / 24,25 etatu 3 472,73 zł

3.2.2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie
typ: socjalizacyjny

                                liczba miejsc:  30 miejsc socjalizacyjnych

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie

Placówka od 2008 roku posiada 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).

W dniu 31 grudnia 2011 roku umowa na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej, która zawarta była na okres 2009-2011 roku, wygasła w związku z tym
zaistniała konieczność podpisania nowej umowy. W  dniu 30 grudnia 2011 roku została
podpisana nowa umowa ze Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
w Krakowie na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-
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Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”. Bezpośrednim wykonawcą tego zadania
jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza   w Pacanowie ul. Radziwiłówka 4,
28-133 Pacanów.

Placówką w Pacanowie od 2009 roku kieruje siostra Dobromiła Teresa Kurek.

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność PO-W w Pacanowie za 2011 rok
znajduje się  w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

Tabela 9. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie wg stanu na dzień
31 grudnia  2011 roku

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Wychowankowie –
liczba

Uwagi

1. Powiat buski 15
2 dzieci zostało

umieszczone w dniu
30 grudnia 2011r.

2. Powiat kazimierski 1

3.
Powiat kielecki 5

4. Powiat pińczowski 1

5. Powiat skarżyski 3

6. Powiat radomszczański 6

RAZEM 31

Wykres 3.
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Tabela 10. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia  2011 roku)

Lp. Placówka Liczba
wychowanków

Wychowankowie
z powiatu
buskiego

Wychowankowie
z innych powiatów

Uwagi

1. Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza
w Pacanowie 31 15 16 -

Tabela 11. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanków

Lp. Placówka Liczba
miejsc

Liczba pracowników
w placówce wg stanu

na dzień 31.12.2011 roku

Miesięczny koszt
utrzymania wychowanka

w 2011 roku

1.
Placówka Opiekuńczo –

Wychowawcza
w Pacanowie

30 22 osoby / 21,75 etatu 2 845,64 zł

3.2.3. Rodzinny Dom Dziecka w Janinie
typ: rodzinny

                                liczba miejsc:            7

Rodzinny Dom Dziecka w Janinie

Rodzinny Dom Dziecka w Janinie mieścił się w budynku jednorodzinnym stanowiącym
własność Państwa Krystyny i Józefa Zdral.
Z końcem czerwca 2011 roku Rodzinny Dom Dziecka w Janinie został rozwiązany.
Pismem z dnia 31.05.2011 roku Wojewoda Świętokrzyski  wyraziła zgodę
na likwidację placówki.

Na wniosek Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju, radni powiatu na Sesji Rady Powiatu
w dniu 29.06.2011 roku przyjęli uchwałę o likwidacji placówki z dniem 30 czerwca 2011
roku (Uchwała nr IX/71/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju  z dnia 29.06.2011 roku).

Placówka w momencie likwidacji liczyła 3 wychowanków, w tym:
· z powiatu ostrowieckiego (1),
· z powiatu tarnogórskiego (1),
· z miasta Kielce  (1),
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Od  dnia 1 lipca 2011 roku Państwo Krystyna i Józef Zdral pełnią funkcję
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej dla ww. dzieci. W miesiącu sierpniu
wychowanka z powiatu ostrowieckiego usamodzielniła się i odeszła od rodziny, tym samym
w rodzinie niespokrewnionej pozostała pod opieką dwójka dzieci.

3.2.4. BIAŁA NIEDZIELA
w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Rodzinach Zastępczych

W 2011 roku  w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Pacanowie
i Winiarach oraz w  rodzinach zastępczych zostały z inicjatywy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zorganizowane badania lekarskie dzieci. Badania
przeprowadzili dr med. Janusz Maria Dobrowolski -  ortopeda, lek. med. Marta
Tymendorf-Maj -  pediatra.

Głównym celem badań było uzyskanie indywidualnej oceny stanu zdrowia dzieci
i młodzieży, a także ustalenie potrzeb opieki profilaktycznej, leczniczej
i rehabilitacyjnej. Ogólny stan zdrowia dzieci przez lekarzy został oceniany na dobrym
poziomie.

lek. med. Janusz Maria Dobrowolski-ortopeda, lek. med. Marta Tymendorf-Maj -  pediatra

3.3. RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA

3.3.1. Rodziny zastępcze

Jednym z istotnych celów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku-Zdroju jest tworzenie systemu pomocy dziecku pozbawionemu opieki
rodzicielskiej poprzez rozwój rodzinnych i środowiskowych form opieki i wsparcia dziecka
i rodziny.

Rodziny zastępcze są tworzone w celu zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice
zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, a także wtedy, gdy władza ta
została im ograniczona.

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego
dziecka i poszanowaniem jego praw.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia
sądu opiekuńczego (Sąd Rodzinny i Nieletnich wydział stosowny do miejsca
zameldowania rodziców lub opiekunów prawnych dziecka).

Rodzina zastępcza pełni wiele funkcji rodziny naturalnej, a ponadto podejmuje
zadania reedukacyjne i kompensacyjne.

Rodziny zastępcze dzielą się na:
1) spokrewnione z dzieckiem;
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2) niespokrewnione z dzieckiem, w tym zawodowe:
· wielodzietne,
· specjalistyczne,
· o charakterze pogotowia rodzinnego.

Formalnie pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez
dziecko pełnoletniości, chyba, że wcześniej powróci do rodziny biologicznej lub zostanie
umieszczone w rodzinie adopcyjnej.

Prowadzenie rodzin zastępczych i udzielanie im pomocy pieniężnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających pod opieką tych rodzin jest zadaniem
własnym powiatu z zakresu pomocy społecznej. Jednostką zobowiązaną do udzielania
pomocy i sprawowania nadzoru nad rodzinami zastępczymi w imieniu Starosty jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
     W 2011 roku w powiecie buskim ogółem funkcjonowało 22 rodziny zastępcze dla 34
dzieci,
 w tym:
Ø 15 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych dla 18 dzieci;
Ø 6  niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych dla 11 dzieci;
Ø 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzin zastępcza dla 5 dzieci.

W roku 2011 utworzono 5 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczonych zostało
7 dzieci.

W okresie sprawozdawczym 10 dzieci opuściło rodziny zastępcze, w tym poprzez:
· kontynuację procesu usamodzielnienia (4 wychowanków, którzy

pełnoletniość uzyskali przed 2011 rokiem, natomiast w 2011 roku przebywali
w rodzinach jako pełnoletni wychowankowie do czasu zakończenia nauki, którą
rozpoczęli w rodzinie zastępczej przed osiągnięciem pełnoletniości).

· rozpoczęcie procesu usamodzielnienia (6 wychowanków, którzy osiągnęli
pełnoletniość w 2011r. i jako pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych do
czasu zakończenia nauki, którą rozpoczęli w rodzinie zastępczej przed osiągnięciem
pełnoletniości).

Wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej kształtuje się w wysokości 160%
podstawy  tj.1 647 zł.

W dniu 1 czerwca 2011 roku zorganizowano festyn rodzinny pod nazwą „Nie Ma Jak
Rodzina”.  Główną ideą festynu było propagowanie akcji „Zostań rodziną zastępczą”.
W trakcie festynu rodzinnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
promowało rodzicielstwo zstępcze w powiecie buskim. Można było skorzystać
z poradnictwa rodzinnego oraz zdrowotnego.

Festyn poprowadził Pan Rafał Jędrzejczyk – aktor Teatru Starego i Piwnicy pod
Baranami z Krakowa. Imprezę uświetniły występy artystyczne dzieci z zespołów:
„Krakowiak” z Krakowa, „Fasolki” z Warszawy, Zespoły dziecięce z placówek opiekuńczo-
wychowawczych z Pacanowa i Winiar. Podczas Festynu odbył się pokaz Ratownictwa
Technicznego połączony z medycznym, przeprowadzony przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej. Odbył się pokaz sprzętu i znakowanie rowerów wykonywane
przez Komendę Powiatową Policji w Busku-Zdroju. Zaprezentowano wyniki konkursu
plastycznego pt. „Sport  i Ja”. Laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy.
W trakcie festynu można było skorzystać z przejażdżki konnej zorganizowanej przez
„Hipoland”  Ośrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii Zbludowice, oraz odbyła się prezentacja
Klubu Motocyklowego „Oldbikers”.
Podczas festynu obok muszli koncertowej rozstawione były stoiska PCPR Busko-Zdrój,
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Stowarzyszenie „Razem Dzieciom”, ZOZ Busko-Zdrój, ZDZ Busko-Zdrój, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, Kredyt Bank Busko-Zdrój, Stowarzyszenie ”Kobiet
Kreatywnych” w Stopnicy  oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina”

W ramach tej integracyjnej, promującej ideę rodzicielstwa zastępczego imprezy,
pracownicy PCPR w Busku-Zdroju przygotowali szereg atrakcji – m.in.: rodzinną zabawę
z Koziołkiem Matołkiem z Pacanowa, konkurs plastyczny z nagrodami oraz wspólny gorący
posiłek. W Festynie „Nie Ma Jak Rodzina” udział wzięło ok. 600 uczestników wraz
z zaproszonymi gośćmi.

Tabela 12. Rodzaje rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie buskim
Lp. Typ rodziny zastępczej Liczba rodzin Liczba dzieci

1 spokrewniona 15 18
2 niespokrewniona 6 11

3
Zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza 1 5

Ogółem 22 34

Wykres 4.
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Tabela 13. Rodzinna Opieka Zastępcza w powiecie buskim

Gmina Rodzin
spokrew
nionych

Liczba
dzieci w

rodzinach

Rodzin
niespokrew

nionych

Liczba
dzieci w

rodzinach

Ogółem

Zawodowa
rodzina

zastępcza

Liczba
dzieci w

rodzinach

Rodzin Dzieci

Busko -
Zdrój

6 6 4 6 0 0 10 12

Wiślica 1 1 0 0 0 0 1 1
Stopnica 3 5 1 1 0 0 4 6
Pacanów 2 3 0 0 1 5 3 8
Gnojno 0 0 0 0 0 0 0 0
Solec -
Zdrój

1 1 0 0 0 0 1 1

Tuczępy 1 1 0 0 0 0 1 1
Nowy

Korczyn
1 1 1 4 0 0 2 5

Ogółem 15 18 6 11 1 5 22 34

Wykres 5

Budżet powiatu wydatkował na rodziny zastępcze w poszczególnych latach
następujące kwoty:

Tabela 14. Budżet powiatu na rodziny zastępcze w poszczególnych latach

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
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8 2006 578 111
9. 2007 558 203

10. 2008 533 000
11. 2009 531 251
12. 2010 600 000
13. 2011 525 746

Wykres 6.
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Pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
utrzymują stały bezpośredni kontakt ze wszystkimi rodzinami zastępczymi. Dokonują 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, a także do monitorowania i oceny
funkcjonowania tych rodzin.

Tabela 15. Liczba przeprowadzonych wywiadów i sprawozdań
Liczba przeprowadzonych wywiadów

środowiskowych
Liczba sporządzonych sprawozdań

o funkcjonowaniu dziecka w rodzinie zastępczej
dla Sądu

146 22

3.3.2. Usamodzielnianie wychowanków

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z zakresu
pomocy społecznej należy między innymi przyznawanie pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie  i zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz pokrywanie wydatków
związanych  z kontynuowaniem nauki pełnoletnim osobom opuszczającym rodziny
zastępcze    i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W 2011 roku 6 wychowanków rodzin zastępczych z powiatu buskiego uzyskało
pełnoletność i  zdecydowało się pozostać w rodzinach zastępczych do czasu ukończenia
nauki, którą rozpoczęli przed osiągnięciem pełnoletniości.
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Ponadto proces usamodzielnienia rozpoczęła 1 wychowanka rodziny zastępczej
przebywająca w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.

W placówkach opiekuńczo - wychowawczych 4 osoby uzyskały pełnoletniość
i wszystkie rozpoczęły proces usamodzielnienia.

Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki objęto 13 wychowanków rodzin
zastępczych i 11 wychowanków opuszczających placówki, w tym: placówki opiekuńczo –
wychowawcze typu socjalizacyjnego, 5 młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Na pomoc
pieniężną z tytułu kontynuowania nauki w 2011 roku wydatkowano kwotę
141 328,53 zł.

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 3 wychowanków rodzin
zastępczych, 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych typu
socjalizacyjnego oraz 2 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Na ten
rodzaj pomocy w 2011 roku wydatkowano kwotę 31 293,00 zł.

Z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej skorzystało
3 wychowanków rodzin zastępczych i 1 wychowanka młodzieżowego ośrodka
wychowawczego oraz 2 wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej.
Wydatkowano ogółem kwotę 23 411,00 zł.

W 2011 roku pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju w ramach nadzoru i kontroli nad realizacją programów usamodzielniania
spotykali się indywidualnie z usamodzielnianymi wychowankami i ich opiekunami procesu
usamodzielnienia. Celem spotkań było przekazanie niezbędnych informacji dotyczących
prawidłowego przebiegu procesu usamodzielnienia oraz zbadanie sytuacji materialno
bytowej .

3.4. REALIZACJA PROGRAMU MINISTERIALNEGO

-Dzieciom Zastępuj Rodzinę - Serca Czynem-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w 2011 roku  realizowało zadanie
dotyczącego finansowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu
lokalnego systemu opieki nad dzieckiem rodziną współfinansowanego ze środków
otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja zadania publicznego
pn. „Dzieciom Zastępuj Rodzinę - Serca  Czynem” była skierowana do niespokrewnionych
rodzin zastępczych i ich dzieci oraz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych i rodzin zastępczych.

 W ramach realizacji zadania utworzono grupę wsparcia dla rodzin zastępczych oraz grupę
wsparcia dla pełnoletnich wychowanków.
Przeprowadzono również szkolenia o następującej tematyce:

1. Kompetencje interpersonalne.
2. Rozwiązywanie konfliktów.
3. Budowanie więzi rodzinnych.
4. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.
5. Doskonalenie umiejętności poszukiwania pracy - spotkania z doradcą zawodowym.
6. Umiejętność gospodarowania środkami finansowymi.
7. Warsztaty z zakresu edukacji seksualnej wśród młodzieży pn. „Miłość to też wybór.
Wybieram świadomie.”



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 ROK
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl

27

Dla dzieci z rodzin zastępczych zorganizowane zostały zajęcia korekcyjno –
usprawniające – basen, hipoterapia i zajęcia terapeutyczne – Biofeedback

Realizacja zadania przyniosła bardzo wiele wychowawczych korzyści i z pewnością
poprawiła funkcjonowanie nie jednej rodziny. Ważne jest, aby rodziny zastępcze
realizujące tak odpowiedzialne zadanie otrzymywały wsparcie ze strony samorządu
powiatu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, albowiem pomoc kierowana do nich
przyniesie owoce w postaci poprawy relacji rodzinnych, społecznych i interpersonalnych.
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 4. REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4.1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Środki, jakimi dysponuje Powiat na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyznawane są według algorytmu
przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie. W 2011 roku pierwotnie była to kwota  1 300 417 zł w tym: 961 740 zł na
zobowiązania dotyczące kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
oraz 338 677 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Przyznana
kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą Rady Powiatu w Busku
– Zdroju  Nr VII/52/2011 z dnia 31 marca 2011 roku następująco: na rehabilitację
zawodową 100 000 zł  na rehabilitację społeczną 238 677 zł oraz 961 740 zł na WTZ.

Rada Powiatu Uchwałą Nr IX/74/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku dokonała
podziału dodatkowych środków PFRON w wysokości 148 748 zł, przeznaczając całą kwotę
na rehabilitację społeczną.

W listopadzie 2011 roku dokonano zmian w podziale środków. Powyższa zmiana
podyktowana była pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju w  sprawie
niewykorzystanych środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację zawodową
w wysokości 33 030,00 zł i propozycją  zwiększenia o tę kwotę środków na rehabilitację
społeczną. Rada Powiatu Uchwałą Nr XIV/120/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku
dokonała podziału środków, przeznaczając ją na rehabilitację społeczną.

Kolejnej zmiany w planie finansowym Rada Powiatu dokonała w grudniu 2011 roku
poprzez podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi
zadaniami z zakresu  rehabilitacji społecznej: Uchwała Nr XV/126/2011 Rady Powiatu
z dnia 16 grudnia 2011 roku. Zwiększono zakres dofinansowania wniosków na
zaopatrzenie o kwotę w wysokości 19 024 złotych.

Projekty wszystkich uchwał Rady Powiatu były pozytywnie opiniowane przez
Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Buskim.

Zgodnie z planem finansowym PFRON na rok 2011, wysokość środków do wykorzystania
przez Powiat z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła 1 449 165 złotych,
z czego:

· na rehabilitacje społeczną – 1 382 203 zł
(zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie),

· na rehabilitację zawodową  – 66 962 zł
                (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy).

Ostateczny podział oraz wykorzystanie środków PFRON ilustruje  tabela  nr 16
oraz wykres nr 7.

Kwalifikacja wniosków PFRON
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Tabela 16. Wykorzystanie środków PFRON

Lp Zadanie
Kwota

zapisana
w budżecie

Kwota
wykorzystan

a

Stopień
wykorzystania

w %
Liczba

beneficjentów

1.
Zwrot kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej

40 000 40 000 100 % 2 umowy

2.

