
1 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU  
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
w Busku-Zdroju 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
W ROKU 2012 

 
 

 
 

Busko-Zdrój, marzec 2012 rok 
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2 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU  
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej         
5 

 1.1. Zadania z zakresu pomocy społecznej          
5 

 1.2. Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych        
6 

2. Finansowanie zadań             
8 

 2.1. Dochody budżetowe            
8 

 2.2. Wydatki budżetowe            
9 

 2.3. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   
 12 

 2.4. Środki pozyskane dodatkowo        
 12 

3. Infrastruktura pomocy społecznej        
 14 

3.1. Domy pomocy społecznej         
 14 

 3.1.1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
 3.1.2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 
 3.1.3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 
 3.1.4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 

 3.1.8. Wybrane dane statystyczne 
3.2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze       

 22 
 3.2.1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  w Winiarach 
 3.2.1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  w Pacanowie 
 3.2.1. Rodzinny Dom Dziecka w Janinie 
3.3. Rodzinna opieka zastępcza        

 27 
3.3.1. Rodziny zastępcze 
3.3.2. Usamodzielnienia 
3.3.3. Realizacja Ministerialnego Programu „Dzieciom Zastępuj Rodzinę Serca Czynem” 

3.4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych       
 32 

 3.4.1. Rehabilitacja społeczna 
3.4.1.1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w  turnusach  
              rehabilitacyjnych 

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

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

 3.4.1.4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  
   3.4.1.5. Programy PFRON 

 3.4.2.    Punkty informacji dla osób niepełnosprawnych     
             
  
4.     Strategia rozwiązywania problemów społecznych       
 47 
 4.1 .Powiatowy Program Wsparcia Dziecka i Rodziny 
5.     Organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie      
 48 

5.1. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie    
 48 

5.2. Kadra           
 49 

 5.2.1. Zasoby 
 5.2.2. Podwyższanie kwalifikacji 
5.3. Mierniki jakości realizowanych zadań       

 52 
 5.3.1. Kontrole 



3 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU  
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

 

 

 5.3.2. Skargi i wnioski 
 5.3.3. Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania 
5.4. Informacje dodatkowe         

 54 
 5.4.1. Wydawnictwo PCPR 
 5.4.2. Działania promocyjne jakości i warunków pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                                       
w Busku-Zdroju 

6. Określenie potrzeb pomocy społecznej w powiecie, wynikających    z wykonywanych zadań w 2011 roku
 57 

7. Planowane remonty i inwestycje w roku 2012 w jednostkach pomocy społecznej  
8. Wykaz Tabel 
9. Wykaz Wykresów 
10. Wykaz Rysunków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU  
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

 

 

1. ZADANIA POWIATU  
 

1.1.  Zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej 
 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 
współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi 
Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
 Powiat zobowiązany jest zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań 
pomocy społecznej. Nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo 
istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej 
niezbędnych potrzeb życiowych. Ponadto zobowiązany jest do stwarzania 
podstawowych warunków umożliwiających godną egzystencję mieszkańcom powiatu. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju jest jednostką organizacyjną, 
wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania z zakresu 
pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania 
rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności 
rodzin. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, jako koordynator, posiada 
szeroką wiedzę o stanie pomocy społecznej w powiecie, co daje gwarancję ich 
należytego wykonania zadań. Pełni również rolę wyspecjalizowanej instytucji, tworzącej 
na potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie pomocy społecznej. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju funkcjonuje i wykonuje zadania 
na podstawie obowiązujących aktów prawnych: 
1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2013 r.                    
      poz. 182); 
2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
    (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. ); 
3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz    
    zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 
4) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  
     Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); 
5) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r.  
     Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.); 
6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157, poz. 1240 
     z późn. zm.); 
7) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr    
     180, poz. 1493 z późn. zm.); 
8) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
     (Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 
 
 Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dokonuje podziału zadań 
pomiędzy poszczególne szczeble administracji państwowej i samorządowej. Do zadań 
powiatu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należą: 
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  
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i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie 
gminami; 

2)     prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 
3)   przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie 

nauki osobom opuszczającym: domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet                      
w ciąży oraz schroniskom dla nieletnich, zakładom poprawczym, specjalnym 
ośrodkom szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodkom wychowawczym, 
młodzieżowym ośrodkom socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub 
młodzieżowym ośrodkom wychowawczym; 

4)     pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu 
się do życia, młodzieży opuszczającej: domy pomocy społecznej dla  
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 

5)    pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 

6)  prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

7)     prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi                      
i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

8)     prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 
9)     udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 
10)   szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 
11)   doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu; 
12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym   

tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
13)   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego; 

14)  sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej   
sytuacji społecznej i demograficznej w zakresie pomocy społecznej; 

15) 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; 
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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. 
 

1.2.  Zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej 
 
 Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
dokonuje podziału zadań pomiędzy poszczególne szczeble administracji państwowej                            
i samorządowej. Do zadań powiatu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie należą: 
 
Zadania własne powiatu: 
1)    opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 
zawodowych; 

2)   zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

3)  organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 
zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze                                
i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wspieranie procesu 
usamodzielniania; 

4)    tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych 
domów dziecka i rodzin pomocowych; 

5)  prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym; 

6)   organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 
dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

7)   organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez 
tworzenie warunków do powstawania: 
a) grup wsparcia, 
b) specjalistycznego poradnictwa, 

8) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-
wychowawczych; 

9)     wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 
10) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku 

niezbędnych badań lekarskich; 
11)   prowadzenie rejestru danych, o osobach: 
 a)  zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny   

     zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
 b) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej   

     niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka; 
12) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie 
zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka; 

13)   finansowanie: 
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 a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych    
                w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach    
                opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo- 
                terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach  
                pomocowych na jego terenie lub na terenie innego powiatu, 
 b) pomocy przyznanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny  
                zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub  
                regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 
 c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia  
              rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- 
              wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych,  
              prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo- 
            wychowawczych typu rodzinnego; 
14)  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny                  

i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie       
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

15)  przekazywanie do biura informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości                    
z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 
1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej; 
2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mieszkających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 
a) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 
b) uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony  
    uzupełniającej. 

 
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.  
 
1.3 . Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  
 
1)  prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka; 

2)   kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 
kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię                 
o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 

3)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                       
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

4)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia 
tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora                                 
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 
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5)   zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 
szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich 
potrzeby; 

6)     zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                      
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 

7)     organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 
pomocy wolontariuszy; 

8)    współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sądami i ich organami 
pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi; 

9)   prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną 
pieczę zastępczą  i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 

10)  zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,               
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 

11)   dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej; 

12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest 
pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość  
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 
niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie  
i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą; 

13)   przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której 
mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz 
prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie                   
i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 
zawodowego; 

15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów 
pracy; 

16)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

17)  organizowanie opieki nad dzieckiem, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący 
rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności  
z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. 

 
 

1.4 . 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) ze środków Funduszu mogą być realizowane, w części lub całości, następujące 
zadania powiatu, wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: 
 Do zadań powiatu należy: 

1)  opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 
rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej, 
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 

2)    współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu                 
i realizacji programów; 

3)  udostępnianie na potrzeby pełnomocnika i samorządu województwa oraz 
przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu 
programów         oraz rocznej informacji z ich realizacji; 

4)   podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności; 

5)  opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej 

działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; 

6)   współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych 

osób; 

7)    dofinansowanie: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach  

         rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki    

          pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych  

         przepisów, 

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,                      

         w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika; 

8)   dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
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PROJEKTY DOTYCZĄCE 
REALIZACJI ZADAŃ  

POWIATU  
Z ZAKRESU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 

Rodziny zastępcze  

 
Spokrewnione – 9 
Niezawodowe  –11 

Zawodowa Rodzina Zastępcza - 2 

 

 

Pomoc wychowankom 
opuszczającym placówki i rodziny 

zastępcze  
Osoby Kontynuujące  Naukę - 27 
 

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 
- programy PFRON – Aktywny Samorząd, 
Program wyrównywania różnic między regionami 

 

 

 

 

REHABILITACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 
POWIATOWE CENTRUM 

POMOCY RODZINIE  
W BUSKU-ZDROJU 

 

ZADANIA ZLECONE 

 

 
Projekt systemowy 

„Nowy Zawód – Nowy Start” 
– EFS POKL 

 

 

Program współfinansowany przez MPiPS  
na realizację zadania publicznego 

pn. „ Szkolenie rodzin zastępczych, 
osób prowadzących rodzinne domy 
dziecka oraz dyrektorów placówek 
opiekuńczo-wychowawcych typu 

rodzinnego”. oraz szkolenie 
pn „Koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” . 
 

 

POMOC  
INSTYTUCJONALNA 

 

Placówka 
Opiekuńczo – Wychowawcza  

30 miejsc socjalizacyjnych 
10 miejsc interwencyjnych 

WINIARY 
 

2 Domy Pomocy Społecznej  
dla 125. mieszkańców,  

SŁUPIA, RATAJE 

na realizację 
zadania publicznego 
 

Placówka 
Opiekuńczo – Wychowawcza  

30 miejsc socjalizacyjnych 
PACANÓW 

 

 

2 Domy Pomocy Społecznej  
dla  165 mieszkańców 
GNOJNO, ZBORÓW 
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2. FINANSOWANIE  ZADAŃ 
 

2.1. Dochody budżetowe 
 

W roku 2012 dochody budżetowe w dziale 852  Pomoc społeczna zostały 
zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w kwocie                 
3 000,00,  natomiast  wykonanie wyniosło  3 327,18 zł.  W/w dochody budżetowe uzyskano           
z tytułu naliczonych odsetek bankowych. Dodatkowe dochody uzyskano w kwocie 
1800,00 zł. z tytułu realizacji programu Junior – Program aktywizacji zawodowej 
absolwentów niepełnosprawnych. 

Realizacja dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w latach 
2011-2012 w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie kształtuje się 
następująco: 

Tabela 1. Dochody budżetowe osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w §0920. 

 
 
Dział 

 
Roz- 
dział 

 
Treść zadania  

Wykonanie          
w roku 2011  

w zł 

 
Plan roku 
2012 w zł  

Wykonanie          
w roku 2012 

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 

 
3 000,00 

 
   3 327,18 

 
136,39 

 
110,91 

 
 
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 2012 r. 
wynosił 576 250,00 zł i był mniejszy od budżetu 2011 r. o 22 393,00 zł to jest  3,741 %. 
 
Tabela 2. Wykonanie budżetu Centrum w roku 2012 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 1 625,00 1 624,99 1 624,99  
  

4010 375 739,00 375 738,76 375 738,76  
  

4040 33 479,00 33 478,68 33 478,68 43 831,45 
  

4110 61 069,00 61 069,02 61 069,02 7 547,78 
  

4120 9 787,00 9 786,82 9 786,82 1 073,87 
  

4170 9 000,00 9 000,00 9 000,00  
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4210 5 250,00 5 250,09 5 250,09  
  

4260 14 233,00 14 233,11 14 233,11 386,09 
  

4270 500,00  499,84 499,84  
  

4280 510,00 510,00 510,00  
  

4300 10 686,00 10 686,21 10 686,21 603,69 
  

4350 1 718,00 1 717,97 1 717,97 1 110,81 
  

4360 1 977,00 1 976,81 1 976,81  
  

4370 3 901,00 3 901,07 3 901,07 100,00 
  

4400 22 723,00 22 722,98 22 722,98  
  

4410 3 492,00 3 492,65 3 492,65    

4430 2 459,002 2 459,00 2 459,00    

4440 14 422,00 14 422,00 14 422,00    

4700 3 680,00 3 680,00 3 680,00    

 
OGÓŁEM 

 
576 250,00 576 250,00 576 250,00 54 653,69  

 

 

 Wykazane zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w głównej mierze 
dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz  
ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczką na podatek dochodowy               
od osób fizycznych. 

 

2.2.2 Budżety jednostek pomocy społecznej. 

 

W roku 2012 w dziale Pomoc Społeczna dysponowaliśmy kwotą 15 885 286,85 zł        
(w tym  środki  PFRON, stanowiły kwotę  1 701 003,00 zł tj. 10,71 % sumy ogólnej),  
z czego na placówki opiekuńczo - wychowawcze: 2 594 588,00 (co stanowi  16,33 % sumy 
ogólnej), a na domy pomocy społecznej: 9 859 670,35 ( 62,07 %).  

Budżet PCPR stanowił 576 250,00 zł (3,63%), Zespołu Interwencji Kryzysowej                 
99 242,00 zł ( 0,62%),  a Rodzin Zastępczych   731 825,00 zł  ( 4,61 %). Poniżej w ujęciu 
tabelarycznym ujęto wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2012 r. 

 
Tabela 3. Wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w roku 2012 roku 

 

Lp. Nazwa instytucji Plan na 2012 
Wydatki 

dokonane 
Wykonanie              

w % 

1. Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Winiarach 

1 533 282,00 1 533 282,00 100 

2. Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Pacanowie 1 061 306,00  1 040 165,72 98 

RAZEM 
2 594 588,00 2 573 447,72 

 
99,19 

 

3. DPS Gnojno 3 223 191,00 3 223 191,00 100 

4. DPS Rataje 1 181 569,36 1 181 569,36 100 
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5. DPS Słupia 3 143 709,99 3 143 709,99 100 

6. DPS Zborów 2 311 200,00 2 311 200,00 100 

RAZEM 
9 859 670,35 

 
9 859 670,35 

 
100 

 

7. PCPR 576 250,00 576 250,00 100 

8. ZIK  99 242,00 99 242,00 100 

9. Rodziny Zastępcze 731 825,00 657 453,14 89,84 

RAZEM 1  407 317,00 1 332 945,14 94,72 

 

10. PFRON 1 701 003,00 1 700 789,04 99,99  

11. Aktywny Samorząd                                    322 708,50               176 638,82                    54,74 

 

RAZEM 15 885 286,85 15 484 491,07 97,48 

    

 
 
Wykres 1.  
 
 

9%

11%

17%

63%

Podział budżetu na 
poszczególne jednostki 

pomocy społecznej

PCPR, ZIK, Rodziny
Zastępcze - 1 407
317,00
PFRON - 1 701
003,00
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2.3. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania powiatu                   
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Na realizację zadań ustawowych Zarząd PFRON przyznał powiatowi buskiemu kwotę -  
2 303 416,50 zł, w tym: 

 na rehabilitację zawodową –  176 332 zł (zadania realizowane przez Powiatowy 
Urząd Pracy), 

 na rehabilitację społeczną – 1 701 003 zł (zadanie realizowane przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie). 

 Pilotażowy program PFRON „Aktywny Samorząd” 322 708,50 zł. 
 Program celowy PFRON ,,Program wyrównywania różnic między regionami II” -  

103 373,00 zł. 
 

 
2.4. Środki pozyskane dodatkowo 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  w roku 2012 pozyskało 

dodatkowe środki  w wysokości – 1 477 161,28 zł , z następujących źródeł: 
 Program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej                        

na realizację zadania publicznego pn. „ Szkolenie rodzin zastępczych, osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego” – dotacja 6 000,00 zł.  

 Program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej                        
na realizację zadania publicznego pn. „ Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 
dotacja 5 073,60 zł.  

 Budżet Wojewody na dodatki dla pracowników socjalnych – 6 000,00 zł; 
 Dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin 

zastępczych – 10 170,00 zł; 
 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o pieczy 

zastępczej – 2 407,00 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  1 167 498,86 zł; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Praca pracownika socjalnego w terenie                  Spotkanie Koordynatora pieczy zastępczej  
                                                                                                                          z rodziną 
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3. INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE 
 

3.1. Domy Pomocy Społecznej 
 

 Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy 
prowadzenie oraz rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym a także umieszczanie w tych domach skierowanych osób. 
O skierowanie do domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca 
całodobowej opieki w razie niemożności zapewnienia jej usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania przez rodzinę oraz właściwą dla miejsca zamieszkania gminę. Decyzję                   
o skierowaniu do domu pomocy społecznej od roku 2004 i decyzję ustalającą opłatę za 
pobyt w takim domu wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy dla tej osoby w dniu jej 
kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy 
Społecznej wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia 
Starosty. Ustawa z listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
wprowadziła od 1 stycznia 2004 r. nowe zasady odpłatności za pobyt osób w domach 
pomocy społecznej, a skierowanych po 31.12.2003 r. Nowe zasady określają, że na pełny 
koszt utrzymania składa się odpłatność osoby kierowanej, zobowiązanej do alimentacji 
rodziny oraz kierującej gminy. 
Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą odpowiednio: 
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób 

małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego 
dochodu, 

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej: 

 a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż      
300 % kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty 
nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej, 
 b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 
300 % kryterium dochodowego, z tym że przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie nie 
wlicza się mieszkańca domu, chyba że mieszkaniec domu nie posiada dochodu; kwota 
dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej na osobę w rodzinie, 
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości 
różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami 
wnoszonymi przez mieszkańca oraz małżonka osoby skierowanej i rodzinę. Osoby 
przebywające w domach pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. i osoby skierowane 
do tych domów przed tą datą ponoszą odpłatność na starych zasadach tj. 70 % własnego 
dochodu nie więcej niż koszt utrzymania w domu pomocy społecznej. 

 

W roku 2012 na terenie powiatu buskiego funkcjonowało 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 2012 roku w domach pomocy społecznej przebywało 278 mieszkańców, w tym 
179 mieszkańców skierowanych przed 1 stycznia 2004 roku i 99 przebywających na 
zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2004 roku. 
 W wyniku ruchu mieszkańców w 2012  roku  przyjęto  12 mieszkańców. 
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  3.1.1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
typ:     dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie  

  liczba miejsc: 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      Pawilon mieszkalny w Zborowie                                                   Mieszkańcy DPS Zborów 

 
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie (jednostka prowadzona jest przez  samorząd 
powiatu). 
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. 
 Budżet Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w 2012 roku stanowił kwotę 
2 311 200,00zł. Średni  miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Zborów w  2012 
roku wynosił 2 983,46 zł . 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność DPS Zborów za 2012 rok znajduje się    
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 
  3.1.2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie  

typ:   dla dorosłych i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie  (mężczyzn) 
liczba miejsc: 100 

 

 

 

 

 

 
 

                    Budynek mieszkalny DPS Gnojno                                    Mieszkańcy DPS Gnojno 
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              Nowa inwestycja DPS Gnojno                              Minister MPiPS Włodzimierz Kosiniak-Kamysz 
                                                                                                                    na otwarciu DPS                                                 

 

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie (jednostka prowadzona jest przez  samorząd 

powiatu). 

 
W 2012 roku została zakończona bardzo ważna dla Powiatu inwestycja             

pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku pralni i administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny 
dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie". 

 

 

Wartość końcowa zadania realizowanego w latach 2008-2012 wyniosła  
4 713 427,64 zł w tym : 

Koszty dokumentacji technicznej :  139 700,00 zł 
Roboty budowlane                         : 4 247 640,96 zł 
Koszty nadzoru inwestorskiego     : 32 753,00 zł 
Pierwsze wyposażenie obiektu      : 293 333,68 zł 

Źródłem finansowania inwestycji w roku 2012, oprócz środków własnych Powiatu 
Buskiego, była dotacja celowa z budżetu państwa, w wysokości 3 288 000,00 zł 

Powstał nowy pawilon mieszkalny o powierzchni użytkowej netto                                            
2 603,47 m2.  Zrealizowana inwestycja pozwoliła uzyskać niezbędną powierzchnię 
dla realizacji celów statutowych Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, oraz 
pomieszczenia dla celów rehabilitacyjnych  i  30 uczestników terapii zajęciowej 
służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo  i intelektualnie 

  Dom Pomocy Społecznej uzyskał wpis do rejestru Wojewody 
Świętokrzyskiego i aktualnie jest przystosowany dla dorosłych oraz dzieci                             
i młodzieży (chłopców) niepełnosprawnych intelektualnie. W 2012 roku  placówka 
dysponowała 102 miejscami a obecnie 100. 
 
Od 1991 roku, dyrektorem tej jednostki jest pan Stanisław Kozioł. 

Budżet Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2012 roku stanowił kwotę                                  
3 223 191,00  zł. Średni  miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Gnojno                     
w  2012 roku wynosił 2 987,04 zł 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność DPS Gnojno za 2012 rok znajduje się  
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 
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   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 prowadzony na podstawie zawartej 

umowy na realizację zadania publicznego z zakresu  pomocy społecznej.  Organem 
prowadzącym było   Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim 
Prowincji Krakowskiej z siedzibą w Rząsce a w grudniu 2012 roku został 
sporządzony aneks do umowy i w prawa i obowiązki prowadzącego weszło 
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny z siedzibą                        
w Słupi. Termin realizacji zadania ustalony został na okres od dnia 01.01.2012r. do 
dnia 31.12.2012r. 

W dniu 31 grudnia 2012 roku została podpisana nowa umowa  po 
uprzednim rozpisaniu konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej na czas roku tj. od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.  
 
 

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

Budżet Domu Pomocy Społecznej w Słupi w 2012 roku stanowił kwotę 
3 143 709,99 zł. Średni  miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Słupia   
w  2012 roku wynosił 2 851,37 zł 

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Słupia za 2012 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 publicznego z zakresu  
pomocy społecznej.  Termin realizacji zadania ustalony został na okres od dnia 
01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. 
W dniu 31 grudnia 2012 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 2013r. do 31 grudnia 2013r.  
 

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

Budżet Domu Pomocy Społecznej w Ratajach w 2012 roku stanowił kwotę 
1 181 569,36 zł. Średni  miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Rataje   w  2012 
roku wynosił  2 750,00 zł 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność DPS Rataje za 2012 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 pracowników 
w placówkach wg stanu na 

dzień 31.12.2012 roku 

 
Średni  miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w zł 

 
Ogółem 

 

2012 rok 

 
1. 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
 

65 
46 osób / 43,5 etatu 

 
2 983,46 

 
2. 

Dom Pomocy Społecznej  w Gnojnie 100 66 osób / 64,25 etatu 2 987,04 

 
3. 

Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 90 66 osób / 65,5 etatu 2 851,37 

 
4. 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 
Słupskich  

35 27 osób / 25,5 etatu 2 750,00 

 RAZEM: 290 205 osób / 198,75 etatu 
średnio w powiecie  

2.892,96 
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Tabela 5. Ruch mieszkańców 

 
 

Lp. 

 
 

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej  

Liczba osób przyjętych w roku 2012 

Objętych 
dotacją 

Skierowanych  
przez gminy 

 
Razem 

1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 0 3 3 

2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 0 0 0 

3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 0 3 3 

4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich  0 6 6 

 RAZEM 0 12 12 

 
 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba osób oczekujących na umieszczenie  
w poszczególnych typach domów wynosiła: 

o DPS Zborów      -   0 osób 
o DPS Gnojno       -   0 osób  
o DPS Słupia       -   0 osób  
o DPS Rataje        -   4 osoby 
 

Ogółem na umieszczenie w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie 
Powiatu Buskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku oczekiwały 4  osoby. 

 
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. Opieka instytucjonalna nad dzieckiem pozbawionym częściowo                                       
lub całkowicie opieki rodziców - PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 

 
 Do jednych z najważniejszych zadań własnych powiatu, realizowanych przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju należy obowiązek zapewnienia 
opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. 
Jednym ze sposobów zapewnienia opieki jest tworzenie oraz prowadzenie placówek 
opiekuńczo – wychowawczych. Taka Placówka ma za zadanie zapewnienie dzieciom                  
i młodzieży, dziennej lub całodobowej, ciągłej lub okresowej opieki i wychowania. Placówki 
opiekuńczo – wychowawcze zaspokajają potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, 
społeczne i religijne. Obowiązkiem placówki jest zapewnienie przysługujących świadczeń 
zdrowotnych i kształcenia.   
Pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej ma charakter przejściowy, trwa do 
momentu powrotu małoletniego do domu rodzinnego, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej 
lub w rodzinie zastępczej. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju ściśle współpracuje z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami, 
pracownikami placówek opiekuńczo - wychowawczych, w których przebywają dzieci, 
Ośrodkami Pomocy Społecznej, innymi Centrami Pomocy Rodzinie, a także z każdą inną 
osobą oraz instytucją, dzięki których pomocy można doprowadzić do zakończenia pobytu 
dziecka w Placówce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki opiekuńczo-
wychowawcze dzielą się na: 
1. Placówki socjalizacyjne 
2. Placówki interwencyjne. 
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3. Placówki rodzinne. 
4. Placówki specjalistyczno -terapeutyczne. 
 Placówka opiekuńczo-wychowawcza zobowiązana jest do tworzenia dzieciom 
warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, poszanowania 
podmiotowości dziecka, wysłuchania jego zdania i w miarę możliwości uwzględnienia jego 
wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka                              
o podejmowanych wobec niego działaniach. Placówka dba o poszanowanie                                    
i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i innymi 
osobami zarówno spoza placówki, jak przebywającymi lub pracującymi w placówce, uczy 
nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych, uczy poszanowania 
tradycji, ciągłości kulturowej, uczy planowania i organizowania codziennych zajęć 
stosownie do wieku dziecka, a także organizowania czasu wolnego. Placówka powinna 
zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, kształtowanie nawyków i uczenie zachowań 
prozdrowotnych. Przygotowuje je do podejmowania odpowiedzialności za własne 
postępowanie i dba o wyrównanie deficytów rozwojowych dzieci.  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zajmuje się kierowaniem 
małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Umieszczenie dziecka                            
w całodobowej placówce następuje po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości 
udzielenia pomocy rodzinie biologicznej przez osoby, które zajmują się pracą w obszarze 
pomocy dziecku i rodzinie. W pierwszej kolejności, kiedy wystąpi konieczność zapewnienia 
opieki całodobowej, rozważana jest możliwość umieszczenia dziecka w rodzinnej formie 
opieki zastępczej, a tylko w przypadkach, gdy nie jest to możliwe małoletni zostaje 
umieszczony w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Podstawą do umieszczenia 
dziecka w pieczy zastępczej jest prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego. Dziecko może 
być przyjęte do placówki opiekuńczo – wychowawczej również na wniosek rodzica, 
opiekuna prawnego bądź na prośbę samego dziecka. W przypadkach konieczności 
zapewnienia natychmiastowej opieki – na polecenie sędziego, kiedy jest doprowadzone 
przez Policję, szkołę lub inne osoby, placówki przyjmują dzieci bez skierowania oraz 
postanowienia sądu. 
 W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej i wejściem  w życie nowej 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  nadzór nad działalnością 
placówek opiekuńczo-wychowawczych. zgodnie z art. 186 pkt 3 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U z 2011 Nr 149 poz 
887 z poź zm), należy do wojewody.  

 
 

  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 
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Placówka spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 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.  
Budżet Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach w 2012 roku  zamknął  się                  
w kwocie 1 533 283,00  złotych.  
Średnio w  2012 roku przebywało w Placówce  32 dzieci wraz z dziećmi umieszczonymi              
w Rodzinnym Pogotowiu Interwencyjno- Opiekuńczym.  
Na koniec grudnia 2012 roku w placówce przebywało 32 dzieci.  W 2012 roku w placówce 
zostało umieszczonych 12 dzieci na podstawie postanowień sądu rodzinnego.  
W 2012 roku w związku z wykazanymi wcześniej uchybieniami w pracy placówki m.in.  
niewłaściwie prowadzony proces socjalizacji, z dniem 29 lutego 2012r. został rozwiązany 
stosunek pracy z Dyrektorem Placówki panią Ligia Płonka. 
Z dniem 1 marca 2012 roku powyższe stanowisko  powierzono  panu Piotrowi Zeljasiowi, 
który pełnił obowiązki do dnia rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach. Z dniem 30.05.2012r.  decyzją Zarządu Powiatu 
pan Piotr Zeljaś został zatrudniony na stanowisku Dyrektora PO-W w Winiarach.  
Jednostka prowadzona jest przez samorząd powiatu. 
 