Finansowanie wydatków na
instrumenty lub usługi rynku pracy
określone w ustawie o promocji, w
odniesieniu do osób
niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące
pracy niepozostające w zatrudnieniu

26 962 26 962 100 % 4 osoby

3.
Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, technicznych
oraz w komunikowaniu się dla osób
niepełnosprawnych

108 072 108 072 100 % 26 umowy

4.
Dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
dla osób niepełnosprawnych

     222 694 222 692 99,99 % 340 osób

5.
Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych

     89 697 88 788 98,99 % 108 osoby

6. Dofinansowanie kosztów
działalności warsztatów terapii
zajęciowej

961 740 961 740 100%
2 warsztaty

65
uczestników

RAZEM 1 449 165 1 448 254 99,94 %
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Wykres 7.

4.2. Rehabilitacja społeczna

Zgodnie z planem finansowym PFRON w roku 2011, wysokość środków przyznanych dla
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na ustawowe zadania
samorządu z zakresu rehabilitacji  społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła
1 382 203 zł.

Otrzymane środki PFRON na ustawowe zadania z rehabilitacji społecznej zostały
wydatkowane w wysokości 1 381 292 zł  tj. w 99,94%.

PCPR wydatkowało kwotę 961 740 zł na dofinansowanie kosztów rehabilitacji
65 mieszkańców powiatu buskiego uczestniczących w zajęciach Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Busku – Zdroju i Gnojnie.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zadanie to realizowane było przede wszystkim
przez:
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· rozwijanie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych,

· wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
· likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych,

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
· dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych,
· dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów,

· dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
· kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających

integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Wykres 8.

Wykorzystanie środków PFRON na
zadania z rehabilitacji społecznej w 2011

roku Ogólna kwota  1 381 292 zł
6,43%

7,83%

16,11%

69,63%

Turnusy rehabilitacyjne 88 788 zł

Likwidacja barier  108 072 zł

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze
222 692 zł

Warsztaty terapii zajęciowej 961 740 zł
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Wykres 9

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z
dofinansowania w zakresie rehabilitacji

społecznej w 2011 roku – ogółem 474 osoby

108

26

340

Turnusy rehabil itacyjne

Likwidacja barier

Zaopatrzenie w sprzęt rehabili tacyjny i przedmioty ortopedyczne oraz
środki pomocnicze
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Tabela 17. Liczba złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej z podziałem na gminy

Lp. Gmina Turnusy rehabilitacyjne Zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny,
przedmioty
ortopedyczne
środki pomocnicze

Likwidacja barier
 architektonicznych

Likwidacja barier
 technicznych

Likwidacja barier
w komunikowaniu się

1. Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
pozytywnie

rozpatrzonych
wniosków

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
pozytywnie

rozpatrzonych
wniosków

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
pozytywnie

rozpatrzonych
wniosków

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
pozytywnie
rozpatrzonych
wniosków

2. Busko -
Zdrój

146
56 + 24

opiekunów 169 158
36 8 10 4 30 2

3. Stopnica 8
1 + 1

opiekunów 34 28
15 2 2 0 4 1

4.
Nowy
Korczyn 10 2 28 28

11 3 5 1 7 1

5. Tuczępy 4
2 + 1

opiekun 29 24
9 2 1 1 0 0

6. Pacanów 21 7 33 31
11 0 1 0 6 0

7. Wiślica 9
5 + 4

opiekunów 19 17
12 0 1 0 2 0

8. Solec -
Zdrój

8
3 + 2

opiekunów 25 22
12 0 0 0 3 1

9. Gnojno 2 0 35 32
5 1 0 0 3 0

10. Razem
208 + 79

opiekunów
76 +32

opiekunów 372 340 111 16 20 6 55 5
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4.2.1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych

Turnus to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami
wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie
kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych
zajęciach przewidzianych programem turnusu.

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba
niepełnosprawna, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz złoży wniosek
o przyznanie dofinansowania. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia
niepełnosprawności beneficjenta i kształtuje się w granicach od 18 do 27 % przeciętnego
wynagrodzenia.

Turnusy są organizowane w ośrodkach, które zapewniają osobom niepełnosprawnym
odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności
uczestników turnusu oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego
programu turnusu. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy odbywają się
tylko w ośrodkach, które posiadają wpis Wojewody uprawniający do organizowania
turnusów lub przyjmowania grup turnusowych.

Na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę -  89 697 zł.
Ogółem w roku 2011 wnioski o dofinansowanie złożyło 287 osób niepełnosprawnych, w tym
79 opiekunów, a wypłacono dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
108 osobom na kwotę 88 788 zł, z tego:

· dorośli niepełnosprawni                          63 osób – 57 203 zł
· dzieci i młodzież niepełnosprawna   13 osób –   11 814 zł
· opiekunowie dorosłych    20 osób –   12 422 zł
· opiekunowie dzieci i młodzieży    12 osób –    7 349 zł.

Wykres 10.

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych w 2011 roku

- zł 10,00
zł

20,00
zł

30,00
zł

40,00
zł

50,00
zł

60,00
zł

70,00
zł

Tysiące

Pozostali dorośli niepełnosprawni 57203 zł
Dzieci i młodzież niepełnosprawna 11814 zł
Opiekunowie dorosłych 12422 zł
Opiekunowie dzieci i młodzieży 7349 zł
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Ze względu na zmniejszające się nakłady finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej, Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju wydał Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 29
kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków
PFRON. Zgodnie z tym dokumentem  wnioski rozpatrywane były według kolejności
złożenia, a pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania miały wnioski osób dorosłych
o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie
równoważne, które nie korzystały z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2010
roku oraz wnioski dzieci do 16 roku życia. W przypadku dzieci, wnioskodawcy mogli
korzystać z dofinansowania corocznie. W przypadkach szczególnych (wyjątkowych) można
było w wyniku rezygnacji innych wnioskodawców przyznać dofinansowanie również poza
kolejnością.

4.2.2. Dofinansowanie   likwidacji   barier   architektonicznych   w   komunikowaniu
się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych

  Dofinansowanie powyższego zadania ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu
ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub
kontaktów z otoczeniem. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

· na likwidację barier architektonicznych – gdy mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są
właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo
posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale
zamieszkują;

· na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
przeznaczono kwotę -  108 072 zł.
Wnioski o dofinansowanie tego zadania złożyło 186 osób na kwotę  1 317 777 zł, z czego na
likwidację barier architektonicznych 112 osób, 20 osób na bariery techniczne oraz na
likwidację barier w komunikowaniu się 54 osoby.

Z tytułu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
wypłacono dofinansowanie:

 26 osobom na kwotę –  108 072 zł
     w tym: dla  5 dzieci i młodzieży –    12 885 zł

Kwotę 108 072  zł wydatkowano w następujący sposób:
- na likwidację barier architektonicznych     16 osobom –  97 261 zł
– na likwidację barier w komunikowaniu się    5 osobom –   6 958 zł
– na likwidację barier technicznych   5 osobom –    3 853 zł

Środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych wydatkowano głównie
na dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż kabin
prysznicowych, siedzisk uchylnych  i uchwytów), poszerzania otworów drzwiowych,
likwidację progów oraz utwardzanie i wyrównywanie podłoży. Średnia wartość
przyznanego dofinansowania wyniosła około 6 079 złotych. W ramach likwidacji barier
w komunikowaniu się udzielono wsparcia w zakupie komputerów z modemem
internetowym służącym do komunikowania się.

Ze względu na ograniczone środki PFRON Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju
uchwałą Nr 64/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku  ustalił wysokości dofinansowania do
likwidacji barier w następujący sposób:
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· dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej wynosi od 50% do 80% kosztów przedsięwzięcia;

· dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się wynosi
do 70% kosztów przedsięwzięcia dla osoby niepełnosprawnej.

Wykres 11.

3 853,00 zł

6 958,00 zł

97 261,00 zł

3000 23000 43000 63000 83000

Wysokość dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się

i technicznych w 2011 rok

Bariery architektoniczne 97261 zł
Bariery w komunikowaniu się 6958 zł
Bariery techniczne 3853 zł

Wykres 12.

5

5

16

0 5 10 15 20

Ilość przyznanych dofinansowań
w poszczególnych zadaniach w 2011 roku

Bariery architektoniczne 16 Bariery w komunikowaniu się 5 Bariery techniczne 5
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Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

4.2.3. Dofinansowanie   zaopatrzenia   w   sprzęt   rehabilitacyjny,   przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie powyższego zadania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód,
w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
pomniejszonych   o obciążenie zaliczką  na podatek dochodowy od osób fizycznych,
składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego określonego
w przepisach   o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych
przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób,
podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek,
nie przekroczy kwoty :
Ø 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie

domowym;
Ø 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Ze względu na ograniczone środki PFRON Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju uchwałą
Nr 64/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku  ustalił wysokość dofinansowania  sprzętu
rehabilitacyjnego do 50% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak jak pięciokrotność
przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych wynosi:

· do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym
na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

· do 150 % sumy kwoty limitu, jeżeli suma zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W roku 2011 na dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przeznaczono kwotę  222 694 zł. W ramach
wydatkowanej kwoty 340 osób niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie, w tym 12 osób
otrzymało dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 6 189 zł. Dofinansowano
między innymi zakup: obuwia ortopedycznego, protez, aparatów słuchowych, pielucho
majtek, cewników oraz materaców przeciwodleżynowych i wózków inwalidzkich.
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 Centrum zainicjowało zbiórkę sprzętu rehabilitacyjnego. Powstała nieodpłatna
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. PCPR
zwróciło się do mieszkańców powiatu buskiego o oddawanie sprzętu, którego nie używają,
aby mógł  on posłużyć innym.

4.2.4. Dofinansowanie    sportu,    kultury,    rekreacji    i    turystyki    osób
niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji
i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się  osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które złożą odpowiedni wniosek
w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania, oraz:

· prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co
najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku;

· udokumentują zapewnienie odpowiednich do rodzaju zadania i do potrzeb osób
niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych;

· udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia, w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze
środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych wynosi do 60 % koszów przedsięwzięcia.
W roku 2010 zostało złożonych 14 wniosków do realizacji w roku 2011.
Ze względu na ograniczone środki PFRON na ww. zadanie nie przewidziano środków
finansowych

4.2.5. Programy PFRON

  W roku 2011 Powiat Buski dokonał aktualizacji i uzupełnienia w zakresie nie
rozpatrzonego, a zweryfikowanego pozytywnie wniosku złożonego w 2010 roku do
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski
w Kielcach w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II”. Powiat
pozyskał środki:
• na likwidację barier transportowych w ramach obszaru „D” dla Caritas Diecezji Kieleckiej na
zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich przez
Dom Pomocy Społecznej w Świniarach,
• na likwidację barier  architektonicznych w ramach obszaru „B” dla Uzdrowiska Busko –
Zdrój S.A. ,,dostosowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym ,,Górka”
w Busku – Zdroju.

Łącznie w roku 2011 na realizację złożonego wniosku do programu „ Wyrównywanie
różnic między regionami II” obszar „D” i obszar ,,B” pozyskano kwotę 78 330,65 zł. Umowy
są w trakcie realizacji.
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4.3. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą
osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia.
Realizacja przez Warsztat ww. celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej,
zmierzających do rozwijania:
• umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności
zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Działalność WTZ obecnie finansowana jest ze środków PFRON oraz ze środków
Powiatu. W 2011 roku udział Powiatu w finansowaniu Warsztatów wynosił 10% całości
nakładów tj. 106 860 zł. W ubiegłym roku dofinansowanie z PFRON na jednego uczestnika
wyniosło 14 796 zł (65 uczestników). Daje to roczny budżet z PFRON w wysokości
961 740 zł.

Na    terenie    powiatu    buskiego    funkcjonują    dwa  Warsztaty Terapii Zajęciowej:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju, który działa na podstawie umowy
zawartej w dniu 29 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju;
2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie, który działa na podstawie umowy zawartej
w dniu 19 kwietnia 2007 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Domem Pomocy Społecznej
w Gnojnie.

4.3.1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku - Zdroju

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku -
Zdroju uczęszczało 35 osób (23 uczestników było dowożonych z gminy Busko – Zdrój
i Wiślica).

Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2011 roku wyniosła 575 400 zł,
w tym środki PFRON w wysokości 517 860 zł oraz środki Powiatu w wysokości 57 540 zł.

Na spotkaniu w dniu 28.12.2011r. dokonano rocznej oceny postępów terapii
i  rehabilitacji uczestników warsztatów, zwłaszcza efektywności procesów rehabilitacji
zawodowej i społecznej. Okresowej oceny dokonano w oparciu o kwestionariusze oceny
postępów uczestnika WTZ w prowadzonej rehabilitacji. W 2011 r. Rada Programowa WTZ
w Busku - Zdroju spotykała się kilkakrotnie i omawiała bieżące sprawy dotyczące
działalności WTZ oraz organizacji licznych imprez integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych.
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 Zajęcia na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Busku - Zdroju

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Busku – Zdroju za 2011 rok
znajduje się w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

4.3.2 Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie

Na zajęcia do WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2011 roku
uczęszczało 30 osób, w tym 23 osoby z powiatu buskiego, 2 osoby z powiatu kieleckiego
i 5 osób z terenu powiatu staszowskiego. Między powiatem buskim a wspomnianymi
powiatami zawarto porozumienia o dofinansowaniu uczestnictwa tych osób w zajęciach.

Wśród uczestników WTZ jest 16 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i 14-
umiarkowanym.

Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2011 roku wyniosła 493 200 zł,
w tym środki PFRON w wysokości 443 880 zł oraz środki Powiatu w wysokości 49 320 zł.

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.

Zajęcia na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gnojnie

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Gnojnie za 2011 rok znajduje
się w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)
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4.3.3. Świetlica środowiskowa dla osób niepełnosprawnych

W  dniu 1 kwietnia 2011 roku Powiat Buski podpisał umowę z Zarządem Oddziału
Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju na realizację zadania
publicznego pod nazwą ,,Świetlica środowiskowa dla Osób Niepełnosprawnych” na okres
od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku dla 10 osób niepełnosprawnych. Powiat
Buski przekazał 10 000 zł na działalność świetlicy.

Celem działalności świetlicy była pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez terapię
zajęciową, organizowanie zajęć terapeutycznych usprawniających niepełnosprawność
oraz poprawę ogólnego rozwoju uczestników i nabycie umiejętności współżycia
społecznego. W zajęciach na świetlicy uczęszczało 8 osób niepełnosprawnych.
Frekwencja na zajęciach była bardzo niska ze względu na choroby uczestników, pobyty
w szpitalach i na turnusach rehabilitacyjnych. W dniu 22 sierpnia 2011 roku została
przeprowadzona kontrola świetlicy przez pracownika Starostwa Powiatowego w Busku –
Zdroju. Kontrola wykazała bardzo wiele nieprawidłowości, które zostały zawarte
w protokole z przeprowadzonej kontroli świetlicy sporządzonym przez Wydział Finansowo
– Budżetowy Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

W roku 2012 TPD w Busku- Zdroju zawiesiło prowadzenie świetlicy środowiskowej
dla osób niepełnosprawnych ze względu na niekorzystne warunki lokalowe i ze względu na
niski udział uczestników w zajęciach, którzy deklarowali udział w świetlicy.
Istnieje zapotrzebowanie na działalność świetlicy środowiskowej, którą powinny
zainteresować się organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków
samorządów gmin i powiatu przeznaczając na ten cel środki w ramach ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2011 roku Centrum odbyło spotkanie z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na temat zadań
realizowanych przez PCPR, z uwzględnieniem programów Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na temat ulg i uprawnień przysługujących
osobom niepełnosprawnym. Podobne spotkanie miało miejsce z nauczycielami i rodzicami
uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Broninie.

Spotkanie w siedzibie PCPR z uczniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju
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4.3.4. Wydanie Powiatowego Poradnika dla Osób Niepełnosprawnych z pełną
informacją o  uprawnieniach i przepisach dotyczących niepełnosprawnych

PCPR wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, w roku 2004
wydało publikację „Powiatowy Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych”  w liczbie 1000
egzemplarzy. W 2007 roku Centrum wznowiło wydanie Poradnika dla Osób
Niepełnosprawnych, które zostało rozszerzone i poprawione. Zawarto w nim aktualne
wiadomości na temat rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Osoby
posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą dowiedzieć się
o przysługujących im prawach i uprawnieniach, m.in. możliwości kształcenia, prowadzenia
aktywności zawodowej, ale także o możliwości skorzystania z dofinansowania do zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej oraz udziału tych osób w życiu społeczności lokalnej.
Nakład poradnika jest uzupełniany na bieżąco i rozpropagowywany wśród osób
niepełnosprawnych i całej społeczności powiatu buskiego.

W 2011 roku Centrum w ramach projektu ,,Nowy Zawód – Nowy Start” opublikowało
trzecie wydanie Poradnika dla Osób Niepełnosprawnych w nakładzie 3 000 egzemplarzy.
Do Poradnika została dołączona płyta CD z treścią Poradnika oraz wnioskami w sprawie
uzyskania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych. Nowością w wydanym Poradniku jest strona napisana pismem Braille
dla osób niewidomych z podstawowymi informacjami teleadresowymi.