Od marca 2012 roku placówką kieruje pan Piotr Zeljaś. 
Budżet Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach w 2012 roku stanowił kwotę 
1 533 282,00 zł. Średnie miesięczne wydatni na utrzymanie wychowanków w POW Winiary 
w 2012 roku wynosiły 3 563,57 zł. 

 (Szczegółowe sprawozdanie z działalności PO-W w Winiarach za 2012 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  2012 roku 
 
 

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Wychowankowie – 
liczba  

Uwagi 

 
1. 

 
Powiat  Buski 

26 
 

 
2. 

 

 
Powiat Skarżyski 

1 

 

3. 
 
 

Powiat Konecki 2 
 

 
4. 

 
 

Miasto Sosnowiec 
3  

 Razem 32  
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Wykres 2. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach wg. stanu 

na dzień 31.12.2012r. 

 

26

2
1

3

Powiat Buski Powiat Konecki 2

Powiat Skarżyski 1 Miasto Sosnowiec  3

 
 
Tabela 7. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia  2012 roku) 
 

 
Lp. 

 
Placówka  

 
Liczba 

wychowanków 

Wychowankowie    
z powiatu 
buskiego 

 
Wychowankowie   

z innych powiatów 

 
Uwagi  

1. Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza  

w Winiarach  

 
 

32  

 
 

26 

 
 

6 

 
 
- 

 

 

   Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce                 
w roku 2012 (obliczone na podstawie kwoty rocznych wydatków przeznaczonych  
na działalność tej placówki  wynikających  z utrzymania dzieci z roku 2011, z wyłączeniem 
wydatków inwestycyjnych, powiększonych   o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok 
kalendarzowy), przedstawione są w tabeli .  

 

 
Tabela 8. Średnie miesięczne wydatni na utrzymanie wychowanków 
 

 
Lp.  

 
Placówka 

 
Liczba     

miejsc 

Liczba pracowników 
w placówce wg 

stanu na dzień 
31.12.2012 roku 

Miesięczne 
wydatki na 
utrzymanie 

wychowanka  
w 2012 roku 

 
1. 

Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza  

w Winiarach 

 
30 socjalizacyjnych 

10 interwencyjnych 

 
 28 osób / 23 etatu 

 
3 563,57 zł 
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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 Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia  19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych  
(Dz. U. z 2007 r., Nr 201, poz. 1455).  
Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Pacanowie jest placówką niepubliczną prowadzoną 
przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Gwidona z Montpellier. 
Termin realizacji zadania ustalony został na okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 
31.12.2012r. 
W  dniu 31 grudnia 2012 roku została podpisana nowa umowa   ze Zgromadzeniem Sióstr 
Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia   w Krakowie na realizację zadania pod nazwą 
„Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-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. 
Budżet Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie (przekazana dotacja)  w 2012 
roku stanowiła kwotę 1 040 165,72 zł. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 
wychowanków w POW  Pacanów  w 2012 roku wynosiły  2 948,07 zł  

(Szczegółowe sprawozdanie z działalność PO-W w Pacanowie za 2012 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  2012 roku 
 

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Wychowankowie – 
liczba  

Uwagi 

 
1. 

 
Powiat  Buski 

16 
 

 
 

2. 
 

 

 
 

Powiat Kazimierski  1 

 

3. Powiat Kielecki  5  
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4. 
 

 
Powiat Pińczowski 

 

 
1 

 

 
5. 
 

Powiat Skarżyski 6  

6.  

 
Powiat Radomszczański  

 
 

4  

 
 
 

RAZEM 33  

 

Wykres 3. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie wg.stanu 

na dzień 31.12.2012r. 

 

 

16

1
5

1

6

4

Powiat  Buski 16 Powiat Kazimierski 1 

Powiat Kielecki 5 Powiat Pińczowski 1 

Powiat Skarżyski 6 Powiat Radomszczański 4

 

Tabela 10. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia  2012 roku) 

 
Lp. 

 
Placówka  

 
Liczba 

wychowanków 

Wychowankowie    
z powiatu 
buskiego 

 
Wychowankowie   

z innych powiatów 

 
Uwagi  

1. Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza  
w Pacanowie   

 
 

33  

 
 

16 

 
 

17 

 
 
- 

 

Tabela 11. Średnie miesięczne wydatni na utrzymanie wychowanków 

 
Lp.  

 
Placówka 

 
Liczba               

miejsc 

Liczba pracowników 
w placówce wg stanu 

na dzień 31.12.2012 roku 

Miesięczne wydatki  na  
utrzymanie wychowanka  

w 2012 roku 
 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza  
w Pacanowie 

 
30 22 osoby / 21,75 etatu  

 
2 948,07 zł 
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3.3. Współfinansowanie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dziecka  
w pieczy zastępczej 

 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje w art. 176                   
i art. 191 współfinansowanie wydatków przez gminę za pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości.  
 

1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

 
Tabela 12. Współfinansowanie przez gminy wydatków z tyt. umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej 

w roku 2012.  

 

L.P GMINA Liczba dzieci Piecza zastępcza % 

1.  MGOPS Busko-Zdrój  2 POW Winiary  10% 

2 POW Pacanów  10% 

1 RZ - inny powiat (pogotowie)  10% 

2.  GOPS Stopnica  1  POW Winiary  10% 

3. GOPS Gnojno  3 POW Winiary 10 % 

4 POW Pacanów  

4. GOPS Pacanów 2 POW Winiary 10% 

 

 
3.4. Biała niedziela  
 
 3.4.1 Biała Niedziela w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych  

 
Głównym celem badań przeprowadzanych w placówkach jest  uzyskanie oceny stanu 
zdrowia dzieci  i młodzieży a także ustalenie potrzeb opieki profilaktycznej, leczniczej  
i rehabilitacyjnej. W dniu 28 stycznia 2012 roku  w Placówkach Opiekuńczo-
Wychowawczych w Pacanowie i Winiarach zostały z inicjatywy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie  w Busku-Zdroju zorganizowane badania lekarskie dzieci. Badania 
zostały przeprowadzone przez: lek. med. Janusza Marię Dobrowolskiego -  ortopedę,                     
lek. med. Martę Tymendorf-Maj -  pediatrę.  

Ogólny stan zdrowia dzieci został oceniony przez lekarzy jako dobry. 
 

  

 

 

 

 
 

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

http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/ekonomia-i-finanse/5426-wspofinansowanie-przez-gmin-wydatkow-z-tyt-umieszczenia-dziecka-w-pieczy-zastpczej
http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/ekonomia-i-finanse/5426-wspofinansowanie-przez-gmin-wydatkow-z-tyt-umieszczenia-dziecka-w-pieczy-zastpczej
http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/ekonomia-i-finanse/5426-wspofinansowanie-przez-gmin-wydatkow-z-tyt-umieszczenia-dziecka-w-pieczy-zastpczej
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3.4.2 Biała Niedziela w Gminie Wiślica   

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiślicy we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 2 grudnia 2012r., zorganizowało bezpłatne badania 
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wiślica. Badania przeprowadzili 
lekarze: ortopeda, stomatolog oraz pielęgniarka szkolna, która wykonywała podstawowe 
badania wzroku, pomiar ciśnienia i poziom cukru we krwi.  
Badania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.  
 

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badania lekarskie 

 

3.5. Rodzinna Opieka Zastępcza 
 
3.5.1. Rodziny zastępcze 
 
 Prowadzenie rodzin zastępczych jest zadaniem własnym powiatu. Do tego celu został 
powołany Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy 
Instytucjonalnej powołany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
Od dnia 01.01.2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku                            
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku nr 149, poz. 887                         
z późn. zm.).Ustawa ta wprowadza w życie cały pakiet rozwiązań, które mają na celu 
pomoc dziecku i rodzinie zagrożonej różnego rodzaju dysfunkcjami. Nowa ustawa 
wprowadziła do gmin  funkcję asystenta rodziny, natomiast do  powiatu koordynatora.              
W Powiecie Buskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełni również na mocy 
Zarządzenia Starosty Buskiego  funkcję organizatora pieczy zastępczej. 

Priorytetowym działaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – 
Zdroju jest rodzinna opieka zastępcza. Rodzina zastępcza to taka rodzina, która 
tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone 
lub, których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. 
  W wypełnianiu swoich funkcji rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego 
dziecka i poszanowaniem jego praw. 
  Celem działania rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej tak, aby 
dziecko mogło do niej powrócić wzmocnione i wyposażone w umiejętności, np. tworzenia 
trwałych związków emocjonalnych.  

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). 
 Rodziny zastępcze dzielą się na: 
- rodziny zastępcze spokrewnione; 
- rodziny zastępcze niezawodowe; 
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- rodziny zastępcze zawodowe. 
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletniości 
lub jest przedłużone na czas kontynuacji nauki, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia, 
chyba, że dziecko wcześniej powróci do rodziny biologicznej lub zostanie umieszczone  
w rodzinie adopcyjnej. 
Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Busku – Zdroju  dokłada 
wszelkich starań, by zarówno rodziny zastępcze jak i umieszczone w nich dzieci miały 
należne im wsparcie i pomoc w różnym zakresie. Centrum podejmowało wiele działań 
takich jak:  
 - zorganizowanie  szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób, tj. 7 par 
małżeńskich i jedna osoba samotna. Szkolenie przeprowadzone zostało przez 
zatrudnionych w PCPR trenerów PRIDE według programu PRIDE - rodzinna opieka 
zastępcza  zatwierdzonego  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie 
obejmowało  cykl 10- sesji, które  składały się z 12. Trzygodzinnych  modułów 
szkoleniowych.  Zajęcia były prowadzone w okresie od czerwca  do grudnia 2012r. 
Szkolenie prowadzone było w formie: wykładów, warsztatów i  ćwiczeń - treningów 
umiejętności. Ponadto rodziny zostały zobligowane do odbycia 10-godzinnego stażu – 
praktyk w funkcjonujących rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych.  
 

         
 

PRIDE Szkolenie Rodzinna Opieka Zastępcza (Szkolenie dla kandydatów  
na opiekunów zastępczych) 

 
- udzielenie świadczeń pieniężnych dla dzieci z terenu powiatu umieszczonych  
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych 
ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na terenie Powiatu Buskiego lub 
innych powiatów.  
Przyznawanie pomocy odbywa się w formie decyzji administracyjnej. 
Na podstawie ustawy o pomocy społecznej wygasły wszystkie decyzje administracyjne 
przyznające pomoc pieniężną z tytułu pełnienia funkcji rodziny  zastępczej. 
Dlatego też z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania 
nowych decyzji dla funkcjonujących rodzin zastępczych na podstawie złożonych podań                   
i oświadczeń czy rodzina chce zostać na starych bądź nowych zasadach funkcjonowania.  
Każda rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
w zależności od typu rodziny tj. 
- 660 zł miesięcznie otrzymują rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo);  
- 1000 zł miesięcznie na dziecko otrzymują rodziny zawodowe i niezawodowe oraz 
rodzinne domy dziecka 
-   200 zł dodatku dla dziecka niepełnosprawnego  
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Przyznawana pomoc jest pomniejszana o 50% dochodu dziecka jakie stanowi renta 
rodzinna, uposażenie rodzinne i alimenty.  
Dla uregulowania zasad i wysokości przyznawania dodatkowych świadczeń Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydał Zarządzenie Nr 22A/2012 z dnia  
30 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalania regulaminu udzielania świadczeń dla rodziny 
zastępczej.   

 
W 2012r w powiecie Buskim ogółem funkcjonowało 22 rodziny zastępcze dla 31 dzieci,  
a dokładniej: 

 9 spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych dla 10 dzieci; 
 11 niezawodowych rodzin zastępczych dla 12 dzieci; 
 2 zawodowe rodziny zastępcze dla 9 dzieci.  
W roku 2012 utworzono 1 nową zawodową rodzinę zastępczą- dnia 24.08.2012r. 

nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o utworzenie Rodziny Zastępczej Zawodowej. 
Umowa została zawarta pomiędzy Starostą powiatu Buskiego – Panem Jerzym Kolarzem 
a Rodziną zastępczą – Państwem Krystyną i Hieronimem Lis.  

   

 
 

Nowa zawodowa rodzina zastępcza 
 
 

W okresie sprawozdawczym 5 dzieci opuściło rodziny zastępcze, w tym: 
- 4 usamodzielnionych wychowanków założyło własne gospodarstwo domowe 
- 1 usamodzielniona wychowanka wyjechała za granicę. 
W 2012 roku została przyjęta uchwała Rady Powiatu Nr XXII/220/2012 z dnia  

29 listopada 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia  
w całości lub  w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 
raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

Centrum ma obowiązek nadzoru procesu wychowawczego oraz zabezpieczenia 
materialnego dzieci będących w rodzinach zastępczych. W tym celu pracownicy socjalni 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku-Zdroju  utrzymują stały bezpośredni 
kontakt ze wszystkimi rodzinami zastępczymi.  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 13. Rodzaje rodzin zastępczych funkcjonujących w Powiecie Buskim 

Lp. Typ rodziny zastępczej Liczba rodzin Liczba dzieci 
1 Spokrewniona 9 10 

2 Niezawodowa 11 12 

 
3 

Zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza 2 
 

9 
 

 Ogółem  22 31 



30 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU  
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

 

 

 
Tabela 14. Rodzinna Opieka Zastępcza w Powiecie Buskim 

 
Gmina 

 
Liczba 
rodzin 

spokrew
nionych 

 
Liczba 

dzieci w 
rodzinach 

 
Liczba 
rodzin 

niezawodo
wych  

 
Liczba 

dzieci w 
rodzinach 

 Ogółem   

Zawodowa 
rodzina 

zastępcza 

Liczba dzieci 
w rodzinach 

 Liczba 
Rodzin  

Liczba 
Dzieci  

 

Busko - 
Zdrój 

3 3 6 7 0 0 9 10  

Wiślica  0           0 0 0 0 0 0 0  
Stopnica 2 2 3 3 0 0 5 5  
Pacanów 3 4 0 0 1 5 4 9  
Gnojno 0 0 0 0 0 0 0 0  

Solec - Zdrój 0 0 1 1 0 0 1 1  
Tuczępy 0 0 1 1 0 0 1 1  

Nowy 
Korczyn 

1 1 0 0 1 4 2 5  

Ogółem 9 10 11 12 2 9 22 31  

 
 

Tabela 15. 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 

8 2006 578 111 

9. 2007 558 203 

10. 2008 533 000 

11. 2009 531 251 

12. 2010 600 000 

13. 2011 525 746 

14 2012 731 825 

 

3.5.2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

  Zmiany w systemie pomocy społecznej spowodowały, że pojawił się wymóg 
zatrudniania nowych pracowników w obszarze wspierania rodziny. Są nimi Koordynatorzy 
rodzinnej pieczy zastępczej. 
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczany przez organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej. 
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje swoją opieką i wsparciem łącznie nie 
więcej niż 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej obejmuje opieką rodziny zastępcze na wniosek złożony przez rodziny  
z prośbą o objęcie opieką ze strony koordynatora. W 2012 roku w  Powiecie Buskim opieką 
koordynatora objętych zostało 21 rodzin zastępczych. Jedna rodzina niezawodowa nie 
wyraziła zgody na objęcie opieką koordynatora. 
Zadania koordynatora dokładnie określa artykuł 77 ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt. 15 oraz art. 77 pkt. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator rodzinnej pieczy 
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zastępczej przedstawia Staroście i Radzie Powiatu sprawozdanie z rocznej działalności,  
co zostało zawarte w niniejszym sprawozdaniu.  