4.4. 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.
z 2011r. Nr 127, poz. 721 ).

Dnia 30 czerwca 2011 roku upłynęła kadencja Powiatowej Społecznej Rady  do Spraw
Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Buskim.   Pierwsze posiedzenie nowo
powołanej Rady odbyło się dnia 21 lipca 2011 roku, na której Wicestarosta Buski wręczył
akty powołań nowym członkom Rady.

Decyzją Starosty w skład nowej Rady powołani zostali:
· Janusz Maria Dobrowolski – Fundacja Dzieciom Oddział w Busku - Zdroju

Fundusz Dziecięcego Szpitala „Górka”,

· Marcin Podesek – Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Busku – Zdroju

· Maciej Kiełb – Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

· Janina Chat – Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło ,,Ponidzie”

· Jadwiga Zarzycka – Świętokrzyski Klub ,,Amazonki’’ filia w Busku - Zdroju
Przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
został ponownie Pan doktor Janusz Maria Dobrowolski, zastępcą przewodniczącego
Pan Marcin Podesek, a sekretarzem Pan Maciej Kiełb.

   W roku 2011 Rada odbyła sześć posiedzeń.
Do zakresu działania Rady 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,
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· opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

  Posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołuje
i odwołuje Starosta, spośród zgłoszonych kandydatów. Składa się ona z 5 osób
powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji
pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Kadencja Rady trwa 4 lata. Przewodniczący Rady jest wybierany przez członków na okres
jednego roku. Na jego wniosek Rada wybiera spośród swoich członków
wiceprzewodniczącego.

W posiedzeniach Rady mogą brać udział (być zapraszani) przedstawiciele nauki oraz
innych organów i instytucji niereprezentowanych w Radzie, w celu prezentacji stanowiska
w omawianych sprawach, w których poruszane będą w szczególności problemy dotyczące
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób
niepełnosprawnych.

Od dnia 1 stycznia 2002 roku władze samorządu powiatowego są obowiązane
do przygotowania i wprowadzenia w życie powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Obowiązek ten został nałożony na władze lokalne w wyniku
nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Realizując zapisy ustawy powiat buski przygotował
i wprowadził w życie pierwszy Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2011 pod nazwą ,,Równość szans”.

Opracowany i zrealizowany Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych obejmujący lata: 2007 – 2011 ,,RÓWNOŚĆ SZANS” w krótkiej
perspektywie jego realizacji spełnił swoje zadanie. Wprowadził i utrwalił aktywność
społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w powiecie buskim. Zmniejszyła się
pasywna i roszczeniowa indywidualna postawa mieszkańców posiadających orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności. Następstwem Programu było ograniczenie procesów
społecznych, takich jak:  marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz likwidacji barier
związanych z wprowadzeniem aktywności społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych. W ślad za tymi pracami postępował proces coraz większego
włączenia się i  integracji tego środowiska w obszarze pracy, edukacji, kultury, komunikacji
społecznej i zabezpieczenia społecznego. Polityka przyjęta przez Samorząd Powiatu  w
2007 roku z jednej strony kreowała szanse poprzez pobudzenie środowiska
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niepełnosprawnych dając zalążek jego przedsiębiorczości i zapobiegliwości,
a jednocześnie z drugiej – świadomie kreowała zdolności osób niepełnosprawnych
do organizacji własnej działalności w obszarze korzystania ze stwarzanych Programem
szans. Dzięki temu nastąpiło włączenie w nurt życia społecznego i gospodarczego Powiatu
osób niepełnosprawnych.

W 2011 roku podjęto prace nad przygotowaniem nowego Programu. Zarząd
Powiatu w Busku – Zdroju uchwałą nr 187/2011 z dnia 26 października 2011r. powołał
Zespół do opracowania Powiatowego Programu  Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2012-2020.

Celem Programu jest dalsze zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym i gospodarczym powiatu buskiego poprzez wyrównywanie ich szans
w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują obywatelom. Podstawowymi celami
opracowania programu były: zespolenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym,
podejmowanie działań na ich rzecz, pełna realizacja zadań powiatu wynikających z ustaw
oraz stworzenie formalnej podstawy do pozyskiwania środków finansowych i stała
aktywizacja środowiska tak, aby można było urzeczywistnić  aktywną pomoc
dla niepełnosprawnych.

5.ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W 2011 ROKU

Zespół Interwencji Kryzysowej w Busku - Zdroju działa od 01.02.2004r. 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.
  Dnia 29 czerwca 2011 roku Uchwałą Rady Powiatu w Busku- Zdroju nr IX/78/2011
został przyjęty Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, w ramach którego planowane jest: m.in.:
utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako odrębnej jednostki. Termin
uruchomienia POIK przewidywany jest na grudzień 2014r. / styczeń 2015r.

W ZIK pracuje dwóch psychologów, którzy udzielają pomocy psychologicznej oraz
radca prawny udzielający pomocy prawnej. ZIK działa w następujących obszarach:
1. Pomoc psychologiczna i prawna osobom w kryzysie.
2. Badania psychologiczne dla potrzeb orzecznictwa - PZO, ZUS, KRUS i inne.
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.

5.1. Interwencja kryzysowa

W okresie sprawozdawczym (w 2011 roku) przeprowadzono w sumie 695
interwencji w sytuacjach kryzysowych, w tym dla ofiar przemocy w rodzinie
przeprowadzono 208 interwencji.
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Interwencja psychologów ZIK po powodzi oraz po wypadku komunikacyjnym
w 2011roku.

Pozostałe interwencje dotyczyły ofiar wypadków, osób niepełnosprawnych, osób
w żałobie, powodzian. Z pomocy psychologicznej skorzystało 478 osób. Najliczniej
zgłaszającą się grupą klientów były osoby, które zaznały: przemocy, konfliktów w rodzinie,
trudności wychowawczych, uzależnienia i współuzależnienia, a także osoby w żałobie,
ofiary zdarzeń losowych, osoby niepełnosprawne.

5.1.1. Porady prawne i pomoc psychologiczna w siedzibie Centrum

Raz w tygodniu w godzinach popołudniowych dyżur pełnił radca prawny, dzięki
czemu osoby w kryzysie mogły bezpłatnie skorzystać z porad prawnych. W 2011 roku
z tego typu porad skorzystało 217 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych cieszyły się one
dużym zainteresowaniem. Z porad prawnych w głównej mierze korzystały osoby doznające
przemocy w rodzinie. Porady dotyczyły pomocy w sporządzaniu pism procesowych,
informacji na temat 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 Zespołu 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 2011 roku przeprowadzono 18 badań. Na podstawie
tych badań sporządzono opinie psychologiczne dla potrzeb PZO, ZUS, KRUS, służby
zdrowia i in.

5.1.2. Interwencje kryzysowe w oparciu o system „Żółtej Karty”

W ramach diagnozy i pomocy psychologicznej pracownicy Zespołu 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, pracownicy socjalni
i policjanci, którzy informują PCPR o rodzinach dysfunkcyjnych wymagających wsparcia.
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Interwencje kryzysowe w oparciu o system „Żółtej Karty”.

W ramach interwencji w środowisku informowano o możliwościach pomocy
oraz motywowano do skorzystania z oferty ZIK. W roku 2011 przeprowadzono 38
interwencji środowiskowych na podstawie zgłoszeń „Żółtej karty”. Osobom zgłoszonym w
systemie „Żółta Karta” udzielono pomocy psychologicznej, prawnej oraz wsparcia
rzeczowego            w ramach akcji „Bank Drugiej Ręki”. Przekazano m.in. pościel, ubrania,
meble, a także sprzęt komputerowy. Osoby w trudnej sytuacji materialnej i bytowej mają
możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach organizowanych przez Centrum
w ramach projektu EFS „Nowy Zawód – Nowy Start” w celu nabycia nowych kwalifikacji
i poprawy swojej sytuacji życiowej.

5.2. Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Zespół Interwencji Kryzysowej, jak co roku wziął udział w organizacji
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki oraz koordynacji działań lokalnych na terenie powiatu
buskiego. W ramach ww. działań zorganizowano w ZIK dyżury psychologa, prawnika
i dzielnicowego.

Pracownicy ZIK co roku przeprowadzają szkolenia dla rodziców zastępczych oraz dla rodziców
uczniów szkół z terenu powiatu buskiego podczas wywiadówek.

Podczas spotkań udzielano wskazówek i porad na temat sposobów wychowywania
i budowania właściwych relacji z dzieckiem.

W dniu 26.05.2011r. odbyło się szkolenie dla wszystkich członków Powiatowego
Zespołu Interdyscyplinarnego i kadry pomocy społecznej pt. „Innowacyjne rozwiązania
i dobre praktyki w pracy z rodziną”, które zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku – Zdroju.
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Szkolenie dla kadry pomocy społecznej.

Szkolenie poprowadziła pani Irena Łanka – Fryt – specjalista pracy z rodziną
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W szkoleniu wzięli udział
przedstawiciele instytucji na co dzień zajmujących się poruszaną tematyką: PCPR, Sądu,
Prokuratury, Policji, MGOPS, GOPS, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, POW
i oświaty.

5.3. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
      oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.

PCPR w Busku – Zdroju realizuje cele Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, które   zakładają   promowanie   wartości   rodziny,   edukację dzieci
i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy w rodzinie, promowanie metod
wychowawczych bez użycia przemocy oraz podniesienie wrażliwości społecznej
na zjawisko przemocy w rodzinie. W 2011 roku psycholog ZIK-u prowadził grupę
socjoterapeutyczną dla usamodzielniających się wychowanków placówek szkolno –
wychowawczych.

Spotkanie grupy socjoterpeutycznej

Każdego roku psycholog z Centrum bierze udział w dyżurze w Sądzie Rejonowym
w Busku - Zdroju w związku z obchodami Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Udziela
porad i konsultacji psychologicznych ofiarom przemocy  w rodzinie. Poza tym w dniu
21.06.11r. przedstawiciele ZIK wzięli  udział w XI Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników
Socjalnych w Częstochowie – prezentacja działalności ZIK o tematyce: „Kryzys –
zagrożenie czy szansa”
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Udział psychologów ZIK w Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych w Częstochowie
na Jasnej Górze

Pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju brali udział  w sesjach
rad gmin na terenie całego powiatu, podczas których przedstawili Powiatowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2011- 2015 w wersji prezentacji multimedialnej.

Udział psychologów ZIK w sesjach rady gminy

5.4. Przyjazny Pokój Przesłuchań.

 Jak co roku w siedzibie Centrum udostępniany był „Przyjazny Pokój Przesłuchań”
dla potrzeb Sądu w celu przeprowadzenia mediacji w sprawach karnych i cywilnych oraz
przesłuchań świadków, szczególnie małoletnich. W 2011 roku odbyło się 7 przesłuchań
z udziałem nieletnich. Przeprowadzono też 11 mediacji, w których ogółem wzięło udział 37
osób. Zespół 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 Zespołu, a co za tym idzie przyczyniających
się do zwiększenia dostępności pomocy osobom w kryzysie, rozpowszechniana jest ulotka
n.t. ZIK. Ponadto zarówno w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej ukazywały się artykuły
informujące o działalności Ośrodka oraz podejmowanych przedsięwzięciach. Pracownicy
ZIK regularnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w spotkaniach,
szkoleniach, warsztatach  dotyczących obszaru pomocy psychologicznej.
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Dane statystyczne z działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej w 2011 roku:

Liczba klientów: 695
w tym:
Pomoc psychologiczna –interwencja w sytuacji kryzysowej: 478
Porady prawne: 217
Badania psychologiczne: 18

6.   „NOWY  ZAWÓD  –  NOWY  START”  –  PROJEKT  SYSTEMOWY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH POKL
2007-2013

Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju pt.
„Nowy Zawód – Nowy Start” jest współfinansowany ze środków EFS, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Podstawą dofinansowania projektu są zapisy umowy ramowej nr UDA-
POKL.07.01.02-26-007/08-00 zawartej w 2008 roku pomiędzy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju a Instytucją Pośredniczącą Świętokrzyskim Biurem
Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

IV edycja projektu realizowana była w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
Wartość budżetu projektu wyniosła ogółem 1 581,235 tys. zł., z czego wkład własny
Powiatu Buskiego opiewał na kwotę 166,029 tys.

6.1 Zakres Projektu:
6.1.1 Grupa docelowa

Projekt adresowany był do mieszkańców Powiatu Buskiego – pozostających bez
zatrudnienia (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo) oraz rolników, w tym osób
niepełnosprawnych, będących w wieku produkcyjnym: kobiet (18-60 lat) mężczyzn (18-65
lat) – obciążonych trudną sytuacją osobistą, rodzinną lub zawodową, klientów PCPR
w Busku – Zdroju, korzystających ze wsparcia jednostek należących do systemu pomocy
społecznej Województwa Świętokrzyskiego.
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6.1.2 Cele projektu
Celem głównym projektu był wzrost aktywności zawodowej, społecznej

i edukacyjnej 150 klientów PCPR w Busku - Zdroju (75 kobiet i 75 mężczyzn) do końca
2011 roku.
Cele szczegółowe:

Ø Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 150 klientów pomocy
społecznej (75 kobiet i 75 mężczyzn) do końca 2011 roku;

Ø Zmiana świadomości mieszkańców Powiatu Buskiego w odniesieniu do osób
niepełnosprawnych na koniec 2011 roku;

Ø Uświadomienie około 40 pracodawców z terenu Powiatu Buskiego nt. korzyści
płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych na koniec 2011 roku;

Ø Zmiana świadomości mieszkańców powiatu odnośnie rodzicielstwa zastępczego na
koniec 2011 roku;

6.2 Zadania merytoryczne realizujące cele Projektu

Zakres wsparcia na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grupy
docelowej zawarty został w dwóch zadaniach: aktywna integracja i praca socjalna.

Wszystkie działania aktywizacyjne wywodzą się z czterech grup instrumentów
wymienionych w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013”.

6.2.1 Zadanie 1 - Aktywna integracja. Aktywizacja społeczno-zawodowa
i zdrowotna niepełnosprawnych Uczestników projektu

Model realizacji celu głównego projektu poprzez wykorzystanie 4 grup instrumentów
aktywnej integracji przedstawia poniższy diagram.

Rysunek 2: Model realizacji celu głównego projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” wobec ON

Przyjęta forma wsparcia osób niepełnosprawnych funkcjonuje pod wspólną nazwą
„Usługi szkoleniowo-doradczej z elementami rehabilitacji zdrowotnej”. W rezultacie
podjętych działań rekrutacyjnych utworzono 3 grupy aktywizacyjne Każda grupa liczyła
30 uczestników – ogółem 90 osób niepełnosprawnych.

Uwzględniając indywidualne preferencje, dokonano podziału tematycznego
na 3 kierunki szkoleniowe:

· 45 osób zrealizowało program szkolenia: „Podstawy obsługa komputera”;
· 30 osób zrealizowało program szkolenia: „Bukieciarz/florysta”;
· 15 osób zrealizowało program szkolenia: „Masażysta”.
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Aktywna integracja osób niepełnosprawnych zawierała oprócz działań
edukacyjnych, ponad 50 godzinny blok aktywizacji społecznej z warsztatami aktywnej
komunikacji, oraz kolejne 8 godz. przygotowania zawodowego realizowanego na
warsztatach pod hasłem: „Aktywny na rynku pracy”.

Natomiast aktywizacja zdrowotna obejmowała zajęcia rehabilitacyjne o charakterze
ogólnousprawniającym w wymiarze ogólnym ponad 90 godzin różnorodnych zabiegów
leczniczych. Podstawą doboru form rehabilitacji był wywiad przeprowadzony przez
lekarza i fizjoterapeutę w relacji z zapisami dokumentacji medycznej potwierdzającej
przebieg schorzenia. Oferowane były m.in.: krioterapia, zabiegi witalizujące,  zajęcia
relaksacyjne na basenie, inhalacje, itp.

I termin: 16.05. – 05.06.2011r.

Z uwzględnieniem indywidualnych preferencji kandydatów utworzono dwie grupy
tematyczne szkoleń: Florystyka oraz Podstawy obsługi komputera, liczące po 15 osób
każda. Ogółem w I terminie usługi szkoleniowo doradczej znalazło się 14 kobiet i 16
mężczyzn – przy jednakowej liczbie osób z terenu wiejskiego i mieszkańców Buska -
Zdroju. Umożliwiono udział w projekcie jednej osobie powracającej.  Weryfikacja treści
wywiadów środowiskowych pozwoliła na powzięcie informacji, o konieczności zapewnienia
3 osobom dowozu na zajęcia.

Porozumienie z władzami Terenowego Koła Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
dla Osób Niesłyszących w Busku – Zdroju umożliwiło pełny udział w projekcie sześciorgu
członkom stowarzyszenia. Wykonawca zagwarantował usługi tłumacza języka migowego,
będącego koniecznym ogniwem pośredniczącym pomiędzy prowadzącymi zajęcia, a ich
niesłyszącymi uczestnikami.

Współpraca z oddziałem powiatowym Stowarzyszenia Diabetyków zaowocowała
zapewnieniem 6 miejsc dla przedstawicieli tej organizacji.