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma za zadanie wspierania rodzin zastępczych 
w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych. W Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
pracujących w wymiarze ½  etatu. 
      W celu usprawnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej weszło w życie     
Zarządzenie Nr 22/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie regulaminu pracy Koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej w powiecie buskim. 
Koordynator odwiedza rodziny zastępcze z Powiatu Buskiego przynajmniej raz                   
w miesiącu, chyba, że sytuacja rodzinna wymaga częstszych wizyt.  Koordynator pracuje         
w systemie zadaniowym, dzięki czemu może odwiedzać rodziny w różnych porach dnia. 
Wizyty służbowe koordynatora są często niezapowiedziane. W związku z tym pracownik 
ma możliwość sprawdzenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka. Z każdej wizyty 
koordynator sporządza notatkę służbową.  
Koordynator w roku 2012r. odwiedził rodziny 89 razy. Kontaktował się także z ośrodkami 
pomocy społecznej odpowiednimi do miejsca zamieszkania rodziny zastępczej:  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju - 3; 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy 2; 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 3,  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 2,  
 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju 2; 

Ponadto koordynator w swoich działaniach odwiedza również inne instytucje mające wpływ 
na funkcjonowanie dziecka w rodzinie zastępczej a mianowicie:  

 Ośrodek Zdrowia w Solcu – Zdroju -1,  
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIA w Stopnicy 1,  
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pacanowie 1.  

  Koordynator uzyskiwał również informację w placówkach oświatowych, do których 
uczęszczają dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, a dokładniej: 

 Spotkanie z wychowawcą - 10 
 Spotkanie z pedagogiem -5  
 Spotkanie z psychologiem - 1 
 Spotkanie z kuratorem -1 
 Spotkanie z właścicielem zakładu praktyk, w którym wychowanek odbywa 

praktykę - 1 
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma również stały kontakt z placówkami 
opiekuńczo – wychowawczymi działającymi na terenie naszego powiatu, a mianowicie; 

 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach - 3; 
 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie 3; 

 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nawiązuje kontakt również z rodzicami 
biologicznymi mieszkającymi na terenie powiatu buskiego dziecka przebywającego                     
w pieczy zastępczej. Kontaktował się także z ośrodkami pomocy społecznej odpowiednimi 
do miejsca zamieszkania rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej celem uzyskania informacji na temat aktualnej sytuacji życiowej rodziców 
biologicznych. 
W roku 2012 koordynator spotkał się z 3 rodziców biologicznych dzieci z pieczy zastępczej. 
 
Ponadto Koordynator jest w stałym kontakcie telefonicznym z rodzinami zastępczymi.        
W ubiegłym roku kontaktował się z rodzinami zastępczymi -116 razy. 
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Tabela 16. Zestawienie wizyt służbowych Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zestawienie wizyt służbowych Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
 

Lp. Instytucja/stanowisko Ilość wizyt służbowych 

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu – 
Zdroju 

3 

2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy 2 

3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 
3 

4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym 
Korczynie 

2 

5 Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                
w Busku – Zdroju 

2 

6 Ośrodek Zdrowia w Solcu – Zdroju 1 

7 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIA              
w Stopnicy  

1 

8 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Pacanowie 

1 

9 Spotkanie z wychowawcą 10 

10 Spotkanie z pedagogiem 5 

11 Spotkanie z psychologiem 1 

12 Spotkanie z kuratorem 1 

13 Spotkanie z właścicielem zakładu praktyk, w którym 
wychowanek odbywa praktykę 

1 

14 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza                     
w  Winiarach 3 

15 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza                      
w Pacanowie 3 

16 Spotkania z rodzicami biologicznymi dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej 3 

17 Kontakty telefoniczne koordynatorów z rodzinami 
zastępczymi 116 

 
Koordynator w swojej działalności stale podnosi własne kompetencje biorąc udział             
w różnego rodzaju szkoleniach. Wywiązuje się także z zadań nałożonych na koordynatora 
w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
takich jak: okresowa ocena sytuacji dziecka, czy współpracy z asystentami rodziny. 
Wszystkie wymienione działania przedstawione są dokładniej w niniejszym sprawozdaniu.  
 
3.5.3.Szkolenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej pojawiła się potrzeba odpowiedniego przygotowania osób pracujących 
na stanowisku Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zareagowało na tę potrzebę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych  i Miejskich 
Ośrodków Pomocy Rodzinie "CENTRUM", w skład którego wchodzi Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. 

W tym celu zostało zorganizowane szkolenie, którego głównym założeniem było 
pogłębienie wiedzy z zakresu Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej. 

Zajęcia prowadzili: Joanna Luberadzka-Gruca Doradca Rzecznika Praw Dziecka, 
przewodnicząca  Federacji Rodzin Zastępczych i Mirosław Sobkowiak 
wiceprzewodniczący Stowarzyszenia ‘’Centrum’’ Dyrektor PCPR w Gostyniu.  
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Szkolenie Koordynatorów – Zakopane 2012 

 

W szkoleniu udział wzięły 2 koordynatorki rodzinnej pieczy zastępczej: 
- Justyna Zięba; 
- Paulina Służalska,  
zatrudnione w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. 
  

3.5.4.Okresowa ocena sytuacji dziecka 
 
 W 2012r. organizator rodzinnej pieczy zastępczej zorganizował 2 spotkania mające 
na celu dokonanie Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy 
zastępczej. Pierwsza Ocena Dziecka została przeprowadzona w dniu 18.04.2012r., druga 
11.12.2012. 

      Ocena miała na celu zebranie aktualnych informacji na temat sytuacji rodzinnej, 
zdrowotnej, szkolnej dziecka oraz zgłoszenie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną                   
do Ośrodka Adopcyjnego celem przysposobienia.  

     W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Świętokrzyskiego  Ośrodka Adopcyjnego                 
w Kielcach, pracownik socjalny Centrum, pracownicy gminnych i miejskich ośrodków 
pomocy społecznej, wychowawcy  i pedagodzy ze szkół i przedszkoli, do których 
uczęszczają dzieci oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu buskiego.  

 Jednym z zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 77 pkt 3 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest przygotowanie                             
we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planu pomocy dziecku.  

 W powiecie buskim w 2012 roku zatrudnionych było  tylko 3 asystentów rodziny;             
2 w MGOPS w Busku-Zdroju oraz 1 w GOPS Stopnica. W związku z powyższym realizacja 
wymienionego zadania jest bardzo utrudniona.  

 W 2012 roku w celu opracowania  i realizacji planu pracy z rodziną zastępczą oraz 
opracowania wspólnie z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pomocy dziecku 
zostało zorganizowane spotkanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej                               
z przedstawicielami pomocy społecznej (asystentami rodzin) i placówek opiekuńczo – 
wychowawczych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Okresowa ocena sytuacji dziecka                              Spotkanie z asystentami rodzin 
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3.5.5 Dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów  

 Do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu 
powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka                          
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych również na terenie innego powiatu.                          
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, 
powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem 
ponosi wydatki na utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie 
zastępczej. Powiat na terenie którego funkcjonuje rodzina zastępcza przyjmująca dziecko 
zawiera z powiatem właściwym porozumienie w sprawie umieszczenia i wysokości 
wydatków. 
Na podstawie zawartych pomiędzy powiatami w 2012r. i w latach poprzednich porozumień 
na terenie innych powiatów w 11 rodzinach  umieszczonych zostało 14 dzieci oraz                   
w 2 rodzinnych domach dziecka umieszczonych zostało 2 dzieci z terenu powiatu 
buskiego. Na terenie innych powiatów łącznie zostało umieszczonych 16 dzieci w pieczy 
zastępczej.  
 

Tabela 17. Wykaz zawartych porozumień z innymi powiatami 

L.P POROZUMIENIE z POWIATEM LICZBA    DZIECI 

1 powiat brzeski 1 

2 powiat limanowski 1 

3 powiat kazimierski 1 

4 powiat wielicki 3 

5 powiat limanowski 1 

6 powiat sochaczewski 1 

7 powiat kępiński  2 

8 powiat trzebnicki 1 

9 powiat włoszczowski 1 

10 miasto Warszawa 1 

11 miasto Tychy 1 

12 powiat kielecki 1 

13 powiat staszowski 1 

RAZEM 13 POWIATÓW 16 DZIECI 

 

3.5.6. Festyn Rodzinny „NIE MA JAK RODZINA” 

W dniu 30 maja 2012r. w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego odbył się Festyn 
Rodzinny pn. „Nie Ma Jak Rodzina” mający na celu propagowanie i promowanie 
rodzicielstwa zastępczego. 

Festyn prowadził pan Rafał Jędrzejczyk – aktor Teatru Starego i Piwnicy pod 
Baranami z Krakowa oraz Justyna Zięba i Paulina Służalska – koordynatorki rodzinnej 
pieczy zastępczej. 
W części artystycznej wystąpili: znany i lubiany zespół Fasolki z Warszawy, zespoły 
działające w Szkole Tańca Kieleckiego Teatru Tańca, podopieczni placówek opiekuńczo-
wychowawczych z Pacanowa i Winiar. 

Ponadto można było skorzystać z wielu atrakcji, m.in.: 
- jazdy konnej 
- basenu z piłeczkami 
- dmuchanego zamku  
- malowania twarzy 
- przejażdżki konnej zorganizowanej przez „Hipoland” Ośrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii 
Zbludowice. 
Podczas festynu Komenda Powiatowa Policji w Busku – Zdroju zaprezentowała pokaz 
sprzętu i znakowanie rowerów. Ponadto w trakcie trwania festynu został rozstrzygnięty 
konkurs plastyczny pn. „Wiosna Jest Wśród Nas”, rozdano liczne nagrody i dyplomy. 
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 W trakcie imprezy obok muszli koncertowej rozstawione były stoiska PCPR-u Busko-Zdrój, 
Stowarzyszenia „Razem Dzieciom”, ZOZ-u Busko-Zdrój, ZDZ-u Busko-Zdrój, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Ponadto Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a zarazem Prezes 
Stowarzyszenia „Razem Dzieciom”  Andrzej Smulczyński wraz ze Starostą Buskim  
Jerzym Kolarzem wręczyli trzy komputery, z których jeden trafił do rodziny zastępczej  
a dwa do niezamożnych rodzin z powiatu buskiego. Sprzęt komputerowy został 
przekazany na rzecz Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” przez Nordea Bank Polska 
S.A. Gdynia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Festyn Rodzinny ”Nie Ma Jak Rodzina”. 

 
W ramach promocji idei rodzicielstwa zastępczego pracownicy PCPR  

w Busku-Zdroju przygotowali szereg atrakcji – m.in.: rodzinną zabawę z klaunem, konkurs 
plastyczny z nagrodami oraz wspólny gorący posiłek. 
W Festynie „Nie Ma Jak Rodzina” udział wzięło ok. 700 uczestników wraz z zaproszonymi 
gośćmi. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju od kilku lat promuje ideę 
rodzicielstwa zastępczego. Każdego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Busku – Zdroju wystawia namiot podczas organizowanych festynów i dożynek.  
Na stoisku można otrzymać wszystkie informacje dotyczące działalności Centrum, w tym 
szczególnie rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych. W 2012 roku  PCPR  
w Busku-Zdroju uczestniczyło w X Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie                
oraz w Powiatowych Dożynkach w Stopnicy.  

              

              
   
 
 
 
 
 
 
 

      Minister Pracy i Polityki Społecznej                             Dożynki w Stopnicy – 2012rok 
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  3.5.7.  Zjazd rodzin zastępczych 

  W 2012r. dnia 8 września na zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei” zorganizowało                
V Świętokrzyski Zjazd Rodzin Zastępczych.  
 

 

Sandomierz – 2012 

 

  Powiat Buski reprezentowały rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi, jak również 
Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku - Zdroju. 
 

3.5.8.Dyżury informacyjno-konsultacyjne 

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach akcji Wojewody 
Świętokrzyskiego Bożentyny  Pałki - Koruby - „Potrzebuję Rodziców od zaraz” 
zorganizowało dyżury informacyjno-konsultacyjne. 
Dyżury pełnili kurator sądowy, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz radca prawny. 
 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dyżur kuratora i koordynatorów                           Dyżur radcy prawnego 

 
 
3.5.9. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata  
          2012-2014.  

 
Dnia 1 stycznia weszła w życie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Zgodnie z art. 180 pkt. 1 ww. ustawy do zadań powiatu 
należy opracowanie i realizacja 3- letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 
pieczy zastępczej.  

W powiecie buskim w celu usprawnienia pieczy zastępczej oraz pozyskania 
środków z zewnątrz został opracowany 3-letni program dotyczący rozwoju pieczy 
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zastępczej. Program został przyjęty Uchwałą Nr XX/190/2012 Rady Powiatu  
w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku. Stworzony został na lata 2012-2014. 
Koordynatorem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej jest Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

W programie wskazano na konieczność podjęcia działań profilaktycznych, 
wspomagających i wspierających rodzinę biologiczną dziecka, rozwijających                                
i wspierających rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniających się wychowanków,            
a także utrzymujących poziom świadczonych usług przez instytucjonalną pieczę zastępczą 
funkcjonującą na terenie powiatu.  