Aktywizacja edukacyjna - zajęcia z obsługi komputera oraz florystyki

Po tygodniowych zajęciach w Busku – Zdroju, druga część wsparcia realizowana
była w formie niestacjonarnej. Uczestnicy mieli możliwość wyjazdu i pobytu w specjalnie
wynajętym pensjonacie w stolicy polskich Tatr – Zakopanem.

Pobyt uczestników usługi szkoleniowo-doradczej w Zakopanem



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 ROK
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl

52

Po powrocie z 2-tygodniowego turnusu szkoleniowo-rehabilitacyjnego 4 uczestnicy
skierowani zostali na praktyki zawodowe. Dwie osoby odbywały zajęcia praktyczne
w okresie 13.06.- 09.07.2011r. oraz 13.06.- 05.08.2011r. w kwiaciarni w Busku – Zdroju.

Kolejne 2 absolwentki kierunku „Obsługa komputera” przebywały na zajęciach
praktycznych w terminach 13.06.- 11.07.2011r. oraz 18.07.- 12.08.2011r. w CKZ w Busku -
Zdroju.

Uczestnicy usługi na praktykach

II termin: 20.06. – 12.07.2011r.

Pod koniec czerwca kolejna 30 osobowa grupa rozpoczęła realizację programu
aktywizacyjno-rehabilitacyjnego. W II terminie udział wzięło 14 kobiet i 16 mężczyzn, w tym
24 osoby z terenu wiejskiego. Szkolenia obejmowały tematykę z zakresu: Podstaw obsługi
komputera oraz Florystyki. Po tygodniowym przygotowaniu, które odbywało się
w obiektach Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju, uczestnicy wyjechali na
dwutygodniowy pobyt do Zakopanego.

W tym przypadku zaistniała konieczność indywidualnego transportu na zajęcia
6 osób niepełnosprawnych zamieszkałych w 4 gminach powiatu.

Uczestnicy II grupy Usługi szkoleniowo-doradczej na zajęciach w Busku - Zdroju

Podstawą kwalifikowania osób do dowożenia była ocena indywidualnej sytuacji
uczestników.

Analogicznie jak poprzednicy większą część aktywizacji grupa realizowała
w atrakcyjnym górskim pensjonacie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Tam prowadzona była również rehabilitacja zdrowotna.
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Uczestnicy II grupy Usługi szkoleniowo-doradczej na zajęciach w Zakopanem

Zgodnie z realizowanym schematem aktywizacji zawodowej 2 uczestniczki
szkolenia odbyły praktyki zawodowe.

Uczestnicy II grupy Usługi szkoleniowo-doradczej na praktykach

Panie realizowały zajęcia w dniach 22.08.-16.09.2011r. oraz 12.09.- 07.10.2011r.
w kwiaciarni w Busku - Zdroju. Natomiast dwie osoby zdobywały doświadczenie zawodowe
w pracy biurowej w okresie 18.07.- 12.08.2011r. w CKZ Busko – Zdrój.

III termin: 25.07. – 16.08.2011r

W ostatniej 30 osobowej grupie beneficjentów – 17 kobiet i 13 mężczyzn, 17 osób
pochodziło spoza Buska – Zdroju – kandydaci wybierali spośród dwóch kierunków szkoleń:
Podstawy obsługi komputera oraz Masażysta. Tematyka szkoleniowa została dobrana po
konsultacjach z organizacjami społecznymi – wykorzystanie zasady empowerment. Wśród
uczestników znalazła się 8 osobowa reprezentacja buskiego Koła Amazonek
oraz 3 członkowie Polskiego Związku Niewidomych – Koło Ponidzie.

Dowozem na zajęcia objęto 3 osoby zamieszkałe w 3 gminach. Zajęcia stacjonarne
na kierunku: obsługa komputera prowadzone były w sali narad PCPR z wykorzystaniem
sprzętu zakupionego w ramach cross-financingu.

Zajęcia z zakresu obsługi komputera oraz masażu
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Po 5 dniowej integracji na miejscu grupa udała się w podróż do Zakopanego, gdzie
realizowano dalszą część programu aktywizacyjnego z elementami rehabilitacji zdrowotnej
włącznie.

Zajęcia w ośrodku „ Maria” w Zakopanem

Czas pomiędzy zajęciami zagospodarowany był na intensywną aktywizację
społeczną:  wyjście z opiekunami w góry, przejażdżka wozami nad Morskie Oko, seans
filmowy, spacery po okolicy, wieczorki taneczne, itp.

Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rehabilitacji zdrowotnej oferowane były m.in. krioterapia, zabiegi
witalizujące,  zajęcia relaksacyjne na basenie, inhalacje, itp.

Zajęcia rehabilitacyjne pod okiem rehabilitanta
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Zgodnie z realizowanym schematem aktywizacji zawodowej, 2 uczestników
szkolenia uzyskało możliwość odbycia miesięcznej praktyki zawodowej w dniach 24.10.-
22.11.2011r. w Sanatorium „Włókniarz” w Busku – Zdroju.

Absolwenci kursu masażu na praktykach zawodowych w Sanatorium Włókniarz

6.2.2 Zadanie 1 - Aktywna integracja. Aktywizacja edukacyjno-zawodowa
Uczestników projektu:

Rysunek 3: Model edukacyjno-zawodowy  realizacji celu głównego projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”

W ramach działań projektu zostały utworzonych 5 grup kursowych na 4 kierunkach
szkoleniowych. Łącznie kwalifikacje w obszarze edukacyjno-zawodowym podniosło 65
uczestników projektu, wśród których znalazło się 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób
dodatkowych objętych wsparciem w następstwie powstałych oszczędności. Zakres
aktywizacji:

· 6 uczestników zrealizowało program kursu: „Obsługa stacji paliw”;
· 41 (3 grupy 12/12/17 osób) uczestników zrealizowało program kursu: „Opiekun

osób starszych i niepełnosprawnych z prawem jazdy kat. B”
· 10 osób zrealizowało program kursu: „Spawacz metodą MAG”
· 8 beneficjentów zrealizowało program kursu: „Opiekunka dziecięca”.

Kurs: Obsługa stacji paliw
W okresie od 23.05.2011r. do 9.06.2011r. Centrum Kształcenia Zawodowego

w Busku – Zdroju przeprowadziło kurs pn. „Obsługa stacji paliw” w wymiarze 91 godzin.
Po stwierdzeniu kwalifikowalności kandydatów, udział w projekcie zaproponowano
6 osobom. Pięciu mężczyzn pochodziło z obszaru wiejskiego. Połowę uczestników
stanowiły osoby z niepełnosprawnością.
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Uczestnicy kursu „Obsługa stacji paliw”

            Program kursu – oprócz części edukacyjnej, zawierał elementy aktywizacji
społecznej: techniki komunikacji i autoprezentacji oraz blok zajęć z zakresu skutecznego
poruszania się na rynku pracy.

Kurs: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z prawem jazdy kategorii B.
Wstępnie zakładano utworzenie 3 grup liczących po 12 uczestników. Ogółem

kwalifikacje opieki nad osobami zależnymi udało się  uzyskać 41 osobom tj. o 5 więcej od
planowanej liczby. Stało się tak w wyniku zagospodarowania powstałych w okresie
realizacyjnym oszczędności w kwocie 30 tys. zł.

I grupa pn.„Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z prawem jazdy
kategorii B” – realizowała zajęcia od 27.05. – 15.07.2011 roku. Wśród 12 uczestników
(9 kobiet i 3 mężczyzn) znalazły się 3 osoby zamieszkujące miasto i 9 osób ze wsi.
Wsparciem objęto 5 osób wywodzących się z grupy usamodzielnianych członków rodzin
zastępczych oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Mając na uwadze wzrost
mobilności zawodowej uczestników wszystkie osoby mogły bezpłatnie zrealizować kurs
na prawo jazdy kat. B w wymiarze 30 godz. zajęć teoretycznych oraz 30 godz. nauki jazdy.

Łącznie zakres programowy każdej z grup włącznie z indywidualnymi zajęciami
na kursie prawa jazdy, obejmował 486 godzin wykładów i warsztatów, wraz z 3-dniową
wizytą studyjną w Domu Opieki Społecznej.

Uczestnicy kursu podczas zajęć na obiektach CKZ w Busku - Zdroju

Wykonawca zapewnił 5 miejsc na praktykach w Domach Opieki Społecznej
nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Praktyki realizowane były
w okresie 18.07. do 17.08.2011 roku.

II  grupa  pn.  „Opiekun  osób  starszych  i  niepełnosprawnych  z  prawem  jazdy
kat. B” – miała zajęcia w okresie 18.07.2011r. do 25.09.2011r. Uczestnikami kursu było 12
osób – 10 kobiet oraz 2 mężczyzn, z czego 3 osoby z Buska - Zdroju i 9 osób
zamieszkujących tereny wiejskie. Szczególnie ekscytująca dla kursantów była praktyczna
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nauka jazdy samochodem w Kielcach, przygotowująca do zdobycia uprawnień kierowania
pojazdem osobowym.

CKZ w Busku – Zdroju zapewnił dla tej grupy  4 miejsca na praktykach
w placówkach opiekuńczych na obszarze powiatu. W Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie w dniach 17.10.2011r. do 15.11.2011r. przebywały 3 osoby, w tym samym
okresie praktyki w DPS w Gnojnie zrealizowała 1 uczestniczka.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie Prawa jazdy kat. B

III grupa pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z prawem jazdy
kat. B”, rozpoczęła zajęcia w CKZ przy ul. Wojska Polskiego 31 w dniu 01.10.2011r.

Dzięki oszczędnościom, które udało się wygospodarować w okresie realizacyjnym,
grono uczestników powiększono do 17 osób (15 kobiet i 2 mężczyzn), w tym 16 osób
zamieszkujących wieś. W dniu 27.11.2011r. kurs z sukcesem zakończyli wszyscy
absolwenci. Szansę odbycia miesięcznej praktyki w Domu Opieki Społecznej w Gnojnie
okresie 28.11.2011r. do 23.12.2011r. otrzymała 1 osoba.

Praktyki zawodowe po kursie Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
w Domach Pomocy Społecznej

Kurs: Opiekunka dziecięca

Zajęcia w dniu 17.10.2011r. rozpoczęło 8 mieszkanek Powiatu Buskiego (2 osoby
niepełnosprawne), wszystkie pochodzące z terenu wiejskiego. Zakres programowy
szkolenia zawarty został w 126 godzinach zajęć. Celem kuru było  przygotowanie
praktyczne i teoretyczne do pracy w charakterze opiekunki dziecięcej na podbudowie
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach aktywizacji przeprowadzono warsztaty komunikacji oraz zajęcia pn.
Aktywny na rynku pracy. Obydwa moduły w wymiarze 8 godz. dydaktycznych.

W celu dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych oraz pozyskania
bezcennego w staraniach o pracę doświadczenia, Realizator projektu przy współpracy
z CKZ w Busku – Zdroju, zapewnił 4 uczestniczkom kursu w okresie 21.11. – 21.12.2011r.
miesięczne praktyki zawodowe. Miejscem realizacji praktyk było Niepubliczne Przedszkole
Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach.
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Zajęcia teoretyczne w PCPR Busko-Zdrój oraz praktyka zawodowa w przedszkolu
Kurs: Spawacz metodą MAG

         W dniach od 20.09. do 17.10.2011r. na obiektach spawalni CKZ w Busku –Zdroju
przy ul. Wojska Polskiego 31, umiejętność łączenia blach i rur spoinami pachwinowymi
metodą MAG, kształtowało 10 mężczyzn – 8 z terenu wiejskiego.

Zgodnie z przyjętym schematem wsparcia uczestnicy zrealizowali także program
warsztatów aktywizacji społecznej oraz  zawodowej w łącznym wymiarze 16 godzin.
Wszyscy kursanci zaliczyli egzamin końcowy, otrzymując zaświadczenie oraz pierwszy
wpis do „Książeczki spawacza”. Z możliwości dalszego doskonalenia umiejętności
na praktyce w okresie 18.10. - 16.11.2011r.skorzystał 1 absolwent kursu.

Teoretyczne oraz praktyczne  zajęcia z zakresu spawania metodą MAG

Wszyscy absolwenci – za wyjątkiem 1 osoby, która nie zrealizowała postanowień
kontraktu socjalnego – otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz seminariów
w obszarach aktywizacji społecznej i zawodowej, wydane na podstawie rozporządzenia
Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku, W sprawie uzyskiwania przez
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Realizator projektu oraz Wykonawca zabezpieczyli wszystkie osoby w komplet
materiałów szkoleniowych na który składały się: notatnik, długopis, koszulka, plecak,
czapeczka – wszystkie oznaczone logotypami Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Osobom pochodzącym spoza Buska – Zdroju zapewniono zwrot kosztów dojazdu
na zajęcia teoretyczne. Wszyscy dojeżdżający na zajęcia nauki jazdy w Kielcach mogli
także ubiegać się o refundację poniesionych kosztów przejazdu.
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6.2.3 Zadanie 1 - Aktywna integracja. Podnoszenie kompetencji i integracja
środowiska pieczy zastępczej.

Wiodącymi zadaniami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie są: koordynacja
i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem pieczy zastępczej.

W projekcie zapisane zostało działanie, którego celem był wzrost kompetencji
metodycznych i wychowawczych osób na co dzień sprawujących opiekę zastępczą
nad dziećmi. Narzędziem realizacji celu był wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla rodzin
zastępczych zrealizowany w dniach 04.07. – 06.07.2011r.

Czas pobytu zagospodarowany został dość intensywnie, m.in. na różnego rodzaju
treningi kompetencji, warsztaty komunikacyjne i motywacyjne oraz zajęcia profilaktyczne
oddzielne dla rodziców i dzieci.

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla rodzin zastępczych

Zaplanowano również wiele metod integracji, z wykorzystaniem form
krajoznawczych i zabawowych, m.in. wycieczki w góry, zwiedzanie Zakopanego i okolic.

6.2.4  Zadania merytoryczne realizujące cele projektu. Zadanie 2 - Praca socjalna:

W realizacji zadania brali udział: pracownik socjalny, który otrzymał dodatek
specjalny do wynagrodzenia, pracownik socjalny zatrudniony na umowę zlecenia
oraz doradca ds. osób niepełnosprawnych posiadający etat w projekcie.

Podstawą kwalifikacji kandydatów do projektu była diagnoza sytuacji rodzinnej
i osobistej, zawarta w rodzinnym wywiadzie środowiskowym. Wszystkie wywiady
środowiskowe prowadzone były w miejscu zamieszkania członków grupy docelowej.

Pracownicy socjalni oceniając sytuację kandydatów, przy uwzględnieniu możliwości
projektowych ustalali zakresy działań zapisanych w kontraktach socjalnych, które były
jedynym wykorzystywanym w projekcie narzędziem wsparcia.

Następnie prowadzono monitoring wypełniania postanowień kontraktów aż do ich
zamknięcia. Szczególny nacisk położono na aktywizację klientów PCPR figurujących
w systemie „Żółtej karty” i Zespołu Interwencji Kryzysowej oraz  usamodzielnianych.

Pracownik socjalny podczas pełnienia obowiązków wśród Beneficjentów
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W miarę możliwości jednostki udzielano pomocy poza projektowej: rzeczowej
(żywność, ubrania), pracy socjalnej zespołu interdyscyplinarnego, doradztwa prawnego
i konsultacji psychologicznych.

Doradca ds. osób niepełnosprawnych udzielił kilkudziesięciu porad w ramach
prowadzonej ewidencji. Głównie jednak zajmował się pracą środowiskową. Docierał do
miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, przekonywał o korzyściach będących
następstwem skorzystania z oferty projektu.

Główny kanał przekazu informacji o ofercie projektowej funkcjonował w oparciu
o zaangażowanie personelu zadania. Kolportowano publikacje wydane ze środków
projektu – ulotki i plakaty.  Rozdano  ponad połowę z 3 tys. nakładu „Poradnika dla Osób
Niepełnosprawnych” oraz „Broszury informacyjnej”, które informowały
o zadaniach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wiele zaangażowania ze strony personelu zadania wymagało dowożenie
niepełnosprawnych uczestników projektu na zajęcia.

Umożliwienie udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym

Kandydaci do projektu i uczestnicy mogli korzystać z ciągłego wsparcia
psychologicznego. Zadaniem zatrudnionego psychologa było świadczenie indywidualnej
pomocy psychologicznej kandydatom do projektu (klientom PCPR), osobom
niepełnosprawnym oraz w miarę potrzeb wszystkim uczestnikom projektu i, prowadzenie
grup wsparcia, prowadzenie indywidualnych i zbiorowych zajęć podczas wyjazdowych
usług szkoleniowo – doradczych z elementami rehabilitacji.