W związku z powyższym opracowano główne cele programu: 
Cel 1. Wieloaspektowa praca z rodzinami przejawiającymi trudności opiekuńczo- 
wychowawcze i zagrożonymi odebraniem dziecka oraz  przeciwdziałanie                                 
ich dysfunkcjonalności. 
W realizacji tego celu szczególny nacisk kładzie się na pomoc oraz wsparcie dla rodzin  
przeżywających kryzys.   
Cel ten realizowany jest poprzez porady psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo 
zawodowe, porady radcy prawnego. Każda zgłoszona nieprawidłowość występująca                
w rodzinie jest natychmiastowo sprawdzana przez pracownika socjalnego Centrum. 
Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stara się promować wartość rodzinne 
poprzez organizowanie imprez rodzinnych, festynów, konferencji.  
 
Cel 2. Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej. 
Cel jest realizowany poprzez organizowanie corocznego festynu rodzinnego mającego 
wpłynąć na zwiększenie się liczby rodzin chętnych do zostania rodziną zastępczą. 
Prowadzone są szkolenia, które podwyższają kompetencje opiekuńczo-wychowawczych 
rodzin zastępczych takich jak PRIDE, Behawioralna szkoła dla rodziców zastępczych, czy 
też szkolenia z Resortowego programu Ministerialnego.  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jak organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej zatrudnia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, których zadaniem jest 
wielokierunkowe wsparcie rodzin zastępczych. 
 
Cel 3. Wsparcie i wielokierunkowa praca z rodzinami biologicznymi dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej 
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma stały kontakt z rodzinami biologicznymi dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej. W 2012 roku zorganizowano spotkania                               
z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo– 
wychowawczych. Celem spotkania było ustalenie współpracy pomiędzy koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej a instytucjami pomocowymi dotyczącej pracy z rodzinami 
biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  
 
Cel 4. Wsparcie procesu usamodzielniania pełnoletnich wychowanków rodzinnej                 
i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Usamodzielnieni wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej mają 
możliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych EFS organizowanych 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto każdy usamodzielniany 
wychowanek może skorzystać z szeroko pojętego wsparcia  m.in.: porad 
psychologicznych, prawnych, doradztwa zawodowego.  
Pomoc finansowa i rzeczowa realizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla 
każdego pełnoletniego wychowanka tworzony jest Indywidualny Program 
Usamodzielniania. Proces usamodzielniania jest realizowany zgodnie z przyjętym 
wcześniej Indywidualnym Programem Usamodzielniania. 
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Cel 5. Utrzymanie poziomu świadczonych usług w zakresie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. 
Placówki opiekuńczo- wychowawcze z powiatu buskiego posiadają wymagane standardy 
oraz wpis na czas nieokreślony do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie 
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych. W miarę posiadanych zasobów 
finansowych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na bieżąco podnoszony jest 
komfort świadczonych usług dla wychowanków. Placówki stale poszukują sponsorów oraz 
mają kontakt z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dobra dziecka.  
 Ponadto plany usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki są realizowane 
systematycznie oraz zgodnie z zawartymi potrzebami i wnioskami.  

W programie założono również limit rodzin zastępczych zawodowych dla Powiatu 
Buskiego. Zakłada on utworzenie jednej rodziny zastępczej zawodowej w danym roku 
kalendarzowym. W związku z powyższym dnia 01.08.2012 roku podpisano umowę  
z nową rodzinę zastępczą zawodową, co spowodowało realizację założonego w programie 
celu.  
 
3.6. Realizacja Programu Ministerialnego  

 

 
 

W 2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało szkolenie dla rodzin 
zastępczych realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny                                            
i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. 
„Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących  rodzinne domy dziecka oraz 
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”. Celem 
szkolenia było poszerzenie wiedzy o sposobach rozwiązywania problemów opiekuńczo 
– wychowawczych, co stwarzało szansę na prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci, 
które chcą się wychowywać w rodzinnej atmosferze. Realizatorem szkolenia było 
Centrum Doradztwa i Edukacji SUKCES z Warszawy. Szkolenie przeprowadzone było 
dwóch częściach. Część pierwsza trwała 6 dni szkoleniowych ( 36 h). Poruszano 
następującą tematykę: 

 „ Podwyższenie kompetencji rodziców zastępczych szansą na wyrównywanie 
szans podopiecznych” 

 „ Przygotowanie rodziców zastępczych do zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu ich podopiecznych” 

 „ Zacieśnienie więzi między rodzicami zastępczymi a podopiecznymi, sposobem 
na zapobieganie wykluczeniu społecznemu”. 

 
Część druga trwająca 6 dni szkoleniowych ( 36h) pod nazwą „ Zrozumieć dziecko” 
składała się z cyklu warsztatów psychoedukacyjnych dla rodzin zastępczych.  
Warsztat I: Moje osobiste zasoby jako rodzica zastępczego we wsparciu rozwoju 
dzieci 
Warsztat II: O dojrzewaniu młodzieży z rodzin zastępczych – czyli jak pomóc 
nastolatkowi w kryzysie dorastania 
Warsztat III: Jak radzić sobie z wybuchami złości u dzieci oraz z własną złością 
Warsztat IV: Rozwiązywanie konfliktów rodzic – dziecko – szkoła 
Warsztat V: Zagrożenia w sieci – dziecko i młodzież a Internet  
Zajęcia prowadziły Pani Anna Suliga oraz Pani Joanna Andrzejewska.  
Szkolenia zostały przeprowadzone miesiącach sierpniu i wrześniu 2012 roku.  
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Szkolenia rodzin zastępczych w ramach programu MPiPS 

 
Jednocześnie w ramach konkursu Resortowego programu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  pn.  „Koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej” na rok 2012 powiat buski pozyskał środki finansowe na zatrudnienie 
koordynatowa rodzinnej pieczy zastępczej.   
 
3.7. Usamodzielnienia wychowanków 

Od 1 stycznia 2012r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011r. 
Nr149, poz. 887 z póź. zm.).  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                    
Zapisy ustawy dotyczą tworzenia systemu pomocy rodzinie oraz pełnoletnim 
wychowankom pieczy zastępczej. Zgodnie z  ww. ustawą osobie opuszczającej,  
po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej 
dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej 
nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 

Przyznaje się pomoc na: 

 
a) kontynuowanie nauki – w wysokości w wysokości 500zł miesięcznie, jeżeli kontynuuje   
    naukę: 
1) w szkole; 
2) w zakładzie kształcenia nauczycieli; 
3) na uczelni; 
4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem  
    usamodzielnienia; 
5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. 

Świadczenie wypłaca się nie dłużej niż  do  25 roku życia. Pomoc przysługuje w czasie 
trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania 
zawodowego;  

b) usamodzielnienie –  w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę 
zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3 300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej 
przez okres co najmniej 3 lat; 

- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, 
rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą 
lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą: 
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- nie mniej niż 6 600 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat, 
- nie mniej niż 3 300 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, 
- nie mniej niż 1 500 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, 
nie krócej jednak niż przez okres roku. 

c) zagospodarowanie - jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez 
osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku 
osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł. Pomoc na zagospodarowanie 
może być przyznana w formie rzeczowej.  

Pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków, którzy opuścili rodzinę zastępczą, 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz wychowanków opuszczających zakłady 
poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjalizacyjne, 
schroniska dla nieletnich przed dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej  reguluje  Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej, Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r.  
w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie kontynuowanie nauki oraz 
zagospodarowanie Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r.  
w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie kontynuowanie nauki oraz 
zagospodarowanie.   

Przysługujące świadczenia: 
 
1. Pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych, Młodzieżowych Ośrodków  

Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjalizacyjnych, Zakładów 
Poprawczych, Schronisk dla nieletnich: 

- pomoc na kontynuację nauki w wysokości  30% podstawy  (494,10zł )miesięcznie, 
- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie w wysokości  300% podstawy (4 941 zł),  
   jeżeli czas pobytu wynosił ponad trzy lata  
- 200% podstawy ( 3 294 zł), jeżeli czas pobytu od 2 do 3 lat,  
-  100% podstawy ( 1 647 zł), jeżeli czas pobytu wyniósł od roku do 2 lat,  

2.   Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego: 
- pomoc na kontynuację nauki w wysokości  30% podstawy  (494,10zł )miesięcznie, 
- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie w wysokości  400% podstawy (4 941 zł),  
   jeżeli czas pobytu wynosił ponad trzy lata,  
-  200% podstawy ( 3 294 zł), jeżeli czas pobytu od 2 do 3 lat,  
- 100% podstawy ( 1 647 zł), jeżeli czas pobytu wyniósł od roku do 2 lat.  
 

Pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta według miejsca 
osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Przyznaje się ją na ogólnych warunkach 
przyznawania pomocy na usamodzielnienie. Jej wartość na zagospodarowanie                   
w formie rzeczowej nie może przekroczyć 300% podstawy tj. 4 941 zł (dla osoby 
usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest  
to równowartość 300%) . 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jako organizator rodzinnej 
pieczy zastępczej realizowało na bieżąco zadania wynikające z zakresu pieczy zastępczej  
i pomocy społecznej do której należy między innymi przyznawanie pomocy pieniężnej na 
usamodzielnienie  i zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz pokrywanie wydatków 
związanych  z kontynuowaniem nauki pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny 
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze                   
i zakłady poprawcze.  
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W 2012 roku 3 wychowanków rodzin zastępczych powiatu buskiego uzyskało 

pełnoletność i zdecydowało się pozostać w rodzinach zastępczych do czasu ukończenia 
nauki, którą rozpoczęli przed osiągnięciem pełnoletności. Ponadto proces 
usamodzielnienia rozpoczęły: 1 wychowanka rodziny zastępczej na terenie innego 
powiatu, 2 wychowanków mimo ukończenia 18 roku życia pozostało w rodzinach 
zastępczych. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych 2 osoby uzyskały pełnoletność                     
i pozostały w placówce. Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki objęto  
16 wychowanków rodzin zastępczych i 11 wychowanków opuszczających placówki oraz  
1 osobę z młodzieżowego ośrodka wychowawczego.  
 Pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 4 wychowanków rodzin 
zastępczych, 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 
socjalizacyjnego oraz 3 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych.                        
Na ten rodzaj pomocy w 2012 roku wydatkowano kwotę 31 164,00 zł.  
 Z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej skorzystało                                
7 wychowanków rodzin zastępczych i 2 wychowanków młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego oraz 1 wychowanek placówki opiekuńczo - wychowawczej. Wydatkowano 
ogółem kwotę 27 823,00zł. 
 W 2012 roku pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                       
w Busku-Zdroju w ramach nadzoru i kontroli nad realizacją programów usamodzielniania 
utrzymywali stały indywidualny kontakt z usamodzielnianymi wychowankami, ich rodzinami 
oraz opiekunami procesu usamodzielniania. Pracownik socjalny Centrum czynnie 
uczestniczył przy realizacji jednorazowej pomocy rzeczowej na usamodzielnienie. 
Przeprowadzał aktualizację wywiadów środowiskowych, we wskazanych przez 
wychowanków miejscach zamieszkania.  Pozyskiwał  niezbędne informacje dotyczące 
prawidłowego przebiegu procesu usamodzielniania oraz funkcjonowania osoby 
usamodzielnianej w środowisku.  
 
 
 

4. REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 

            
 
4.1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
 Zadania Powiatu realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych wynikają z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                                
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.                    
z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).  

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał 
podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2012 rok                                   
z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należące do kompetencji 
samorządów powiatowych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przeznaczając dla Powiatu Buskiego kwotę 
1 877 335 złotych, w tym zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności 
warsztatów terapii zajęciowej na kwotę 961 740 złotych.   
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Przyznana kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą                
Nr XVIII/163/2012 Rady Powiatu w Busku –Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie 
określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2012 roku na realizację zadań                  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Buskim następująco: na rehabilitację zawodową przeznaczono kwotę 160 000 zł, a  na 
rehabilitację społeczną 1 717 335 zł, w tym na WTZ 961 740 zł. 
 Rada Powiatu Uchwałą Nr XXI/204/2012 z dnia 28 września 2012 roku dokonała 
zmiany podziału środków PFRON na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej. 
 W dniu 29 listopada 2012 roku dokonano zmian w podziale środków. Zmiany 
uwzględniały stan bieżących potrzeb osób niepełnosprawnych na finasowanie zadań                         
z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej tj. brak zainteresowania 
dofinansowaniem sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, duże 
zainteresowanie zwrotem kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  
oraz finansowaniem wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych  
konieczne było wprowadzenie zmian. Przeznaczono wówczas na rehabilitacje zawodową 
kwotę w wysokości 16 400 zł z zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Rada Powiatu 
Uchwałą Nr XXII/218/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku dokonała podziału środków, 
przeznaczając ją na rehabilitację zawodową. 
 Kolejnej zmiany w planie finansowym Rada Powiatu dokonała w grudniu 2012 roku 
poprzez podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi 
zadaniami z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej: Uchwała Nr XXIV/251/2012 
Rady Powiatu  z dnia 31 grudnia 2012 roku. Zwiększono zakres dofinansowania wniosków 
na zaopatrzenie o kwotę w wysokości 5 071 złotych, zmniejszono natomiast kwotę na 
zadaniu likwidacji barier w wysokości 4 532 złotych, na dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki o kwotę w wysokości 471 złotych. Ze środków  przeznaczonych na 
rehabilitację zawodową przeznaczono 68 złotych na rehabilitację społeczną. 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 2012, wysokość środków do wykorzystania 
przez Powiat z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła 1 877 335 złotych,                    
z czego przeznaczono:   

 90,61% na rehabilitacje społeczną (zadanie realizowane przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie), 

 9,39% na rehabilitację zawodową (zadanie realizowane przez Powiatowy 
Urząd Pracy 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba niepełnosprawna składająca wniosek 
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Tabela 18. 
Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2012r. 

 
Lp. Nazwa zadania Uchwała Rady 

Powiatu 
Nr XVIII/163/2012 
z dn. 27.04.2012r.   

Uchwała Rady 
Powiatu 
Nr XXI/204/2012 
z dn. 28.09.2012r. 