Warsztaty psychologiczne dla kandydatów i uczestników projektu

Założona w projekcie liczba 240 godzin wsparcia psychologicznego została
zrealizowana.
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6.3 Zarządzanie Projektem

6.3.1 Public relations i działania środowiskowe

W obszarze działań środowiskowych podejmowano starania mające na celu
pozyskanie sojuszników do upowszechniania oferty projektu poprzez m.in.:

· Wysłanie informacji o prowadzonym naborze do projektu wraz z formularzem
rekrutacyjnym do 120 adresatów – osób figurujących w ewidencji programu  „Żółta
karta”;
· Wystosowanie listów do Proboszczów wszystkich 33 Parafii Rzymskokatolickich
zlokalizowanych na terenie powiatu, zawierających komplet materiałów informacyjnych
oraz indywidualne  prośby o włączenie się w przekaz informacyjny m.in. podczas
nabożeństw lub pracy katechetycznej w szkołach;
· Wystosowano pisma do 5 Ośrodków Pomocy Społecznej w gminach: Tuczępy,
Stopnica, Pacanów, Wiślica i Nowy Korczyn, z których wpływało najmniej zgłoszeń
do projektu – wnioskując o udostępnienie danych osobowych 8-10 swoich klientów
celem wyrównanego dostępu do oferty wsparcia;
· Przekazano za pośrednictwem Urzędów Gmin 163 imiennych przesyłek
dla sołtysów zawierających ofertę projektu oraz „Poradnik Dla Osób
Niepełnosprawnych”  i „Broszurę informacyjną PCPR Busko – Zdrój”;
· Wysłano przesyłkami pocztowymi korespondencję z ofertą projektu i publikacjami
do 47 sołtysów sołectw położonych w gminie Busko – Zdrój;
· W ramach funkcjonowania Zespołu ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
dołączono do decyzji odmownych przesyłanych wnioskodawcom ubiegającym
się   o turnusy rehabilitacyjne, informacji o możliwości skorzystania z oferty projektu
„NZ-NS”;
· Wysłano drogą e-mailową na oficjalne adresy internetowe wszystkich Urzędów
Gmin prośby o zamieszczenie na portalach urzędów, informacji o prowadzonym
do projektu naborze osób niepełnosprawnych;

W związku z upływem w 2010 roku kadencji organów samorządu wiejskiego –
Sołtysów i Rad Sołeckich – pracownicy PCPR wyruszyli w teren z akcją promocyjną.
W sumie udało się dotrzeć do 22 sołectw w każdej z 8 gmin powiatu.

Podczas zebrań przekazywano informacje o zbliżającym się rozpoczęciu naboru
kandydatów, informowano o ofercie projektowej oraz zachęcano zebranych do wsparcia
i pośredniczenia w działaniach mających na celu dotarcie do osób najbardziej
potrzebujących.

Promocja działań projektowych w gminach i sołectwach
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Przedstawiciel Zespołu Projektowego wziął udział  w sesjach gmin: Gnojno
(27.05.2011r.) i Nowy Korczyn (07.06.2011r.);

Pracownicy PCPR oraz Zespołu Projektowego uczestniczyli w festynie z okazji Dnia
Dziecka zorganizowanym w dniu 22.05.2011r. przez Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych
ze Stopnicy, w dniach od 03.06.2011r. do 05.06.2011r. nie mogło Nas zabraknąć również
podczas IX edycji Festiwalu Kultury Dziecięcej „Pacanów 2011”. Wzięliśmy również udział
w Powiatowych Dożynkach w Tuczępach w dniu 28.08.2011r.

Udział zespołu projektowego  w  Festiwalu Kultury  Dziecięcej „Pacanów 2011”
oraz Powiatowych Dożynkach w Tuczępach

6.3.2 Wydarzenia projektowe.

6.3.2.1 Konferencja inauguracyjna

Oficjalna inauguracja projektu miała miejsce w dniu 31 maja 2011 roku w sali
konferencyjnej Sanatorium Marconi. Gościnnie wzięli w niej udział przedstawiciele władz
Powiatu Buskiego ze Starostą Buskim Jerzym Kolarzem oraz Wicestarostą Stanisławem
Klimczakiem. Władze miejskie reprezentował Zastępca Burmistrza Buska – Zdroju  Henryk
Radosz.

Na konferencję zaproszenie przyjęła  Teresa Hernik – Dyrektor Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Osób niepełnosprawnych. Niestety w ostatniej chwili, z przyczyn niezależnych,
pani Dyrektor zrezygnowała z przyjazdu do Buska – Zdroju.

Prelekcję nt. funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej wygłosiła  Angelika
Chrapkiewicz – Gądek wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Republika Marzeń, Fundacji Anny
Dymnej „Mimo Wszystko”.

Konferencja inaugurująca projekt z udziałem Angeliki Chrapkiewicz –Gądek
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W związku z planowanym wejściem w życie przepisów ustawy O wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ważnym tematem Konferencji była promocja idei
rodzicielstwa zastępczego. W tej części głos zabrała Pani Dorota Ławniczak z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Prezentacja Doroty Ławniczak z MOPR w Kielcach

Konferencja stała się również okazją do zaprezentowania III edycji „Poradnika
dla Osób Niepełnosprawnych”, wydanego ze środków projektu w liczbie 3 tys.
egzemplarzy.

Publikacje projektowe

6.6.2.2 Seminarium dla pracodawców pn. Kalkulator korzyści z zatrudniania osób
niepełnosprawnych

Realizowany w projekcie schemat wsparcia osób niepełnosprawnych oparto jest na
dwóch podstawach. Przede wszystkim realizowane są elementy wzmacniające potencjał
osobisty każdego z uczestników poprzez podniesienie kwalifikacji i zwiększenie
kompetencji społecznych oraz rehabilitację zdrowotną.

Z drugiej strony niezmiernie poważnie traktuje działania,  których celem jest
budowanie pozytywnego klimatu na rynku pracy w obszarze przełamywania barier
tkwiących po stronie pracodawców.

Głównym problemem jest bardzo niski poziom aktywności ekonomicznej osób
niepełnosprawnych.
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Seminarium dla pracodawców

Seminarium rozpoczęło wystąpienie  Andrzeja Smulczyńskiego Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który podkreślił, że „… wyposażenie uczestników
projektu w kapitał wiedzy i kompetencji nie wystarczy do skutecznej aktywizacji, jeżeli
w świadomości pracodawców funkcjonować będą jako pracownicy drugiej kategorii”.

Następnie pracownik Zespołu projektowego zaprezentował informację na temat
ogółu działań realizowanych na rzecz aktywizowania osób niepełnosprawnych w kolejnych
edycjach projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” począwszy od 2008 roku.

Na seminarium zaproszenie przyjął  Adam Hadław Dyrektor ds. Problematyki
Pracodawców Oddziału Podkarpackiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych (POPON). Tytuł wystąpienia: „Praktyczne aspekty i korzyści
zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Prelekcje zaproszonych gości

Prezentacja obejmowała szerokie obszary związane z problematyką
przeciwdziałania społecznym skutkom niepełnosprawności. W zakresie praktycznych
aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych, prowadzący zaopatrzył uczestników
seminarium w zestaw specjalnie przygotowanych tabel i algorytmów.

Zagadnienia ogólnej sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących w powiecie
buskim z uwzględnieniem wsparcia kierowanego dla tej grupy społecznej za
pośrednictwem  Powiatu Buskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, były
tematem prelekcji  dr n. med. Janusza Marii Dobrowolskiego Przewodniczącego
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Miłą niespodziankę sprawił nieobecny osobiście na Seminarium Dyrektor buskiego
Centrum Kształcenia Zawodowego (oddział ZDZ Kielce) i Wiceprzewodniczący
Stowarzyszenia „Razem Dzieciom”  Grzegorz Solarz.
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W jego imieniu  Milena Nurek Kierownik ds. Kształcenia w CKZ, wręczyła każdemu
z obecnych cenny upominek w postaci skórzanej teczki z logo Stowarzyszenia.

Upominki dla pracodawców

W seminarium udział wzięło ponad 40 pracodawców i przedsiębiorców,
reprezentujących wszystkie sektory gospodarcze powiatu.

6.6.2.3 Konferencja podsumowująca

Ostatnim akcentem IV edycji projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” było
podsumowanie osiągniętych rezultatów oraz ocena poziomu efektów oddziaływania
projektu na sytuację osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie buskim.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Starosta Buski  Jerzy Kolarz,
Wicestarosta  Stanisław Klimczak, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
w Busku – Zdroju  Grzegorz Solarz, przedstawiciele organów jednostek samorządu
terytorialnego, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Dyrektorzy Placówek i Domów
Pomocy Społecznej, przedstawiciele współpracujących z realizatorem organizacji
społecznych oraz Beneficjenci Ostateczni projektu.

Po uroczystym powitaniu wszystkich zgromadzonych przez  Andrzeja
Smulczyńskiego Dyrektora projektu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –
Zdroju, pracownik zespołu projektowego przedstawił z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej zakres zakładanych oraz osiągniętych wskaźników realizacji celu głównego
projektu.

Osobom niesłyszącym zapewniono na cały czas obrad usługę tłumacza języka
migowego.

Konferencja podsumowująca
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Organizatorzy Konferencji mieli zaszczyt gościć przedstawiciela Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w osobie Z-cy Dyrektora Biura pełnomocnika Rządu ds. Osób
 Niepełnosprawnych pana Krzysztofa Kosińskiego, który specjalnie na tą okoliczność
przyjechał na kilka godzin z Warszawy.

Wystąpienia prelegentów

Gościem specjalnym Konferencji była Anna Dymna – uznana aktorka, osobowość
medialna, prezes i założycielka Fundacji „Mimo Wszystko”

Spotkanie z Anna Dymną

Pani Anna Dymna została uroczyście przywitana przez Dyrektora Andrzeja
Smulczyńskiego, który wręczył jej specjalnie napisany wiersz swojego autorstwa oraz
wydany niedawno tomik poezji pt. „Ślad dotykany”.

Następnie znana aktorka dzieliła się z uczestnikami Konferencji doświadczeniami ze
swojej działalności charytatywnej, opowiadała m.in.: o pracy z osobami
niepełnosprawnymi, oraz  genezie powstania Fundacji i formach realizowanej działalności,
m.in. kompleksie powstających obiektów nazywanych „Doliną Słońca”. Chętnie
odpowiadała  na pytania zadawane z sali.

Konferencja zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

6.7 Empowerment

Zasada empowerment została określona i opisana w „Komunikacie Komisji
Europejskiej do Państw Członkowskich ustanawiającym wytyczne dla inicjatywy
wspólnotowej EQUAL”.  Kluczową ideą tej zasady jest aktywne uczestnictwo w projekcie
osób na rzecz których realizowane są działania.
  W możliwie pełnym wymiarze podjęto współpracę z organizacjami społecznymi
zrzeszającymi osoby niepełnosprawne z terenu powiatu. W praktyce polegało to na
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angażowaniu samych osób niepełnosprawnych w planowane działania oraz umożliwienie
im czynnego udziału w procesie decyzyjnym.
  Na początku 2011 roku podpisano formalne porozumienia z 4 organizacjami:
Polskim Związkiem Niewidomych – Okręg Świętokrzyski – Koło Ponidzie; Polskim
Stowarzyszeniem Diabetyków – Oddział Powiatowy w Busku - Zdroju; Polskim Związkiem
Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób
Niesłyszących w Busku – Zdroju; Kołem Buskim Stowarzyszenia Świętokrzyski Klub
„Amazonki” – Filia Busko - Zdrój.

Spotkanie z organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność w Powiecie Buskim

Łączna liczba Beneficjentów Ostatecznych pochodzących z rekomendacji
wymienionych organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, wyniosła 26 osób, w tym
7 osób niesłyszących, 7 diabetyków, 4 osoby niedowidzące oraz 8 ze Stowarzyszenia
Amazonek.

6.8 Promocja medialna Projektu

Zakupiono artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej:
· „Tygodnik Ponidzia” (artykuły z dn. 29.03.2011, 11.04.2011, 19.04.2011, 17.05.2011,

07.06.2011, 12.07.2011, 27.09.2011, 20.12.2011),
· „Echo Dnia” (artykuły z dn. 01.06.2011, 29.11.2011, 16.12.2011),
· „Korso Buskie” (artykuły z dn. 02.08.2011, 16.08.2011, 22.11.2011),
· „Gazeta Solecka” kwartalnik (wydanie 7-9/2011),
· „Głos z Gminy Nowy Korczyn” miesięcznik (wydanie sierpień 2011),
· „Problemy Społeczne” dwumiesięcznik ( wydanie IV/2011);

Regionalny portal internetowy ŚWIĘTOKRZYSKIE.INFO, zapowiadał bądź
relacjonował wydarzenia projektowe, m.in.:
· zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w dn. 08.04.2011r.;
· Sprawozdanie z X Sesji Rady Gminy Nowy Korczyn z 10.06.2011r.;
· Wyjazd do Zakopanego III grupy Usługi szkoleniowo-doradczej z elementami

rehabilitacji z udziałem pana Starosty Buskiego Jerzego Kolarza w dn. 04.08.2011r.;
· Zapowiedź obrad Seminarium dla pracodawców z 15.11.2011r.;
· Zapowiedź Konferencji podsumowującej realizację projektu z udziałem pani Anny

Dymnej w dn. 13.12.2011r.;
· Sprawozdanie z XVI Sesji Rady Gminy Nowy Korczyn w dn. 20.12.2011r.

Radio Kielce informowało w bloku audycji informacyjnych o projekcie „Nowy Zawód
– Nowy Start” i zakupie środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych – w dniu
06.06.2011r.
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6.6  Wykorzystanie mechanizmu cross-financingu
6.6.1 Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób

niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w ramach realizowanego
projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start”, od 2009 roku korzysta z mechanizmu
cross-financingu. Uwzględniając wzrastającą liczbę niepełnosprawnych klientów
Powiatowego Centrum oraz pogarszającą się dostępność komunikacyjną wielu
miejscowości, w ramach IV edycji zdecydowano o zakupie specjalistycznego środka
transportu, otwierającego wiele nowych możliwości. Samochód Peugeot Expert został
zakupiony w dniu 22.03.2011r. za kwotę 119 500,00 zł.

Środek transportu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

6.6.2  Zakup INFOKIOSKU

W ramach zadania zakupiono także Infokiosk. Jest to urządzenie bezsprzecznie
zaliczane do kategorii pozytywnie oddziałujących na rzecz wyrównywania szans
społecznych osób niepełnosprawnych. Wszyscy klienci Powiatowego Centrum, mogą –
jeszcze przed zwróceniem się o poradę do któregoś z Zespołów – samodzielnie wyszukać
informacje przeglądając witrynę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, strony urzędowe
BIP oraz aktualności projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”.

Beneficjentki Projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”

6.6.3 Instalacja serwera wraz z oprogramowaniem.

Zakup serwera wynikał bezpośrednio z potrzeb realizacyjnych i stanowił logiczne
uzupełnienie działań opisanych w zadaniach „Aktywna integracja” oraz „Praca socjalna”.

Serwer wraz z oprogramowaniem umożliwia bezpieczne przechowywanie
i archiwizację plików, zgodnie z wymogami wdrażanej przez realizatora Polityki
Bezpieczeństwa.
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Stanowi także przestrzeń magazynowania i wymiany informacji niezbędną dla
funkcjonowania całej jednostki. Na serwerze umieszczona jest strona internetowa
Powiatowego Centrum oraz witryna projektu. W planach jest opracowanie i umieszczenie
stron internetowych dla jednostek współpracujących i podległych.

6.6.4 Utworzenie strony internetowej projektu.

Od maja 2011 roku projekt „Nowy Zawód – Nowy Start” posiada własną stronę
internetową o adresie: www.nowy-zawod.busko.pl.

Zawartość witryny obejmuje aktualne informacje na temat wszystkich prowadzonych
form aktywnej integracji, m.in. rodzajach oferowanego wsparcia, kierunkach kursów
zawodowych i szkoleń, wyjazdach szkoleniowo-integracyjnych, usługach szkoleniowo-
doradczych, warsztatach psychologicznych i doradczych, działaniach promocyjno-
informacyjnych.  Relacjonowane są na bieżąco aktywności uczestników projektu
w obszarach realizowanych i proponowanych działań.

6.6.5 Pozostały sprzęt niezbędny do realizacji projektu w roku 2011 i w latach
kolejnych – zakupiony z budżetu IV edycji „Nowy Zawód – Nowy Start”.

• Zestaw nagłaśniający szt. 1 – wykorzystywany przy organizacji konferencji,
seminariów, warsztatów i zewnętrznych działań promocyjnych;
• Komputery przenośne z oprogramowaniem szt. 2
• Urządzenia biurowe: Kserokopiarka szt. 1, drukarka kolorowa szt. 1
• Aparat fotograficzny szt. 1;
• Tablice moderacyjne szt. 2;
• Tablice tekstylne w ramie szt. 5;
• Stojaki na materiały promocyjne szt. 3;
• Ekran rozwijany elektrycznie szt. 1;
• Ramki zatrzaskowe szt. 10;

6.7 Monitoring i poziom osiągniętych rezultatów:

W okresie realizacyjnym zadania stanowiska ds. monitoringu i sprawozdawczości
realizowały dwie osoby. Przeprowadzono 40 wizytacji kursów oraz usług szkoleniowych
potwierdzonych raportami monitoringu. W ramach prowadzonych działań wykorzystywano
narzędzia obserwacyjne oraz ankiety i kwestionariusza wywiadu z uczestnikami.
Prowadzone wizytacje nie wykazały żadnych nieprawidłowości w realizacji wsparcia ze
strony wykonawcy usług. Większość trenerów i wykładowców prowadzących zajęcia

http://www.nowy-zawod.busko.pl/
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ocenionych zostało maksymalnie pozytywnie wg. prowadzonej skali. Ogólny wskaźnik
zadowolenia uczestników projektu jest bardzo wysoki.