Uchwała Rady 
Powiatu 
Nr XXII/218/2012  z 
dn. 29.11.2012r. 

Uchwała Rady 
Powiatu 
Nr XXIV/251/2012             
z dn. 31.12.2012r. 

1. Środki przeznaczone na rehabilitacje społeczną, 
w tym: 

1 717 335 zł 1 717 335 zł 1 700 935 zł 1 701 003 zł 

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

160 000 zł 160 000 zł 157 261 zł 157 261 zł 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym 

310 595 zł 310 595 zł 307 814 zł 312 885 zł 

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych 

270 000 zł 270 000 zł 265 900 zł 261 368 zł 

5. Dofinasowanie sportu, kultury, rekreacji                                   
i turystyki osób niepełnosprawnych 

15 000 zł 15 000 zł 8 220 zł 7 749 zł 

6. Dofinansowanie kosztów działania 
warsztatów terapii zajęciowej 

961 740 zł 961 740 zł 961 740 zł 961 740 zł 

7. Środki przeznaczone na rehabilitacje zawodową, 
w tym: 

160 000 zł 160 000 zł 176 400 zł 176 332 zł 

8. 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 

61 000 zł 66 000 zł 68 781 zł 68 781 zł 

9. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych 

19 000 zł 14 000 zł 7 670 zł 7 602 zł 

10. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

40 000 zł 0 0 0 

11. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej 

40 000 zł 80 000 zł 99 949 zł 99 949 zł 
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Wykres 4.  
Podział środków PFRON przypadających wg algorytmu w 2012 roku dla powiatu buskiego na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

Wykorzystanie środków PFRON ilustruje  tabela  nr  19 oraz wykres nr 4. 

Tabela 19. 
Wykorzystanie środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2012 roku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lp Zadanie 

Kwota 
zapisana           

w 
budżecie 

Kwota 
wykorzystan

a 

Stopień 
wykorzystani

a w % 

Liczba 
beneficjentów 

1. 

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

261 368 261 367,42 99,99 % 74 umowy 

2. 

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

   312 885 312 880,59 99,99 % 409 osób 

3. 

Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów  w turnusach 
rehabilitacyjnych 

157 261 157 261 100 % 185 osób 

 
 
4
. 

Dofinansowanie kosztów 
działalności warsztatów terapii 
zajęciowej 

961 740 961 531,63 99,98% 
2 warsztaty 

65 
uczestników 

 
 
5
. 

Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych  

7 749 7 748,40 99,99% 85 osób 

 
 

RAZEM 1 701 003 1 700 789,04 99,99 % 818 osób 
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Wykres 5. 
Procentowy rozkład wykorzystania środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2012 roku 

 

 
 
4.2. Rehabilitacja społeczna 
 

Zgodnie z planem finansowym PFRON w roku 2012, wysokość środków przyznanych dla 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na ustawowe zadania 
samorządu z zakresu rehabilitacji  społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła 
 1 701 003 zł.  

Otrzymane środki PFRON na ustawowe zadania z rehabilitacji społecznej zostały 
wydatkowane w wysokości 1 700 789,04 zł tj. 99,99%.  

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: 

 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 
 

 W roku 2012 o dofinansowanie zadań z rehabilitacji społecznej ubiegało się 852 
osób niepełnosprawnych, w  tym 457 osób o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 170 osób o dofinansowanie 
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uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 220 osób o likwidację barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz 5 organizacji pozarządowych 
o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.  
 Liczbę osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania w zakresie 
rehabilitacji społecznej w 2012 roku prezentuje wykres nr 6. 
 
 
 
Wykres 6. 
 Liczba wniosków osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania w zakresie rehabilitacji 
społecznej 

 

  
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozmowa z Sekretarzem Stanu MP i PS Pełnomocnikiem Rządu do spraw osób niepełnosprawnych 
Jarosławem Dudą i dr Wojciechem Skibą Prezesem Zarządu PFRON na temat środków dla 
samorządów powiatowych na rehabilitację społeczną. 
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Tabela  20. 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 

 
100 

76+28 
opiekunów 

200 182 36 5 15 10 35 15 

 
3. 

 
Stopnica 

2 2 43 36 16 3 4 1 10 3 

 
4. 

Nowy 
Korczyn 

16 
11+5 

opiekunów 
46 39 20 3 8 3 4 3 

 
5. 

 
Tuczępy 

 
3 

3+ 2 
opiekunów 

35 31 5 3 2 1 2 2 

 
6. 

 
Pacanó

w 

 
20 

 
17 

39 37 15 4 2 - 15 2 

 
7. 

 
Wiślica 

 
14 

12+11 
opiekunów 

29 26 6 3 - - 2 2 

 
8. 

 
Solec - 
Zdrój 

 
8 

7+5 
opiekunów 

26 24 4 3 4 2 9 4 

 
9. 

 
Gnojno 

 
7 

4+2 
opiekunów 

39 34 3 1 - - 3 1 

 
10
. 

 
Razem 

170 
132+53 

opiekunów 
457 409 105 25 35 17 80 32 
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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. 

Zasady organizacji turnusów rehabilitacyjnych określa rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r., Nr 230 poz. 1694).Uprawnionymi do korzystania  
z dofinansowania do turnusów były osoby niepełnosprawne tj.: 
• dzieci do 16 roku życia, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności 
• osoby powyżej 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o grupie inwalidzkiej KIZ, 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku 
bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. 

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności beneficjenta  
i kształtuje się w granicach od 18 do 27 % przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z § 6 ust. 1 
w/w. rozporządzenia wysokość dofinansowania ustala się w kwocie: 

 27 % dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

 25 % dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

 23 % dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, 

 18% dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej 
zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim 
kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu. 
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej uwzględniane przy 
rozpatrywaniu wniosków wynosiło: 
w IV kwartale 2011 roku – 3 586,75 zł ogłoszone w lutym 2012r., obowiązywało 
w miesiącach: marzec, kwiecień, maj 2012r. 
w I kwartale 2012 roku - 3 646,09 zł ogłoszone w maju 2012r. obowiązywało 
w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień 2012r. 
w II kwartale 2012 roku – 3 496,82 zł ogłoszone w sierpniu 2012r. obowiązywało 
w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2012r. 
w III kwartale 2012 roku – 3 510,22 zł ogłoszone w listopadzie 2012r. obowiązywało 
w grudniu 2012r. 
 

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. 

Osoba niepełnosprawna można skorzystać z dofinansowania do turnusu 
rehabilitacyjnego raz w roku kalendarzowym. 
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia                   
w danym kwartale, a na osobę w samotną 65% przeciętnego wynagrodzenia. 

W roku 2012 na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                 
w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 157 261 złotych. O dofinansowanie do 
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pobytu na turnusie rehabilitacyjnym ubiegało się 170 osób niepełnosprawnych, z których 81 

wymagało, zgodnie z wnioskiem lekarskim, uczestnictwa w turnusie opiekuna, w tym: 
1) 211 osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom przyznano, a 185 wypłacono   

dofinansowanie na łączną kwotę 157 261,00zł. 
           z podziałem na: 
 - 97 osób dorośli niepełnosprawni                                – 90 015 zł 

- 35 osób dzieci i młodzież niepełnosprawna                      – 32 938 zł 
- 26 osób opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych – 16 836 zł 
- 27 osób opiekunowie dzieci i młodzieży                       – 17 472 zł 

     2) 40 osób zrezygnowało z wyjazdu z uwagi na pogorszenie sytuacji zdrowotnej,  
zdarzenia losowe, trudności finansowe bądź ze względów na niewystarczające środki 
finansowe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. 

Przeznaczone w planie finansowym środki PFRON na realizacje zadania 
wykorzystano w 100%. 

 
 Rozkład procentowy udziału wszystkich osób w turnusach rehabilitacyjnych  
w roku 2012 prezentuje wykres nr 7. Największy udział procentowy stanowiły  osoby 
dorosłe 52,43%, dzieci zaś stanowiły 18,92%. 
 
 
Wykres 7.  
Rozkład procentowy udziału osób niepełnosprawnych i opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych           
w roku 2012. 
 

 
 

Rozkład procentowy udziału osób niepełnosprawnych z poszczególnych gmin przedstawia 
wykres nr 8. 
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Wykres 8. 
Procentowy udział osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2012 roku z podziałem 
na gminy 

 
 
 Analizując powyższe dane w 2012 roku najwięcej niepełnosprawnych biorących 
udział w turnusach rehabilitacyjnych zamieszkiwało gminę Busko – Zdrój, najmniej gminę 
Stopnica (1,51%) oraz Tuczępy (2,28%). 
 
Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2012 r. 
przedstawia wykres nr 9.  

 
 

Wykres 9. 
Wysokość przyznanego dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych                        
i opiekunów osób niepełnosprawnych 
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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 14/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 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 oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 
posiadających orzeczenie równoważne, które nie korzystały z dofinansowania do turnusów 
rehabilitacyjnych w 2011 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. 

  Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów 
przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie 
przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku 
uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. 
Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna może 
złożyć w ciągu całego roku.  

Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych przeznaczono kwotę   261 368 zł. Wnioski o dofinansowanie tego zadania 
złożyło 220 osób na kwotę 1 331 262,78 zł, z czego na likwidację barier architektonicznych 
105 osób na kwotę 1 050 673,81 zł,  35 osób na bariery techniczne na kwotę 68 810,00 zł, 
oraz na likwidację barier w komunikowaniu się 80 osób na kwotę 211 778,97 zł. 

Z tytułu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

wypłacono dofinansowanie:  

 74 osobom na kwotę                         –  261 367,42 zł 

 

Kwotę  261 367,42 zł wydatkowano w następujący sposób: 

 

 na likwidację barier architektonicznych     25  osobom –  198 321,93 zł      

 na likwidację barier w komunikowaniu się          32 osobom –   46 452,70 zł 

 na likwidację barier technicznych               17 osobom –    16 592,79 zł 
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Wykres 10. 

Rozkład procentowy  przyznanych dofinansowań w poszczególnych zadaniach w 2012 roku 

 
Udział w likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  

w poszczególnych gminach prezentuje wykres nr 11. 

 

Wykres 11. 

 Udział  poszczególnych gmin 

 

 
 
 
 

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 oraz budowę podjazdu.   

 W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się udzielono wsparcia w zakupie 30 
komputerów z modemem internetowym służącym do komunikowania się dla osób 
mających problemy w porozumiewaniu się oraz 2 telefonów ze specjalistycznym 
oprogramowaniem dla osób niedowidzących.    
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 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:   

 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 12. 
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
w roku 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 
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4.2.3. Dofinansowanie   zaopatrzenia   w   sprzęt   rehabilitacyjny,   przedmioty  

ortopedyczne i środki pomocnicze 
 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 25 czerwca 
2002 r.  w  sprawie  określenia  zadań  powiatu,  które  mogą  być finansowane ze środków 
PFRON  na realizację dofinansowania na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 
Pomocnicze,  przyznane  są   osobom     niepełnosprawnym     na     podstawie   przepisów  
o    powszechnym    ubezpieczeniu    w    Narodowym Funduszu    Zdrowia   oraz   sprzęt 
rehabilitacyjny.  Przepisy  § 13 ust. 6 pkt. 1 i 2 cytowanego rozporządzenia określają górną 
granicę   dofinansowania   kosztów   zaopatrzenia   w   przedmioty   ortopedyczne  i  środki 
pomocnicze  stanowiąc, że  wysokość dofinansowania wynosi: do 100 % udziału własnego 
osoby  niepełnosprawnej  w  limicie  ceny  ustalonym  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia 
z dnia 10 maja  2003  roku w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych,  do  150 %  sumy   kwoty   ustalonego   limitu   oraz   wymaganego  udziału 
własnego  osoby   niepełnosprawnej  w  zakupie  tych  przedmiotów  i  środków, jeżeli cena 
zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 

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 : 

 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie 
domowym; 

 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 
           W roku 2012 na dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przeznaczono kwotę  312 885 zł. 

W toku realizacji zadania w 2012 r wpłynęło 457 wniosków na dofinansowanie                      
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
Na 457 wniosków przyjętych do realizacji rozpatrzono pozytywnie  i wypłacono 
dofinansowanie do: 

 zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 389 
wnioskujących na kwotę 293 441,59 zł., 

 sprzętu rehabilitacyjnego dla 20 wnioskujących na kwotę 19 439,00 zł. 
 
Spośród rozpatrzonych wniosków 47 dotyczyło zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej. W tym zakresie 
wypłacono dofinansowanie w łącznej wysokości 55 777,00 zł. 
  
Dane dotyczące dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia  
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze prezentuje tabela nr 21. 
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Tabela 21. Rodzaj i ilość sprzętu rehabilitacyjnego,  przedmiotów ortopedycznych  
i środków pomocniczych dofinansowanych w 2012 roku 

 

Lp. 
Rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego, oraz przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych 
Ilość sztuk 

1 protezy i kortezy kończyn dolnych i górnych 14 szt. 

2 aparaty słuchowe i wkładki uszne 112 szt. 

3 wózki inwalidzkie 17 szt. 

4 indywidualne przedmioty pionizujące 3 szt. 

5 orteza 2 szt. 

6 materace, poduszki przeciwodleżynowe 29 szt. 

7 pieluchomajtki 176 szt. 

8 Cewniki zewnętrzne 24 szt. 

9 worki do zbioru moczu 10 szt. 

10 szkła korekcyjne 1 szt. 

11 peruka 1 szt. 

12 maska tlenowa 3 szt. 

13 balkonik 12 szt. 

14 buty ortopedyczne 15 szt. 

15 gorset ortopedyczny 6 szt. 

16 fotelik rehabilitacyjny 4 szt. 

 
Ze względu na ograniczone środki PFRON Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju uchwałą 

Nr 326/2012 z dnia 9 maja 2012 roku  ustalił wysokość dofinansowania  sprzętu 
rehabilitacyjnego do 50% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak jak pięciokrotność 
przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania do aparatów słuchowych                     
i wkładek indywidualnych będących środkami pomocniczymi ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi do 100% sumy kwoty limitu 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego dorosłej osoby 
niepełnosprawnej w zakupie tych środków.  