Realizacja zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w projekcie

Prowadzono stałą ewidencję ponoszonych w projekcie wydatków oraz
regulowanych płatności. Sporządzano miesięczne sprawozdania księgowe oraz analizy
płynności finansowej.

Sprawozdawczość w projekcie realizowana była w cyklach kwartalnych i polegała na
sporządzaniu wniosków o płatność wraz z załącznikami oraz aktualizowaniu formularza
PEFS.

Większość usług szkoleniowych w ramach aktywnej integracji zostało zleconych
wybranemu w drodze przetargowego Wykonawcy. Jedyną ofertę w prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego postępowaniu złożył Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju.

Kompleks usług został zrealizowany zgodnie z postanowieniami umowy zawartej
w dniu 02 maja 2011 roku. Zamawiający sukcesywnie odbierał etapy zlecenia oraz
weryfikował wyniki prowadzonego badania jakości udzielanego wsparcia. Nie stwierdzono
żadnych uchybień – umowa została rozliczona w całości.

6.7.1  Kadra realizacyjna

1. Dyrektor projektu – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju;

2. Koordynator Projektu – Podinspektor;
3. Księgowa Projektu – Główna Księgowa;
4. Pracownik ds. obsługi BO koordynacji usług stacjonarnych i wyjazdowych;
5. Pracownik Socjalny – Starszy specjalista pracy socjalnej II stopnia;
6. Pracownik Socjalny – Starszy specjalista pracy socjalnej;
7. Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych;
8. Specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości – Podinspektor;
9. Specjalista ds. administracyjno-informatycznych – Informatyk;
10. Ekspert ds. zamówień publicznych;
11. Psycholog.

 6.7.2 Wskaźniki finansowe

Ø Wartość budżetu projektu ogółem: 1 581 235, 00 zł,
a) w tym wkład własny Powiatu Buskiego: 166 029,68 zł

Ø Zadanie 1 – Aktywna integracja: 1 131 225,00 zł
Ø Zadanie 2 – Praca socjalna: 86 020,00 zł
Ø Zadanie 3 - Zarządzanie Projektem i promocja: 235 900,00 zł
Ø Koszty pośrednie: 128 090,00 zł.
Ø Wartość cross-financingu: 174 440,00 zł.



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 ROK
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl

71

6.7.3  Bilans zakładanych i osiągniętych rezultatów produktowych
i końcowych.

Tabela 18. Wielkość osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu

Status uczestnika

Wskaźniki zakładane Wskaźniki zrealizowane
Poziom
realizacji

K M O K M O

Bezrobotni 15 15 30 31 12 43 143%

Osoby nieaktywne
zawodowo 50 50 100 51 47 98 98%

w tym osoby uczące się
i kształcące 10 10 20 6 7 13 65%

Zatrudnieni 10 10 20 5 4 9 45%

w tym rolnicy 10 10 20 5 4 9 45%

Powracający (w tym 5 ON) - - - 2 4 6 4%

Rezygnujący - - - 0 -1 -1 0,6%

Ogółem 75 75 150 89 66 155 103%

w tym osoby
niepełnosprawne 50 50 100 52 48 100 100%

w tym osoby z terenów
wiejskich 45 45 90 62 47 109 121%

Liczba osób które
skorzystały z aktywizacji

zdrowotnej
45 45 90 47 43 90 100%

Liczba osób które wzięły
udział w kursach
zawodowych i
doszkalających

75 75 150 89 66 155 103%

Liczba osób odbywających
praktyki zawodowe 10 10 20 21 4 25 125%

Godziny warsztatów z
zakresu aktywizacji

społecznej
240 250 104%

Godziny warsztatów z
zakresu aktywizacji

zawodowej
96 96 100%

Konferencje i Seminaria
promujące: rodzicielstwo

zastępcze i zatrudnianie ON
3 3 100%

Godziny szkoleń
zawodowych 800 1764 220%
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6.9  Rezultaty twarde projektu

· 149 nowych osób (87K i 62M) zakończyło udział w projekcie (1 osoba
zrezygnowała);
· 104 nowe osoby (61K i 43M) z terenów wiejskich zakończyły udział w projekcie;
· Jedynie 6 osób (2K i 4M), w tym 5 ON powróciło do projektu po udziale w latach
poprzednich;
· 156 osób było objętych łącznie kontraktami socjalnymi;
· 100 osób niepełnosprawnych zakończyło udział w projekcie, wśród nich znajdowało
się 5 osób niepełnosprawnych (1K i 4M) powracających;
· 12 niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Buskiego umożliwiono udział
w projekcie poprzez dowożenie na zajęcia pojazdem zakupionym w ramach cross-
financingu;
· 26 Beneficjentów Ostatecznych pochodziło z rekomendacji organizacji
zrzeszających osoby niepełnosprawne, w tym 7 osób niesłyszących, 7 diabetyków,
4 osoby niedowidzące oraz 8 amazonek;
· 90 osób niepełnosprawnych skorzystało z zajęć rehabilitacyjnych w ramach
aktywizacji zdrowotnej;
·  240 godzin udzielonych porad indywidualnych oraz zajęć grupowych w ramach
poradnictwa psychologicznego;
· 155 osób wzięło udział w kursach zawodowych i doszkalających potwierdzonych
wydaniem zaświadczeń i certyfikatów;
· 155 osób podniosło swoje kompetencje społeczne;
· 155 osób zwiększyło poziom orientacji i umiejętności poruszania się na rynku pracy;
· 25 osób odbyło 1-2 miesięczne praktyki u pracodawców, łącznie 27 miesięcy zajęć
praktycznych;
· 10 rodzin wyraziło wolę bycia rodziną zastępczą i złożyło wniosek na szkolenie
PRIDE;
· 18 osób dorosłych wzmocniło kompetencje społeczno-wychowawcze,
a 23 wychowanków rodzin zastępczych podniosło poziom więzi ze swoimi przybranymi
rodzicami podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego i pobytu w górskim ośrodku.
· 41 pracodawców i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu
pozyskało wiedzę z zakresu korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych
podczas Seminarium pn. „Kalkulator korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych”;
· Rozdysponowano niemal cały 3 tys. nakład „Poradnika dla osób
niepełnosprawnych” wydanego ze środków projektu oraz 1 tys. egzemplarzy „Broszury
informacyjnej”, dystrybucja materiałów promocyjnych prowadzona była w sposób ciągły
– przy wykorzystaniu pojazdu zakupionego w ramach cross – financingu, poradniki
otrzymały: instytucje samorządowe, podmioty prywatne, publiczne, społeczne oraz
osoby prywatne.
· W dniach od 05.12. – 07.12.2011r. 36 Beneficjentów Ostatecznych wzięło udział
w podsumowującym wyjeździe integracyjno-szkoleniowym do Zakopanego. Wyjazd  ten
był nagrodą dla wyróżniających się postawą i zaangażowaniem Beneficjentów.
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Wyjazd podsumowujący dla Beneficjentów- Zakopane 2011

· Ponad  100 osób było uczestnikami Konferencji podsumowującej realizację projektu
„Nowy Zawód – Nowy Start”. Konferencja odbyła się 14 grudnia 2011r.

· Samorząd Powiatu Buskiego otrzymał wyróżnienie w Konkursie organizowanym
przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego pn. Samorząd Równych Szans – za
wspieranie osób niepełnosprawnych w projekcie „Nowy Zawód – Nowy Start”.

Dyplom Samorządu Równych Szans dla Powiatu Buskiego - Zakopane 2011r.

· Niemal 2,7 tys. internautów odwiedziło stronę internetową projektu:
http://www.nowy-zawod.busko.pl.

7. REALIZACJA POWIATOWEJ STRATEGII, INTEGRACJI
I  ROZWIĄZYWANIA     PROBLEMÓW     SPOŁECZNYCH    NA  LATA
2011-2020

Powiatowa Strategia Integracji i  Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2011-2020 w Powiecie Buskim określa kierunki i priorytety prowadzonej przez Radę
Powiatu szeroko rozumianej polityki społecznej. Działania wynikające z przyjętych w
Strategii celów dają jego mieszkańcom realną szansę na przezwyciężanie problemów
społecznych występujących w naszym Powiecie.

W celu zapewnienia skutecznych warunków realizacji Strategii - Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  wciąż szuka optymalnego dla niej wzorca
funkcjonowania. Przyjętą w Strategii Misją powiatu jest zapewnienie mieszkańcom
powiatu warunków do godnego życia i rozwoju poprzez wspieranie wszelkiej aktywności,

http://www.nowy-zawod.busko.pl/
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informowanie o możliwościach wykorzystania własnych i zewnętrznych zasobów oraz
zintegrowany, sprawnie funkcjonujący system pomocy społecznej.

Działania zapisane w Strategii są realizowane w oparciu o następujące cele
strategiczne i operacyjne:

CEL STRATEGICZNY 1. ROZWIJANIE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
I STACJONARNEJ.

Cele operacyjne i kierunki działań:

A. Budowanie systemu usług środowiskowych w oparciu o środki wsparcia,
mieszkania chronione i aktywizujące, ponadgminne środowiskowe ośrodki
samopomocy.
B. Podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków w ramach Szwajcarsko –
Polskiego Programu Współpracy.
C. Rozwój wolontariatu.
D. Organizacja szkoleń dla pracowników pierwszego kontaktu w Domach Pomocy
Społecznej.
E. Rozwijanie powiatowej sieci placówek pomocy społecznej w systemie
stacjonarnym na bazie istniejących obiektów poprzez remonty i adaptację.
F. Rozwijanie poradnictwa w różnych postaciach.
G. Upowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu działania PCPR.
H. Powoływanie i prowadzenie stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, mających
na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, klientom pomocy
społecznej.
I. Rozwój stacjonarnej opieki nad osobami bezdomnymi oraz aktywizacja społeczna
i zawodowa osób bezdomnych.
J. Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
K. Utworzenie świetlicy.

CEL STRATEGICZNY 2. ROZWÓJ SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM
I RODZINĄ.

Cele operacyjne i kierunki działań:

A. Rozwijanie systemu opieki opartego o pryzmat form parorodzinnych.
B. Pozyskiwanie środków na zaspokojenie potrzeb dzieci i rodzin z różnych
programów rządowych i pozarządowych poprzez organizowanie różnych akcji
dobroczynnych przy wsparciu wolontariuszy.
C. Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków
placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych i domów rodzinnych.
D. Organizacja hotel dla samotnych matek, kobiet w ciąży i ofiar przemocy
domowej.
E. Tworzenie powiatowego ośrodka adopcyjno – opiekuńczego.
F. Tworzenie ośrodka rodzicielstwa zastępczego.
G. Wdrażanie skoordynowanego systemu powiatowego poradnictwa
specjalistycznego.
H. Poprawa warunków funkcjonowania placówek opieki nad dzieckiem poprzez
zapewnienie odpowiednich warunków bytowych wychowanków, możliwości rozwoju
fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokajania indywidualnych
potrzeb dziecka, możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz
zapewnienia odpowiednich warunków do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
I. Wspieranie funkcjonowania Grup Usamodzielnienia.
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J. Zwiększenie liczby osób uczestniczących w programach profilaktycznych
i prewencyjnych zwalczania negatywnych zjawisk społecznych.
K. Rozwój formy rodzinnej opieki nad dzieckiem.
L. Organizacja festynu rodzinnego, promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia.
Ł. Inicjowanie działalności stowarzyszeń zajmujących się opieką nad dzieckiem
i rodziną.
M. Opracowanie Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny po roku 2011.
N. Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL STRATEGICZNY 3. ROZWÓJ SYSTEMU POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM.

Cele operacyjne i kierunki działań:

A. Uwrażliwienie społeczeństwa Powiatu na prawa i potrzeby osób
niepełnosprawnych.
B. Likwidowanie barier funkcjonalnych.
C. Powołanie Rzecznika osób niepełnosprawnych.
D. Zwiększenie liczby Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz liczby ich uczestników
oraz podjęcie prób utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej.
E. Rozwój doradztwa i poradnictwa oraz wszechstronnej pracy socjalnej z rodzinami
osób niepełnosprawnych.
F. Propagowanie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych w prasie,
na stronach internetowych oraz w lokalnych mediach.
G. Ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.
H. Prowadzenie stałych działań integracyjnych osób niepełnosprawnych z różnymi
środowiskami mieszkańców powiatu.
I. Wspieranie funkcjonowania środowiskowej świetlicy dla osób niepełnosprawnych.
J. Prowadzenie dyżuru telefonicznego dla osób niepełnosprawnych.
K. Zwiększenie środków finansowych na realizacje zadań pochodzących
ze środków powiatu, w miarę możliwości budżetowych powiatu.
L. Prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych poprzez realizację projektów finansowych z Unii Europejskiej.
Ł. Opracowanie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych po roku 2011.
M. Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL STRATEGICZNY 4. WSPIERANIE I ROZWIJANIE ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ INTEWENCJI KRYZYSOWEJ.

Cele operacyjne i kierunki działań:

A. Opracowanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
lata 2011-2015.
B. Utworzenie Powiatowego Ośrodka   Interwencji Kryzysowej   na   bazie    Zespołu
Interwencji Kryzysowej działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
C. Rozwijanie systemu poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego,
prawnego) oraz systemu wsparcia rodziny / osób potrzebujących pomocy.
D. Wspieranie rozwoju edukacji społecznej i promocja postaw społecznych.
E. Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających wzmacnianiu więzi
rodzinnych.
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F. Prowadzenie profilaktyki w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych.
G. Rozwijanie edukacji przedmałżeńskiej i poradnictwa rodzinnego.
H. Wdrażanie nowatorskich projektów na rzecz pomocy rodzinom.
I. Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje i doskonalących umiejętności
poszczególnych służb.
J. Rozwijanie współpracy instytucji i organizacji na rzecz pomocy społecznej.
K. Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL STRATEGICZNY 5. ROZWÓJ PARTNERSTWA LOKALNEGO
I DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Cele operacyjne i kierunki działań:

A. Zapoznanie pracowników samorządu lokalnego z dodatkowymi narzędziami
budowania lokalnego partnerstwa i zagadnieniami związanymi z ożywieniem
gospodarczym, pomocą zwalnianym i bezrobotnym oraz podnoszeniem
konkurencyjności przedsiębiorstw.
B. Zastosowanie poznanych metod w społeczności lokalnej celem budowania
partnerskich relacji pomiędzy mieszkańcami, samorządem, organizacjami
i instytucjami.
C. Tworzenie struktur, które sprzyjać będą budowaniu lokalnego partnerstwa
z wykorzystaniem dotychczasowych i nowych metod działania.
D. Włączenie lokalnych partnerów społecznych do aktywnego udziału w planowaniu
i wdrażaniu inicjatyw rozwojowych.
E. Wspieranie doradcze i szkoleniowe osób zagrożonych wykluczeniem,
umożliwiające im założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii
społecznej.
F. Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL STRATEGICZNY 6. WSPIERANIE INTEGRACJI OSÓB PRACUJĄCYCH
W ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ.

Cele operacyjne i kierunki działań:

A. Organizacja Dnia Pracownika Socjalnego.
B. Organizacja spotkań dyskusyjnych i szkoleń instytucji i organizacji pomocy
społecznej.
C. Wyróżnienie pracowników pracy socjalnej poprzez podkreślenie roli ich pracy
w mediach lokalnych.
D. Realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyjęcie i uchwalenie przez Radę Powiatu „Powiatowej Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020” było wyrazem aktywnego
podejmowania działań mających na celu rozwój polityki społecznej powiatu. Strategia
posiada motto: „Nasz Powiat, Nasz Dom, Nasza Rodzina”. Wytyczne strategicznych
kierunków, oparte zostały na diagnostyce problemów społecznych występujących
w powiecie buskim. Zintegrowane podejście do zjawisk sfery społecznej przedstawione
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w Strategii, pozwoliło na przyjęcie nowych rozwiązań w celu wyeliminowania lub
ograniczania niekorzystnych zjawisk. Realizacja celów i zadań postawionych przed
pomocą społeczną wymaga profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów
społecznych. Podstawowe cele w Strategii, ujęte w 6 kierunkowych działaniach
są realizowane, czego odzwierciedleniem jest przedstawione między innymi sprawozdanie
z działalności za rok 2011.

Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na   lata
2011-2020, została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/31/2011  z dnia 28 stycznia
2011r. Bez Strategii powiat buski nie byłby w stanie realizować polityki społecznej
spoczywającej na samorządzie powiatu.

7.1 Powiatowy Program Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata  2006 – 2011

W okresie trwania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2003 – 2010 powstał Powiatowy Program Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006 –
2011, który przyjęty został przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2005 roku, Uchwałą
Nr XXXIII/257/2005.
  Ubiegły rok był już szóstym rokiem realizacji ww. programu, którego głównym celem
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 skoncentrowane są na wsparciu
rodziny 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:

Ø Dzieci wymagające opieki i pomocy
Ø Rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych
Ø Rodziny biologiczne
Ø Rodziny zastępcze
Ø Kandydaci na rodziców zastępczych
Ø Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Ø Pogotowia rodzinne
Ø Usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek  opiekuńczo -

wychowawczych
Ø Członkowie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
Ø Rodzinne domy dziecka



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 ROK
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl

78

  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 osiągane są poprzez realizację
następujących projektów:

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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7.1.1 Realizacja zadań wynikających z Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka
i Rodziny w roku 2011

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 2011 r.