 
 
4.2.4. Wypożyczalnia sprzętu 
 
 Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
wypożycza sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby mieszkańców powiatu działając na podstawie 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 
przyjętego Uchwałą nr 151/2008 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 maja 2008 
roku. Wypożyczalnię utworzono w celu ograniczenia skutków niepełnosprawności. 
Umożliwia ona osobom niepełnosprawnych szybki powrót do aktywności fizycznej oraz 
korzystanie  z różnorodnych form rehabilitacji. W roku 2012 zawarto 6 umów. Wypożyczono 
kule drewniane oraz 2 wózki inwalidzkie. 
 
 
4.2.5. 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  
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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 % kosztów przedsięwzięcia. 

W   obowiązującym   terminie  składania  wniosków  tj.  do  30  listopada  roku  
poprzedzającego realizację zadania, 3 podmioty złożyły 5 wniosków na kwotę 11 940,00 zł. 
W 2012 roku zawarto 4 umowy (dla 85 osób niepełnosprawnych) i wypłacono 
dofinansowanie na łączna kwotę 7 748,40 zł. 
 
Wykres 13. 
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki  w roku 2012 

 
 

4.2.6. Programy celowe PFRON 

 
 „Program wyrównywania różnic między regionami II” jest kontynuacją programu, 

który został uruchomiony w 2003 roku. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  w  każdym  roku  realizacji  programu  wskazuje  obszary,  które  będą 
realizowane w danym roku.  

Celem  strategicznym  programu  jest  wyrównanie  szans  osób niepełnosprawnych, 
zamieszkujących   regiony   słabo   rozwinięte   gospodarczo   i   społecznie  w dostępie  
do rehabilitacji zawodowej i społecznej.  
Celami operacyjnymi programu są:  

1. poprawa wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych                 
w sprzęt rehabilitacyjny, 

2. zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do urzędów, placówek 
edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej, 

3. zatrudnianie osób niepełnosprawnych w nowo tworzonych spółdzielniach socjalnych 
osób prawnych, 

4. zwiększenie  możliwości  uzyskania  wsparcia  dla  projektów  gmin  i powiatów oraz 
organizacji     pozarządowych    dotyczących    aktywizacji    i / lub    integracji   osób 
niepełnosprawnych, 
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5. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne, 
6. poprawa dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, 
7. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

W roku ubiegłym pozyskano dodatkowo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych środki finansowe w wysokości 103 373,00 zł na wsparcie 
niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu w ramach programu celowego PFRON 
„Program wyrównywania różnic między regionami II”. 

  Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 9 listopada 2012 roku do realizacji       
w roku 2012 zostały zakwalifikowane 2 projekty w ramach ,,Programu wyrównywania różnic 
między regionami II” obszar D (likwidacja barier transportowych): 

a. Wyrównywania szans niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Ratajach w dostępie do usług publicznych poprzez likwidację 
barier transportowych, kwota dofinansowania - 48 399,00 zł 

b. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie, kwota dofinansowania -
54 974,00 zł.   

   Umowy są w trakcie realizacji.  
 
W dniach od 12.11.2012r. do 14.11.2012r. została przeprowadzona kontrola przez 
pracowników Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Powiecie Buskim była 
realizacja ,,Programu wyrównywania różnic między regionami II” w zakresie umowy 
WRR/000073/13/D z dnia 17.11.2011r., kwota umowy: obszar B – 43 330,65 zł, obszar  
D – 35 000,00 zł. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie realizacji ww. umowy. 
 

 

4.2.7. Program Aktywny Samorząd 
 
  W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła do realizacji pilotażowy program „Aktywny 
Samorząd”, który przewidywał powierzenie realizacji programu adresowanego  
do indywidualnych osób niepełnosprawnych – samorządom powiatowym, które przyjmą 
zaproszenie PFRON do współpracy  przy realizacji tego programu. Uchwałą Nr 347/2012 
Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przystąpienie Powiatu 
Buskiego do realizacji programu ,,Aktywny Samorząd” w 2012 roku wskazał,  
iż bezpośrednim realizatorem ww. programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              
w Busku – Zdroju.  
  W dniu 5 czerwca 2012 roku powiat buski zawarł z PFRON porozumienie w celu 
skoordynowania działań realizowanych w ramach programu „Aktywny Samorząd”, 
zatwierdzonego uchwałą nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28.03.2012r.  W dniu  
23 sierpnia 2012 roku Powiat Buski podpisał umowę nr ASM/000001/13/D w sprawie 
realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd”, której przedmiotem było powierzenie 
Realizatorowi pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd”.    
Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane były do uprawnionych 
osób fizycznych. Dotyczyły likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe 
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmował następujące obszary 
wsparcia: 
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 Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  
samochodu 

 Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz                        
z oprogramowaniem 

 Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich 

 Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich  

 Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo 
brajlowskich  

 Obszar C – pomoc w zakupie wózka elektrycznego o napędzie elektrycznym 

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności  technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  

 Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa  jazdy kategorii B 

 Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej. 

 Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie  
do edukacji. 
 Na realizację złożonych wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” 
pozyskano kwotę 322 708,50 zł. W ramach zawartej umowy, PFRON przekazał ww. środki 
finansowe w dwóch transzach: I – 274 436,00 złotych, II – 48 272,50 złotych.  Ogółem 
złożono 34 wnioski na kwotę 198 154,80 złotych, z czego 28 wniosków rozpatrzono 
pozytywne i podpisano umowy.  

 
W wyniku przystąpienia w 2012r. Samorządu Powiatowego do realizacji 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” udzielono dofinansowania w realizowanych 
obszarach w łącznej kwocie 171 494 zł. 

 W Obszarze A udzielono dofinansowania w kwocie 9 182,50 zł. Wpłynęły dwa 
wnioski, które rozpatrzono pozytywnie. Zawarte i zrealizowane zostały dwie umowy. 

 W Obszarze B1 udzielono dofinansowania w kwocie 10 373,00 zł. Wpłynęło osiem 
wniosków, pozytywną weryfikację formalną otrzymało pięć osób. Dwóch 
Wnioskodawców uzyskało negatywną opinię eksperta. Zawarte i zrealizowane 
zostały trzy umowy. 

 W Obszarze B2 udzielono dofinansowania w kwocie 16 834,10 zł. Wpłynęło pięć 
wniosków, które pod względem formalnym otrzymały ocenę pozytywną. Jeden                     
z Wnioskodawców uzyskał negatywną opinię eksperta. Zawarte i zrealizowane 
zostały cztery umowy. 

 W Obszarze C udzielono dofinansowania w kwocie 123 198,00 zł. Wpłynęło 
dwanaście wniosków Wszystkie wnioski uzyskały pozytywną opinię formalną oraz 
merytoryczną. Zawarto i zrealizowano dwanaście umów. 

 W Obszarze D udzielono dofinansowania w kwocie 11 350,00 zł. Wpłynęły cztery 
wnioski, wszystkie wnioski uzyskały pozytywną opinię formalną oraz merytoryczną. 
Zawarte i zrealizowane zostały cztery umowy. 

 W Obszarze E umowa została rozwiązana bez zwrotu dofinansowania. Wpłynął 
jeden wniosek, który uzyskał pozytywną opinię formalną oraz merytoryczną. Umowa 
została rozwiązana z przyczyny Wnioskodawcy. 

 W Obszarze F udzielono dofinansowania w kwocie 556,40 zł. Wpłynęły dwa 
wnioski, które uzyskały pozytywną opinię formalną oraz merytoryczną. Zawarte                       
i zrealizowane zostały dwie umowy. 

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanie otrzymało                    
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27 mieszkańców Powiatu Buskiego. Wszystkie te osoby posiadają orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności i wymagały pomocy w likwidacji barier w komunikowaniu się 
oraz likwidacji barier spowodowanych dysfunkcją narządu ruchu. Dofinansowanie 
udzielone wnioskodawcom w Obszarach A, C, D pozwoliło zlikwidować bariery                              
w poruszaniu się oraz umożliwiło beneficjentom pomocy realizować aktywność społeczną. 
Przyznanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu pozwoliło  
na zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Cele szczegółowe 
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” zostały osiągnięte. 
 
Tabela nr 22 oraz wykres numer 13 prezentują szczegółowe dane.  
 
 
 
Tabela 22.  
Sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2012 roku 

 
Środki finansowe PFRON przyznane na 

realizację programu 
Realizacja programu w 2012 roku, na terenie POWIATU 

BUSKIEGO 

Lp. 
Obszar 

wsparcia 

Kwota przekazana przez 
PFRON w ramach zawartej 

umowy (w zł) 
Liczba 

wniosków 
Kwota 

wnioskowana 

Liczba 
zawartych 

umów 

Wysokość 
środków 

wypłaconych 
I transza II transza 

1. A 25 914,00 0 2 9 300,00 2 9 182,50 

2. B1 56 214,00 0 8 27 516,20 3 10 373,00 

3. B2 29 322,00 0 5 20 175,00 4 16 834,10 

4. B3 46 306,00 0 0 0 0 0 

5. B4 0 0 0 0 0 0 

6. C 77 959,00 46 472,50 12 124 431,50 12 123 198,00 

7. D 23 659,00 0 4 11 350,00 4 11 350,00 

8. E 0 1 800,00 1 1 800,00 1 0 

9. F 3 872,00 0 2 3 582,10 2 556,40 
Koszt obsługi 

realizacji 
programu 

 

7 898,00 0 - 0 - 5 144,82 

Koszt 
promocji 
programu 

1 975,00 0 - 0 - 0,00 

Koszt 
ewaluacji 
programu 

1 317,00 0 - 0 - 0,00 

RAZEM 274 436,00 48 272,50 34 198 154,80 28 176 638,82 
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Wykres 13. 
 Procentowy rozkład udziału osób w poszczególnych obszarach. 
 

 
 

Analizując powyższe dane w 2012 roku najwięcej niepełnosprawnych biorących udział 
pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” skorzystało z obszaru C – 42,86%, najmniej 
zaś z obszaru E – 3,57%. 

 
4.3. Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 
Warsztat  terapii  zajęciowej  jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką 

stwarzającą    osobom   niepełnosprawnym   niezdolnym   do   podjęcia   pracy   możliwość 
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania 
umiejętności niezbędnych do zatrudnienia.  

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, które 
posiadają ważne orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
ze wskazaniem do terapii zajęciowej.  WTZ realizuje swe zadani w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego 
uczestnika. Terapia ta niezbędna jest do uzyskania przez osobę niepełnosprawną możliwie 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, na miarę indywidualnych 
możliwości.  

Realizacja przez Warsztat w/w 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.  

 
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.  

 
W  2012  roku  finansowanie  działalności  warsztatów  terapii zajęciowej pokrywane 

było  w  90%  ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
10% kosztów działalności warsztatu pokryta została ze środków Powiatu. Zgodnie § 5 ust 3 
Rozporządzenia    Rady    Ministrów    z    dnia   13   maja   2003r.   w   sprawie   algorytmu 
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przekazywania  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
samorządom  wojewódzkim  i  powiatowym  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  88, poz. 808 z późn. zm.) 
kwota  środków  na  dofinansowanie  kosztów  rocznego  pobytu jednego uczestnika   
w WTZ  wynosi  14.796 zł.  I  stanowi  ona,  zgodnie z art. 68c ust 1 pkt 1 lit b) ustawy  
o rehabilitacji (…), maksymalne  dofinansowanie  ze  środków  Funduszu  kosztów 
działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2008r. i latach następnych wysokość 90% tych 
kosztów. 
W 2012 roku środki PFRON dla WTZ wyniosły: 961 740 zł, a środki Powiatu (stanowiące 
10%)106 860 zł. Warsztaty wykorzystały środki Funduszu w wysokości: 961 531,63 zł. 
 

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 dowożono z gminy Busko – Zdrój  
 i Wiślica), realizujących zadania w siedmiu pracowniach tematycznych: 

 gospodarstwa domowego 

 rękodzieła i robótek ręcznych 

 muzycznej 

 stolarsko – ślusarskiej 

 plastycznej 

 przyrodniczo – krajoznawczej 

 komputerowej 
Dodatkowo uczestnicy korzystają z ćwiczeń rehabilitacyjnych, opieki medycznej, pomocy 
psychologa i logopedy. 

Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2012 roku wyniosła  575 400,00 
zł, w tym środki PFRON w wysokości 517 860,00 zł oraz środki Powiatu w wysokości 57 
540,00 zł. Środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie: 575 319,39 zł, w tym środki 
PFRON w wysokości: 517 786,61 zł, środki Powiatu: 57 527,78 zł oraz środki pochodzące 
z innych źródeł w wysokości 5,00 zł. Środki niewykorzystane zostały zwrócone na konto 
Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju w łącznej wysokości 80,61 zł.  

Wśród uczestników WTZ są 24 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności                   
i  11 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  

Na spotkaniu w dniu 27.12.2012 r. 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 2012 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. 

 

                                                

 
 
 
 
    

Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku –Zdroju 
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Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Busku – Zdroju za 2012 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 2012 roku uczęszczało 

30 osób, w tym 23 osoby z powiatu buskiego, 2 osoby z powiatu kieleckiego i 5 osób                    
z terenu powiatu staszowskiego. Zgodnie z art. 10b ustawy o rehabilitacji zawodowej                        
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są 
uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest 
obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców,                          
w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu 
zawartym z powiatem na terenie którego działa warsztat.  
W 2012r. powiat buski zawarł 2 porozumienia z powiatem kieleckim i powiatem 
staszowskim w zakresie pokrywania w/w kosztów dla 7 uczestników. 

Wśród uczestników WTZ jest 16 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności                  
i 14 z umiarkowanym.  
 
Rozkład  procentowy udziału osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej    
z podziałem na rodzaj niepełnosprawności ilustruje wykres nr 14. 
 
 
 
Wykres 14  
Procentowy udział osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej z podziałem na rodzaj 
niepełnosprawności w 2012 roku. 

 
Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2012 roku wyniosła 493 200,00 

zł, w tym środki PFRON w wysokości 443 880,00 zł oraz środki Powiatu  
w wysokości 49 320,00 zł. Środki przekazywane były kwartalnie. Kwota środków 
finansowych wydatkowanych na działalność WTZ w Gnojnie w 2012 roku wyniosła                    
w łącznej wysokości: 493 065,02 zł, w tym środki PFRON w kwocie 443 745,02 zł oraz 
środki Powiatu 49 320,00 zł.  