W ramach projektu nr 1 pt. „Prowadzenie poradnictwa rodzinnego” realizowane
są następujące zadania:

1. 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, możliwy jest    za pośrednictwem tej strony kontakt mailowy
z pracownikami Centrum, osoby niepełnosprawne mogą pobrać wnioski
o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, likwidacji barier
architektonicznych, likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się.

2. Świadczone są specjalistyczne usługi osobom znajdującym się w kryzysie
(udzielono pomocy 695 osobom – pomoc psychologiczna (478 osób), porady
prawne (217 osób);

3. W ramach oferty Zespołu Interwencji Kryzysowej porady prowadzi prawnik, który
przyjmuje interesantów w każdą środę, w godz. 16.00 – 18.00.

      W 2011 roku prawnik udzielił porad 217 osobom.
4. Funkcjonuje pomieszczenie terapeutyczne: pokój przesłuchań („Przyjazny

Pokój”) z „lustrem weneckim” w celu zminimalizowania stresu związanego
z przesłuchaniem ofiar przemocy. W tym roku odbyło się 7 przesłuchań
z udziałem nieletnich. Przeprowadzono też 11 mediacji, w których ogółem wzięło
udział 37 osób.

5. Kontynuowana jest współpraca z wolontariuszami, którzy w 2011 roku
uczestniczyli w różnego rodzaju zbiórkach i akcjach.

W ramach projektu nr 2 pt. „Pedagogizacja rodziców” realizowane są następujące
zadania:
1. Kontynuowana była praca socjalna (wywiady środowiskowe, usamodzielnienia osób
opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze);

2. Organizowane są szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych
i niespokrewniownych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Szkolenia organizowane były w ramach realizowanego projektu „Dzieciom Zastępuj
Rodzinę - Serca Czynem” zadanie dotyczące finansowego wsparcia jednostek samorządu
terytorialnego  w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem rodziną w 2011 roku
współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Spotkania miały na celu aktywizowanie rodzin i dzieci, pomoc w przezwyciężaniu trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

W ramach projektu nr 3 pt. „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
pozbawionym opieki rodziców” realizowane są następujące zadania:
- Kontynuowane są poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych:

· zamieszczanie na stronie internetowej Centrum oraz w innych mediach
szczegółowych informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego;

http://www.centrumbusko.pl/
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· rozpowszechnianie plakatów i ulotek.
· organizacja festynu rodzinnego.

- Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziców zastępczych programem
„PRIDE”.
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu powiatu buskiego.

Dzięki pieniądzom zebranym podczas VIII Balu Dobroczynnego, w 2011 r. 95 dzieci
wyjechało na kolonie do Pogorzelicy w tym 5 dzieci z Ukrainy.

- Aktualizowanie diagnozy problemów występujących w rodzinach zastępczych.

W ramach projektu nr 4 pt. „Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego,
wspierającego dziecko i rodzinę, działającego w oparciu o system <Żółtej Karty>”
realizowane jest następujące zadanie: zintegrowana, kompleksowa pomoc  specjalistów
z wielu dziedzin. W 2011r. zostało przeprowadzone 478 działań związanych z interwencją,
z czego 38 to interwencje środowiskowe. Osobom zgłoszonym w systemie „Żółtej Karty”
udzielono pomocy psychologicznej, prawnej oraz wsparcia rzeczowego w postaci paczek
żywnościowych zebranych w ramach akcji społecznych.

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.
Realizację projektu ogranicza ustawa o ochronie danych osobowych.

Projekt nr 6 pt. „Utworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej”  - z uwagi na brak
chętnych świetlica zakończyła swoją działalność. 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.
Istotą projektu było skuteczne przeciwdziałanie pogłębianiu się kryzysów i narastaniu
problemów w rodzinach

8. POWIATOWY DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W dniu 18 listopada bieżącego roku w Sali Kinowej Buskiego Samorządowego Centrum
Kultury  odbyła  się powiatowa uroczystość związana  z obchodami Dnia Pracownika
Socjalnego. Uroczystość rozpoczęła   się  o godzinie 15.30 i poprzedzona została jak co
roku Mszą Świętą  w Kościele św. Anny w Parku Zdrojowym. W trakcie uroczystości Pani
Wojewoda Świętokrzyski Bożetyna Pałka-Koruba w uznaniu za  długoletnią wzorową
pracę zawodową i działalność społeczną  na rzecz Państwa i obywateli odznaczyła
w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyżami
Zasługi oraz medalami za długoletnią służbę.
Odznaczenia otrzymali:
Złoty Krzyż Zasługi Pan Andrzej Smulczyński  - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku-Zdroju.
Brązowy  Krzyż Zasługi- Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju Pani Marta Drobek oraz Pani Agnieszka Milewska.
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Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 2011r.

Medale za długoletnią służbę otrzymali;
Elżbieta Skrzypczyńska, Danuta Gwóźdź, Krystyna Oszywa, Elżbieta Fila, Dorota
Śmigielska, Agnieszka Jewiarz

Po raz piąty  z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wręczone zostały
statuetki „Złotego Serca Dobroci” i „Serca Dobroci”. Uhonorowani nimi zostali Ci, którzy
w całym swoim życiu mają „Dobro świecące w ich sercach”.
Tegorocznymi laureatami statuetki „Złote Serce Dobroci” zostali:

1.   Pani Anna Dymna – Prezes fundacji „Mimo wszystko”
2.   Pan Grzegorz Solarz – Dyrektor Oddziału Kształcenia Zawodowego ZDZ
      w Busku – Zdroju
3.   Pan Czesław Chałat – Redaktor Naczelny Tygodnika „Ponidzia”.

W kategorii „Serce Dobroci” statuetki otrzymali:

1. Polskie Składy Budowlane  Wełecz
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Oblekoniu
3.Bank Spółdzielczy w Busku – Zdroju
4.Pan Konrad Zych  -  właściciel firmy KAR Stacja Demontażu Pojazdów  w Elżbiecinie
5.Pani Bożena Nowak  – wolontariusz oraz pracownik Samorządowego Gimnazjum
w Solcu – Zdroju
6.s. Antonina Wojdyła –  pedagog w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie

Wręczenie Serc Dobroci oraz listów gratulacyjnych

Ponadto Starosta Buski  Jerzy Kolarz uhonorował grupę pracowników pomocy społecznej
listami gratulacyjnymi.
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Występ Katarzyny Wrońskiej

Uroczystość zakończył recital Katarzyny Wrońskiej artystki z Krakowa
występującej w klubie  „Pod Jaszczurami, Harris Piano, Kabaret Loch Camelot.

9. WSPÓŁPRACA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI, SAMORZĄDOWYMI i ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

W roku ubiegłym Centrum współpracowało z Ministerstwem Pracy
i 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.

Wzorowo 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. Za poprawną uznać trzeba współpracę z Prokuraturą, Policją, Strażą
Pożarną. Z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju Centrum
ma podpisaną umowę o współpracy  w sytuacjach interwencji kryzysowej.
Natomiast w Komendą Powiatową  Policji w Busku-Zdroju współpracujemy
przy opracowaniu wniosku o nagrodę Kapituły „Koziołek”.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie aktywnie współpracowało z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami,
także kościelnymi. Współpraca z Zespołem Charytatywnym Caritas w Busku-Zdroju
dotyczyła rekrutacji na turnusy  rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych do Domu dla
Niepełnosprawnych w Piekoszowie prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju we współpracy
z Stowarzyszeniem „Razem Dzieciom” zorganizowało VIII Bal Dobroczynny, który się odbył
w Zielonkach w Dworze Dziekanów w dniu 11 lutego 2011 roku.

Z środków zebranych podczas  Balu Dobroczynnego we współpracy z Caritas
Diecezji Kieleckiej w 2011r. wyjechało  95 dzieci w tym 5 dzieci z Ukrainy na turnus
kolonijny organizowany w miejscowości Pogorzelica w dniach od 17 lipca do 31 lipca.
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VIII Bal Dobroczynny                                                   Wyjazd na turnus  kolonijny

Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” współpracując z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku-Zdroju w połowie lipca 2011r. zorganizowało zbiórkę pieniędzy na
wyprawki szkolne dla dzieci z niezamożnych rodzin powiatu buskiego. Wyprawki w ilości
37 sztuk przekazano pierwszoklasistom ze szkół podstawowych w miejscowościach Kików,
Oblekoń oraz Tuczępy. Również w 2011 roku Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” razem z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało dobrej klasy zestawy komputerowe
z Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, PKO Bank Polski w Warszawie oraz
Gospodarczego Banku Polskiego S.A. w Poznaniu. W sumie było to 14 zestawów
komputerowych, które trafiły do dzieci ze szkół podstawowych na terenie gmin Solec-Zdrój,
Pacanów, Busko-Zdrój i Wiślica. W gminie Busko-Zdrój w szkole w Kołaczkowicach
komputery otrzymały dzieci, które nie posiadały do tej pory takowego sprzętu. Natomiast
w Dobrowodzie i Siesławicach pracownie informatyczne tych szkół wzbogaciły
się o sprzęt ofiarowany przez Stowarzyszenie.

Dożynki w Tuczępach                                       Szkoła Podstawowa w Kołaczkowicach

          W 2011r. Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” przy współpracy
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju trzykrotnie przeprowadziło
zbiórki żywności w ramach ogólnopolskich akcji koordynowanych przez Świętokrzyski
Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.
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Świąteczna Zbiórka żywności

Zbiórkę przeprowadzili Wolontariusze (uczniowie buskich szkół gimnazjalnych i średnich,
a także gimnazjaliści z Pacanowa, Solca-Zdroju oraz  Zbludowic) współpracujący
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Paczki żywnościowe zostały przekazane
potrzebującym rodzinom za pośrednictwem Szkół Podstawowych z terenu Powiatu
Buskiego. W 2011 roku dzieciom z rodzin ubogich, znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej i materialnej przekazano łącznie 1386 paczek żywnościowych.

Tabela 19. Rozliczenie zbiórki żywności.

W ubiegłym roku PCPR w Busku-Zdroju, na łamach ,,Tygodnika Ponidzie” wystąpiło
z apelem do mieszkańców powiatu buskiego, o przekazywanie za pośrednictwem PCPR
rodzinom wielodzietnym i ubogim mebli, sprzętu AGD i RTV, odzieży i artykułów szkolnych.
Zgromadzone w trakcie przeprowadzonej akcji przedmioty i artykuły sukcesywnie
przekazywano potrzebującym. Podobną współpracę nawiązano  z 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 „Bank Drugiej Ręki”. Dzięki wsparciu sanatoriów, pensjonatów, internatu
Zespołu Szkół  Informatyczno - Technicznych w Busku – Zdroju, najuboższym rodzinom
powiatu buskiego przekazano: odzież, pościel, tapczany, fotele, szafy i szafki, krzesła,
dywany, sprzęt komputerowy. Wartość tej pomocy szacuje się na kwotę ok. 10 tysięcy
złotych.

Meble przekazane potrzebującym

Zbiórki żywności organizowane we
współpracy ze Stowarzyszeniem

"Razem dzieciom"

Łączna waga zebranych
produktów

Ilość paczek przekazanych
potrzebującym dzieciom

2 - 4 grudnia 2011r. 1 567,50 kg 500

23 - 24 września 2011r. 1 294,77 kg 450

8 - 10 kwietnia 2011r. 1 162,02kg 436
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W celu podnoszenia kwalifikacji pracowników i wymiany doświadczeń pracownicy
Centrum uczestniczą rok rocznie w kolejnych Forach Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie.

„ Zawsze z rodziną” w dniach 7-10 kwietnia 2011 r. w Zakopanem po raz piąty
obradowało Ogólnopolskie Forum Powiatowych  i Miejskich Ośrodków Pomocy
Rodzinie „Centrum”, połączone z Ogólnopolską Konferencją zorganizowaną w ramach
projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji
społecznej” . Również w dniach 1-3 wrzesień 2011 roku Stowarzyszenie zorganizowało
Konferencję  w Zakopanem pod nazwą „Razem dla Rodziny”  oraz w dniach 12-14
października 2011r. odbyła się Konferencja pn. „standardy usług i modele instytucji szansą
na nową jakość pomocy społecznej.”

Konferencja w Zakopanem kwiecień 2011r.          Konferencja w Zakopanem wrzesień 2011r
z udziałem Joanny Staręgi-Piasek

Konferencja w Zakopanem październik  2011r

Wiodącymi tematami  Konferencji szkoleniowych były zmiany do ustawy
o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sytuacja
w domach pomocy społecznej oraz prawne aspekty  rozporządzenia  Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego dotyczące pracy pracowników pomocy społecznej     w projektach
EFS.
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10. ORGANIZACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

10.1. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Busku-Zdroju

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 działało na podstawie nowego regulaminu organizacyjnego
uchwalonego przez Zarząd Powiatu (Uchwała nr 151/2008). W dniu 31.12.2009 r. Zarząd
Powiatu dokonał zmian w regulaminie organizacyjnym (Uchwała nr 392/2009).

Nowa struktura organizacyjna została wprowadzona w celu dostosowania jej do nowych
zadań wynikających z 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 Interwencji Kryzysowej,
- Zespół Projektowy i Realizacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rysunek 4: Struktura Organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
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Dla zharmonizowania działalności i zapewnienia jednolitego działania przy wykonaniu
zadań, poszczególne zespoły zobowiązane są do wzajemnej współpracy oraz
informowania się o obowiązujących przepisach.

Obsadę kadrową Centrum na koniec 2011 roku stanowiło 17 osób.  W 2011 roku
kontynuowano zatrudnienie w ramach Projektu EFS doradcy ds. osób niepełnosprawnych,
którego zadaniem było doradztwo i pomoc beneficjentom projektu „Nowy Zawód – Nowy
Start”.

10.2 Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 roku

Stan na 31.12.2011r.:
Andrzej Smulczyński - mgr politologii i nauk społecznych, organizator  pomocy
społecznej – dyrektor.

Aneta Chwalik -  mgr politologii i nauk społecznych, starszy specjalista pracy socjalnej.
Danuta Sołtyk – starszy specjalista pracy socjalnej (specjalizacja II stopnia).
Aneta Michalska - mgr pedagogiki resocjalizacyjno - sądowej i profilaktyki społecznej
– podinspektor (umowa na czas określony).

Sztuk Anna - mgr zarządzania, pomoc administracyjna (umowa na czas zastępstwa).
Marta Drobek - mgr ekonomii - główna księgowa
Regina Sztuk- inż. zarządzania – doradca ds. osób niepełnosprawnych (umowa
na czas określony).

Agnieszka Milewska- mgr rewalidacji z terapią pedagogiczną – podinspektor.
Łukasz Drobek - pomoc administracyjna ds. informatycznych (umowa na czas
określony).

Agnieszka Rady – mgr pedagogiki- pomoc administracyjna – sekretariat (umowa
na czas zastępstwa).

Monika Maj - mgr psychologii, terapeuta.
Anna Rogowska –Niekowal –mgr psychologii (umowa na czas zastępstwa).
Dariusz Szczepaniak – mgr administracji – pomoc administracyjna ds. bieżącej obsługi
BO ( umowa na czas określony)

Monika Lebida – zawodowe ( umowa na czas określony).

Osoby na zwolnieniach:
 Edyta Borek - mgr ekonomii, doradca ds. osób niepełnosprawnych
Agnieszka Włodarska-Majcherczyk- mgr psychologii - psycholog- terapeuta

 Anna Siekańska-Błachut – pomoc administracyjna

Osoby, którym ustał stosunek pracy:
Magdalena Olejarczyk -    podinspektor
Anna Bławat - asystent rodziny
Agnieszka Kaszuba - pomoc administarcyjna

Z Centrum współpracowali:
Marek Koziara – adwokat - porady prawne w Zespole Interwencji Kryzysowej
Urszula Krzak – radca prawny w Zespole Interwencji Kryzysowej
Adam Mierzwa – technik budowlany – inspektor nadzoru budowlanego.
Mieczysław Borowiec - usługi archiwizacyjne
Adam Krajewski- szkolenia BHP
Stażyści:
Anastazja Kowalczyk (staż od 25.05.2011 r. - 24.10.2011 r.
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10.3 Podwyższanie kwalifikacji

Szeroki obszar i złożoność działań pomocy społecznej, wielość i dynamika zmian
stanu prawnego oraz konieczność specjalizacji wymaga ciągłego podwyższania kwalifikacji
zawodowych poprzez różne formy  kształcenia, tak więc pracownicy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach
oraz seminariach. PCPR w Busku – Zdroju było również organizatorem różnego rodzaju
spotkań i szkoleń dla Kadry pomocy społecznej, przedstawicieli prawa, rodzin zastępczych
i pełnoletnich wychowanków oraz organizacji pozarządowych.

Tabela 20. Uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach pracowników  Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

Lp. Nazwa szkolenia
liczba

uczestnikó
w

liczba form
szkoleniowy

ch
1 Szkolenie „Profesjonalna asystentka/sekretarka” - Warszawa 1 1

2 Szkolenie „Realizacja projektów systemowych” - Chłopy
k/Koszalina 1 1

3 Szkolenie połączone z warsztatami „Ekonomia społeczna”-
Przemyśl 2 1

4 Szkolenie „Zakładanie podmiotów ekonomii społecznej -
Kielce 1 1

5 Konferencja Kadry Pomocy Społecznej 1 1
6 Konferencja Projektu „45+ na START” - Kielce 1 1

7 Konferencja Świętokrzyskiego Forum Pomocy Społecznej -
Kielce 1 1

8 Konferencja  organizowana przez Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Centrum   - Zakopane 2 1

9 Konferencja „ Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy”  -
Kielce 1 1

10 Konferencja „Projekty innowacyjne – POKL” -Kielce 2 1

11 Szkolenie dot. stosowania ustawy o pomocy społecznej -
Kielce 1 1

12 Konferencja Międzynarodowa „Dziecko w rodzinie – nadzieje i
zagrożenia” - Kielce 1 1

13 Szkolenie „ Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
dla podmiotów społecznych” - Kielce 1 1

14 Konferencja „ Dziecko z syndromem FAS” - Kielce 1 1

15 Szkolenie „ Rachunkowość jednostek i zakładów
budżetowych w 2011r.” - Korytnica 1 1

16 Szkolenie „Dlaczego warto i jak zorganizować wolontariat” -
Białobrzegi 1 1

17 Spotkanie w sprawie szwajcarsko-polskiego programu
współpracy - Kielce 1 1

18

XI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych -
prezentacja działalności ZIK o tematyce: „Kryzys – zagrożenie
czy szansa”
Częstochowa

2 1

19 Seminarium poświęcone rozwojowi ekonomii społecznej -
Świniary 2 1

20 Warsztaty dot. pozyskiwania funduszy unijnych przez
podmioty ekonomii społecznej - Kielce 1 1

21 Szkolenie „ Nowoczesne zarządzanie w pomocy społecznej” - 1 1
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Mąchocice

22 Wizyta studyjna „Akademia ekonomii społecznej” – Zielona
Góra 1 1

23 Szkolenie „Przemoc seksualna w rodzinie” - Cedzyna 1 1
24 Konferencja „Razem dla rodziny” - Zakopane 3 1
25 Szkolenie BHP dla pracowników - Busko-Zdrój 12 1

26 Wizyta studyjna „Akademia ekonomii społecznej” – Zielona
Góra 1 1

27 Szkolenie „Zarządzanie stresem” -Cedzyna 2 1
28 Warsztaty pisania wniosków unijnych - Kielce 1 1

29 Szkolenie „Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe” -
Kielce 2 1

30 Konferencja „ Szerokopasmowy Internet” - Kraków 1 1
31 Szkolenie „Zamówienia publiczne” - Cedzyna 1 1

32 Seminarium „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”
- Warszawa 1 1

33 Szkolenie dot. ustawy o wspieraniu pieczy zastępczej - Kielce 1 1

34
 Szkolenie „Wsparcie, budowanie zintegrowanej polityki
społecznej w regionie – zadania oraz działalność Zespołów
Interdyscyplinarnych” - Cedzyna

1 2

35 Konferencja „Standardy usług i modele instytucji szansą na
nową jakość pomocy społecznej” - Zakopane 1 1

36 Szkolenie „Ustawa o wspieraniu pieczy zastępczej” - Kielce 1 1

37 Seminarium „Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy” –
Busko-Zdrój 1 1

38 Szkolenie „Zamówienia publiczne” –
Busko-Zdrój 2 1

39
 Warsztaty „Wdrażanie i rozliczanie projektów systemowych w
ramach POKL 2007-2013 przez Ośrodki Pomocy Społecznej i
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” - Zielonki

3 1

RAZEM 62 40

Tabela 21. Szkolenia i spotkania zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju

Lp. Temat szkolenia Liczba
spotkań

Uczestnicy Liczba
uczestników

1
Procedura odebrania dziecka

art. 12a ust.4. ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy
 w rodzinie

1

Przedstawiciele:
Ośrodków Pomocy

 Społecznej
Sądu Rejonowego

Prokuratury

18

2

Wdrożenie ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej „Piecza

Zastępcza – Nowe zadania dla Powiatu i
Gmin”

1

Ośrodki Pomocy
Społecznej

12

3 Zapoznanie rodzin z ustawą o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej 1 Rodziny zastępcze 20

4
- Umiejętność gospodarowania środkami

finansowymi
- Umiejętność poszukiwania pracy

3 Pełnoletni
Wychowankowie 21
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- Miłość to też wybór, wybieram
świadomie

5
Znaczenie rodzin generacyjnych w

procesie adaptacji dziecka osieroconego
społecznie- analiza genogramów

1  Rodziny zastępcze 18

6
- Kompetencje interpersonalne

- Rozwiązywanie konfliktów
- Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych

3 Rodziny zastępcze 10

7
Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom
niepełnosprawnym oraz przedstawienie
zadań realizowanych w PCPR w Busku-

Zdroju

1

Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w

Broninie – młodzież
niepełnosprawna

20

8 Innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki
pracy z rodziną 1 Kadra pomocy

społecznej 30

9 Uzależnienie od alkoholu. Fakty i mity 1 Klienci PCPR
w Busku-Zdroju 9

10 Jak rozmawiać z nastolatkiem 1 Rodziny zastępcze 6

11 Dziecko w rodzinie- nadzieje i zagrożenia 1

Rodzice dzieci -
Szkoła Podstawowa i

Gimnazjum w
Zbludowicach

47

12
Spotkanie konsultacyjne z zakresu

projektu „Nowy Zawód – Nowy Strat” 2012
realizowanego przez PCPR w Busku-

Zdroju

1
Organizacje

Pozarządowe
Powiatu Buskiego

15

Razem 16 - 226

10.4 Kontrole zewnętrzne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju

 W 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju kontrolowane
było przez :

· Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju w zakresie gospodarki finansowej
w roku 2010 i I półroczu 2011r. Kontrola wykazała drobne nieprawidłowości,
które zostały wyeliminowane w bieżącej działalności PCPR.

· Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakresie
realizowanego projektu systemowego pn.” Nowy Zawód-Nowy Start”.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że projekt realizowany jest
w sposób prawidłowy. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

· Powiatową Inspekcję Pracy w Kielcach w zakresie przestrzegania przepisów
prawa pracy. W wyniku kontroli stwierdzono drobne nieprawidłowości, które
zostały wyeliminowane.

·

 10.5 Nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe dla pracowników Centrum

W dniu 5 stycznia 2011 roku w Kielcach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
otrzymało Nagrodę Homo Homini 2010 za działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
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W dniu 24 września 2011 roku Powiat Buski otrzymał również wyróżnienie i tytuł
„Samorządu Równych Szans 2011” w ramach konkursu organizowanego przez
Ogólnopolskie Forum Integracji Społecznej za realizację Projektu EFS „Nowy Zawód-
Nowy Start”.

Nagroda Homo Homini – 2011 rok Nagroda ,,Samorząd Równych Szans” – 2011 rok

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w powiecie buskim Wojewoda
Świętokrzyski Bożetyna Pałka-Koruba w uznaniu za  długoletnią wzorową pracę
zawodową i działalność społeczną  na rzecz Państwa i obywateli odznaczyła w imieniu
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyżami Zasługi oraz
medalami za długoletnią służbę. Odznaczenia otrzymali: Złoty Krzyż Zasługi  Andrzej
Smulczyński  - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
Brązowy  Krzyż Zasługi- Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju Pani Marta Drobek oraz Pani Agnieszka Milewska

Nagrody z tej okazji otrzymali w formie pieniężnej Dyrektor Centrum i pracownicy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w 2011 roku
wielokrotnie uczestniczył w posiedzeniach Rady Pomocy Społecznej przy Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej.
Członkowstwo Dyrektora w Radzie Pomocy Społecznej jest  pierwszą tego typu nominacją
z powiatu buskiego. W składzie IV kadencji  jest jedynym reprezentantem województwa
świętokrzyskiego. W składzie Rady znajduje się 18 osób reprezentujących różne
środowiska związane  z polską pomocą społeczną.

Posiedzenie Rady Pomocy Społecznej IV kadencji

W 2011 roku karą upomnienia zostało ukaranych dwóch pracowników za brak działań
w zakresie opracowywania Powiatowego Programu Działań na  Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2012-2020, które stanowiły realne podstawy do jego przyjęcia.
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10.6  Skargi i wnioski

W okresie sprawozdawczym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie wpłynęła
żadna skarga dotycząca pracy PCPR.

10.7 Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania

Jednym z głównych mierników jakości zadań realizowanych przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie jest weryfikacja wydanych decyzji administracyjnych
i rozstrzygnięć w zakresie świadczeń finansowanych ze środków PFRON.

Ponadto w 2011 roku zawarto 7 porozumień dotyczących umieszczenia dzieci
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Łącznie w roku 2011 po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wydano 105
decyzji administracyjnych oraz 446 rozstrzygnięć w sprawie przyznania świadczeń
ze środków PFRON.

Tabela 22. Mierniki jakości zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Lp. Wyszczególnienie Liczba

1 Porozumienia 7

2 Decyzje administracyjne 105

4 Rozstrzygnięcia ze środków PFRON 408

4 Umowy dotyczące wydatkowania środków PFRON( bariery,
sprzęt)

38

5 Złożone wnioski na posiedzenia Zarządu i Rady Powiatu 133

6 Umowy związane z realizacją projektów z finansowanych ze
środków EFS

20

Razem 711

10.8 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
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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 8 uchwał, a Zarząd Powiatu 4 uchwały
w sprawach dotyczących pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
PCPR wniósł na posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisje Rady Powiatu 133 opracowań,
informacji i sprawozdań, spotykały się  z wysoką oceną adresatów.

Centrum współpracowało z kierowaną przez Pana Romana Dudę  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.

11. INFORMACJE DODATKOWE

11.1 Wydawnictwa PCPR

Tabela 23. Promocja – informator, ulotki, kalendarz itp.

Lp. Wyszczególnienie Źródło finansowania
1 Plakaty promujące - Rodzicielstwo zastępcze 50 szt.

Projekty „ Dzieciom
Zastępuj Rodzinę –

Serca Czynem”
oraz „Nowy Zawód-

Nowy Start”
współfinansowane
przez Europejski

Fundusz Społeczny

2 Kalendarze naścienne 2012 rok – 300 szt.
3 Ulotki promujące – Rodzicielstwo zastępcze – 50szt.
4 Gadżety (balony) promujące - Rodzicielstwo

zastępcze – 500szt.
5 Ulotki promujące projekt „NZ-NS”– 500 szt.
6 Poradnik dla osób niepełnosprawnych- 3000 szt.
7 Broszura informacyjna – 1000 szt
8 Plakaty promujące Projekt „NZ-NS” – 350 szt
9 Plecak z nadrukiem – 170 szt.

10 Teczki skrzydłowe z nadrukiem – 170 szt.
11 Teczki kartonowe z nadrukiem – 240 szt.
12 Zaproszenia – 500 szt
13 Broszura informacyjna – 410 szt.
14 Długopisy – 410 szt.
15 Koszulka z nadrukiem – 170 szt.
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Koszulka z nadrukiem Poradnik dla osób niepełnosprawnych
Broszura informacyjna, Notes, Długopis

Teczki skrzydłowe z nadrukiem Plecak z nadrukiem
Teczki kartonowe z nadrukiem

Gadżety promujące rodzicielstwo zastępcze
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12. OKREŚLENIE POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE,
WYNIKAJĄCYCH  Z WYKONYWANYCH ZADAŃ W 2011 ROKU.

 W aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu buskiego pomoc społeczna,
w dalszym ciągu ma do spełnienia ważną rolę. Stwarzać powinna poczucie
bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych warunków życia
i zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu, wspomagać rodzinę w wypełnianiu jej
funkcji.

Realizując tak postawione zadania, należy podjąć działania wspierające tworzenie
dobrze funkcjonującej bazy materialnej i instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadry służb
pomocy społecznej. Niebagatelne znaczenie będzie miał w tym zakresie Europejski
Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki a w nim projekty systemowe
i konkursowe.

Na podstawie rozpoznania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
i diagnozy sytuacji społecznej jaka znalazła się w ,,Powiatowej Strategii, Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020”, rok 2012 będzie kolejnym
w realizacji tego dokumentu. Rozwinięciem  i uzupełnieniem Strategii stał się „Powiatowy
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020”., którego zapisy
mają doprowadzić do poprawy sytuacji niepełnosprawnych w najbliższych kilku latach.
Rok 2012 będzie czasem realizacji nowych i nowelizowanych aktów prawnych poczynając
od ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, po przygotowanie systemu
pomocy do standardów usług i modeli instytucji. W roku bieżącym zaplanowano
opracowanie  „Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego”
oraz sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej   w powiecie uwzględniających
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na pomoc
społeczną, niezależnie od podmiotu je finansującego i realizującego. Prace nad tymi
zagadnieniami zostały już podjęte i są w toku.
Rok 2012 będzie  również czasem dalszej kontynuacji i rozwoju infrastruktury pomocy
społecznej, łącznie z uzyskaniem pełnych standardów w domach pomocy społecznej
szczególnie w DPS Gnojno.
Zostaną przygotowane założenia do opracowania Powiatowego Programu Partnerstwa
Społecznego i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie.
Program ma w swym założeniu wpłynąć na prorozwojową  politykę społeczno-
ekonomiczną niezbędną do rozwoju powiatu.
Dużą nadzieję do rozwoju pomocy i metod oraz formy działania, pokładać należy w ocenie
zasobów pomocy społecznej. Dokument ten wynika ze znowelizowanej ustawy o pomocy
społecznej i ma stanowić nowe narzędzie do lepszej identyfikacji potrzeb i koordynacji
działań służb społecznych w powiecie.

 Innymi zamierzeniami wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych,
do których pomoc społeczna jest zobligowana są:
- realizacja funkcji administracyjnych w systemie pomocy społecznej wobec jednostek
pomocy i integracji społecznej oraz placówek doradczych i socjalnych; nadzór i kontrola
infrastruktury jednostek pomocy społecznej w powiecie,
- realizacja zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej zleconej do
wykonania powiatowi oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu
o środki PFRON,
- prowadzenie zagadnień interwencji kryzysowej, przemocy w rodzinie, poradnictwo
prawne a także specjalistyczne programy terapeutyczne dla sprawców i ofiar przemocy
w rodzinie,
- doskonalenie form i metod rozwoju rodzicielstwa zastępczego, wsparcia rodzin
wielodzietnych, szeroko rozumianej pomocy dla niezamożnych rodzin,
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- podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników służb społecznych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i aktywizacja  społeczności
lokalnej do partnerstwa i animacji społecznej w celu znalezienia własnego modelu rozwoju
kapitału społecznego (Centrum Aktywności Lokalnej),
- kontynuowanie realizacji projektu EFS, POKL „Nowy Zawód – Nowy Start”
na wartość 1 534 864,0 zł podejmującego nowatorskie rozwiązania m.in.: edukacji ekonomi
społecznej, praktyk zawodowych, skutecznego zatrudniania niepełnosprawnych.

Pomoc społeczna  jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, jest instytucją polityki
społecznej i części działu administracji rządowej o nazwie zabezpieczenia społecznego.
Samorząd powiatu w celu zapewnienia świadczenia usług publicznych z zakresu pomocy
społecznej,  uwzględniając uwarunkowania lokalne, powołał do ich realizacji Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.
Jednostka ma realizować zadania i kompetencje z zakresu pomocy społecznej,
zachowując rolę koordynatora i wykonawcy znacznej części zadań, przyjmując na siebie
bardzo szeroki obszar działań, wykonując na miarę swych własnych kadrowych kwalifikacji
postawione cele.

Rok 2012 to kolejny na drodze rozwoju społecznego powiatu buskiego,
w którym znaczne role odgrywa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   w Busku - Zdroju.

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
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13. PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE W ROKU 2012  W JEDNOSTKACH
POMOCY SPOLECZNEJ

Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
· Remonty wynikające z bieżącej eksploatacji
· Prace przygotowawcze do przystąpienia do Programu Szwajcarsko-Polskiego
· Przyłączenie do sieci kanalizacji gminnej

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pralni i budynku
administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny, dla Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach
· Zaadoptowanie poddasza na pomieszczenia mieszkalne
· Zabudowa klatki schodowej
· Odnowienie pomieszczeń mieszkalnych
· Elewacja budynku
· Wymiana urządzeń kuchennych

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach
· Remont dachu i elewacji zewnętrznej budynku placówki
· Wymiana grzejników centralnego ogrzewania
· Doposażenie pomieszczeń domu w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego,

sprzęt sportowy i niezbędne meble

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie
· Zagospodarowanie zieleni przez budynkiem głównym placówki
· Położenie kostki brukowej

Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku-Zdroju
· Remont łazienek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
W ramach realizowanego projektu systemowego:

· Zakup  laptopa z system operacyjnym i komputera multimedialnego.
· Zakup i montaż wymienników powietrza
· Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
· Adaptacja garażu wolnostojącego z przeznaczeniem na magazyn sprzętu

rehabilitacyjnego w ramach wypożyczalni
· Zakup ścianki reklamowej
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