Na spotkaniu w dniu 31.12.2012 r. 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 2012 r. Rada Programowa WTZ 
w Gnojnie spotykała się kilkakrotnie i omawiała bieżące sprawy dotyczące działalności 
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WTZ oraz organizacji licznych imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej wspólnie z Domem Pomocy Społecznej                                   

i Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie były organizatorem 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze miejskim, regionalnym                               
i ogólnopolskim:  

- XX Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2012 
- X Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2012 
- IV Świętokrzyski Rajd Pieszy Osób Niepełnosprawnych  
 
 
 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie 

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Gnojnie za 2012 rok znajduje się  
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 
 
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 ).  

Członkowie rady: 

 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 2012 Rada odbyła sześć posiedzeń. 
 
Do zakresu działania Rady należy: 
 

 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 

- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
- realizacji praw osób niepełnosprawnych 
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 opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 

 ocena realizacji programów, 

 opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu 
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 

Posiedzenie 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.  

  
 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. W dniu 15 lutego 2012 roku Rada Powiatu                          
w Busku – Zdroju Uchwałą Nr XVII/145/2012 w sprawie uchwalenia powiatowego 
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programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych  ustanowiła ,,Powiatowy Program 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 pod nazwą ,,RÓWNOŚĆ 
SZANS”. Program stanowi integralną część Powiatowej Strategii Integracji                                  
i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020.  
 
 Celem Programu było 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. Cel ten może być osiągnięty poprzez realizację następujących 
celów operacyjnych: 
1. Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania                                 

i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych. 
2. Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. 
3. Rehabilitację społeczną i zdrowotną osób niepełnosprawnych. 
4.  Likwidację barier architektonicznych, barier transportowych oraz barier                                       

w komunikowaniu się. 
5. Działania w zakresie rehabilitacji zawodowej. 
6. Współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych.   

 
 

Spotkanie Zespołu powołanego do opracowania Powiatowego Programu  Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2012-2020. 

 
 

 W 2012 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. W spotkaniu uczestniczył doradca zawodowy. 
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Spotkanie z uczniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                                   
w Busku – Zdroju 

 
 

 
 

 5. ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
 
5.1. Interwencja kryzysowa 

 
 Zespół Interwencji Kryzysowej w Busku - Zdroju działa od 01.02.2004 r. 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. Zespół podejmuje również zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy      
w rodzinie wynikające z zapisu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz inne działania 
interwencyjne, należące do zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  
 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 2014 r. – styczeń 2015 r. 
 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. 
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5.1.1. Pomoc psychologiczna i porady prawne w siedzibie Centrum. 
 
 W okresie sprawozdawczym w 2012 roku przeprowadzono w sumie 548 spotkań 
z psychologiem w sytuacjach kryzysowych, w tym 127 interwencji dla ofiar przemocy                       
w rodzinie. Z pomocy psychologicznej skorzystało w sumie 331 osób. Klienci Zespołu 
Interwencji Kryzysowej zgłaszali następujące problemy: przemocy, konfliktów w rodzinie, 
trudności wychowawczych, uzależnienia i współuzależnienia, a także osoby w żałobie, 
ofiary zdarzeń losowych i osoby niepełnosprawne. 
 W siedzibie Centrum raz w tygodniu w godzinach popołudniowych dyżur pełnił także 
aplikant adwokacki, dzięki czemu osoby będące w kryzysie mogły bezpłatnie skorzystać             
z porad prawnych. W 2012 roku z tego typu porad skorzystały 244 osoby. Najczęściej 
zgłaszali się klienci  doznający przemocy w rodzinie oraz przeżywający różnego rodzaju 

konflikty rodzinne. Porady dotyczyły pomocy w sporządzaniu pism 
procesowych, wniosków. Prawnik udzielał również informacji na temat 
obowiązków spoczywających na sprawcach przemocy, a także praw 
przysługujących ofiarom przemocy. Dzięki temu, że porady były bezpłatne 
mogły z nich skorzystać osoby niezamożne, które nie mają dostępu do 

płatnych porad specjalistów. 
 W godzinach pracy Zespołu działał również „Telefon Zaufania” dla osób 
znajdujących się w kryzysie, pod którym można było uzyskać pomoc psychologiczną. 
Telefon zaufania obejmował również pomoc prawną raz w tygodniu, w godzinach pracy 
radcy prawnego. Podczas dyżuru telefonu zaufania psychologowie udzielają również 
informacji o adresach i numerach kontaktowych do placówek pomocy specjalistycznej                  
w sprawach uzależnień, a także motywują potrzebujących wsparcia klientów do 
skorzystania z profesjonalnej pomocy. 
 W okresie sprawozdawczym 2012 roku przeprowadzono 38 badań 
psychologicznych. Na ich podstawie sporządzono informacje na potrzeby PZO, ZUS, 
KRUS, służby zdrowia i in. Sporządzano również opinie psychologiczne dla rodzin 
zastępczych na potrzeby Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 
 
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 w rodzinie 
oraz trudnej sytuacji materialnej. Informacje na temat 
projektu były w roku 2012 dwukrotnie rozsyłane do 
sołtysów, radnych, pielęgniarek środowiskowych, kuratorów, 
pracowników socjalnych i policjantów, którzy zgłaszali do PCPR przypadki rodzin 
dysfunkcyjnych, wymagających wsparcia. 
 W ramach interwencji w  środowisku informowano o możliwościach pomocy oraz 
motywowano do skorzystania z pomocy ZIK. W roku 2012 przeprowadzono 26 interwencji 
środowiskowych na podstawie zgłoszeń „Żółtej Karty”, w czym 18 przypadków dotyczyło 
przemocy w rodzinie, natomiast 8 – trudnej sytuacji materialnej i bytowej. Osobom 
zgłoszonym w systemie „Żółta Karta” udzielono pomocy psychologicznej, prawnej oraz 
wsparcia rzeczowego w ramach akcji „Bank Drugiej Ręki”. Osoby bezrobotne, mające 
trudności w zdobyciu pracy ze względu na swą niepełnosprawność, trudną sytuację 
rodzinną, bycie ofiarą przemocy czy brak podstawowych środków finansowych miały 
możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach organizowanych przez Centrum                    
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w ramach projektu EFS „Nowy Zawód – Nowy Start” w celu nabycia nowych kwalifikacji                   
i poprawy swojej sytuacji życiowej. 

 
5.2. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. 
 
 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został wprowadzony 
Uchwałą Rady Ministrów Nr 162/2006 z dnia 25 września 2006 r. Program ten nakłada na 
wszystkie szczeble administracji publicznej zadania, które wskutek kompleksowych, 
interdyscyplinarnych działań mają na celu skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie.  

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – 
Zdroju realizuje cele tego programu w ramach Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar w Rodzinie na lata 2011 - 2015 uchwalonego dnia 
29.06.2011 r. Podejmowane zadania zakładają aktywne działania 
mające na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz opiekę nad 
ofiarami przemocy, edukację sprawców przemocy poprzez 
realizację programów korekcyjno-edukacyjnych, promowanie 
wartości rodziny, edukację społeczeństwa w zakresie skutków 
stosowania przemocy w rodzinie, promowanie metod 
wychowawczych bez użycia przemocy oraz podniesienie 

wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie. 
 
 
 W dniu 24.01.2012 r. odbyło się 
szkolenie dla wszystkich członków zespołów 
interdyscyplinarnych z terenu powiatu buskiego 
na temat: „Motywowanie osoby stosującej 
przemoc w rodzinie do podjęcia terapii jako 
jeden z aspektów pracy Zespołu 
Interdyscyplinarnego” prowadzone przez pana 
por. mgr. Przemysława Renda  z Zakładu 
Karnego w Tarnowie w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Busku-Zdroju. 

                              Spotkanie członków zespołów interdyscyplinarnych  

 
 
  W dniach 20 – 25.02.2012 r. odbyła się ogólnopolska 
akcja pt.: „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, w ramach której 
dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju pełnił 
dyżur w siedzibie PCPR i udzielał osobom zainteresowanym 
informacji i porad prawnych. 
 
   
 Pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej wraz                              
z pracownikami socjalnymi brali również udział w grupach 

roboczych zespołów interdyscyplinarnych w poszczególnych gminach w związku                        
z interwencją pracowników ZIK w sytuacjach przemocy. 
 W listopadzie 2012 pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju 
przygotowywali i tworzyli projekt programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców 
przemocy w rodzinie, który został wysłany do Wydziału Polityki Społecznej 
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Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja tego programu zaplanowana jest na 
okres od kwietnia do sierpnia 2013 r. O tworzonym projekcie zostali poinformowani  
i zaproszeni do współpracy członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych, którzy są 
uprawnieni, aby kierować sprawców przemocy do udziału w programie. Został również 
nawiązany kontakt z osobami, które będą mogły poprowadzić zajęcia terapeutyczne dla 
sprawców przemocy w rodzinie. 
 
5.3. Współpraca pracowników ZIK ze szkołami powiatu buskiego 

 
 Zespół Interwencji Kryzysowej w ramach edukacji społecznej i promocji postaw 
społecznych rozpoczął współpracę ze szkołami powiatu buskiego. W dniu 12.04.2012 r.                  
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-
Zdroju psycholodzy ZIK przeprowadzili warsztaty psychologiczne na temat: „Dobrze widzi 
się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu"– o stereotypach i ich 
przekraczaniu. Miały one na celu wspomaganie młodzieży w otwieraniu się na osoby 
niepełnosprawne. Zostały również przekazane informacje dotyczące instytucji 
pomocowych działających na terenie powiatu buskiego tj. PCPR, GOPS, PPP, CIS,  
BOTUW, Policja i Sąd. W zajęciach wzięli udział uczniowie II klas Liceum 
Ogólnokształcącego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              Warsztaty o przekraczaniu stereotypów, prowadzone 
                    przez psychologa ZIK w ZSTiO w Busku-Zdroju. 

 
5.4. Świętokrzyskie Dni Profilaktyki 
 
 Zespół Interwencji Kryzysowej, jak co roku, wziął udział w koordynacji działań 
lokalnych na terenie powiatu buskiego oraz organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, 
które odbyły się w dniach od 14.05. do 25.05.2012 r. W ramach ww. działań 
zorganizowano w ZIK dyżury psychologa, prawnika i dzielnicowego. Podczas spotkań 
udzielano wskazówek i porad na temat sposobów 
wychowywania i budowania właściwych relacji z dzieckiem.  
 Psycholog Zespołu Interwencji Kryzysowej spotkał 
się także z uczniami szkół średnich, dla których zostały 
poprowadzone warsztaty myślenia twórczego oraz prelekcje 
na temat objawów uzależnienia od alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych połączone z dyskusją na temat 
uzależnień. Również  policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Busku-Zdroju przeprowadzili wykład na temat 
przestępstw i wykroczeń wśród nieletnich oraz 
konsekwencji prawnych. 
                                                                                                                                Warsztaty dla uczniów szkół średnich,                    
                                                                                                                                  prowadzone przez psychologa ZIK. 



70 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU  
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

 

 

5.5 Współpraca z Zespołem Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
 
 Zespół Interwencji Kryzysowej współpracuje również z Zespołem Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej, organizując szkolenia oraz przeprowadzając rozmowy z kandydatami na 
rodziców zastępczych.  Dnia 25.06.2012 r. odbyło się szkolenie dla rodziców zastępczych 
prowadzone przez pracownika Zespołu Interwencji Kryzysowej pt. „ Zamiast klapsa – jak                 
z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”. Przez cały rok trwały badania 
psychologiczne kandydatów na rodziców zastępczych. Psycholodzy Zespołu Interwencji 
Kryzysowej odwiedzali również rodziny zastępcze wraz z Koordynatorami Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej w celu sprawowania opieki nad nimi i świadczenia pomocy w sytuacjach 
trudnych. 
 
 W związku z przystąpieniem do kampanii społecznej pod nazwą „Potrzebuję 
rodziców od zaraz” prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Bożentynę 
Pałkę – Korubę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniach 18-19 września 2012 
r. dyżur informacyjno - konsultacyjny wraz z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej                  
i kuratorem sądowym pełnił także radca prawny Zespołu Interwencji Kryzysowej. W czasie 
dyżurów udzielane były wszechstronne informacje i specjalistyczne porady z zakresu 
rodzinnej opieki zastępczej. 
 
5.6. Przyjazny Pokój Przesłuchań. 
 
 W siedzibie Centrum znajduje się tzw. „Przyjazny Pokój Przesłuchań”, w którym 
prowadzone są rozmowy psychologiczne oraz przyjmowani są klienci Zespołu Interwencji 
Kryzysowej. Pokój udostępniany jest również na potrzeby Sądu w celu przeprowadzenia 
mediacji w sprawach karnych i cywilnych oraz przesłuchań świadków, szczególnie 
małoletnich. Specyfika i wygląd pokoju ma za zadanie zapewnić korzystającym z niego 
poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę podczas przesłuchań sądowych. W 2012 roku 
odbyło się 7 przesłuchań z udziałem nieletnich. Przeprowadzono  9 mediacji,                        
w których ogółem wzięło udział 31 osób. 

 
„Przyjazny Pokój”, mieszczący się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 
 
 W ramach działań propagujących pracę Zespołu, a co za tym idzie przyczyniających 
się do zwiększenia dostępności pomocy osobom w kryzysie, rozpowszechniane zostały 
ulotka na temat działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej. 
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Dane statystyczne z działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej w 2012 roku: 

 
Liczba klientów: 331 
w tym: 
 

 Pomoc psychologiczna –interwencja w sytuacji kryzysowej: 548 
 Porady prawne: 416 
 Badania psychologiczne 38 

 
 
 

6.   V EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „NOWY ZAWÓD –  
      NOWY START” 2012 

 

 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizował w 

okresie od kwietnia do grudnia  2012 roku kolejną już edycję 
projektu systemowego  „Nowy Zawód – Nowy Start”,  
który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego 
pochodzącego  z budżetu Powiatu Buskiego , na podstawie 
umowy ramowej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 
Regionalnego nr UDA –POKL.07.01.02-26-007/08-00 
 
         

 Powiat Buski otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie organizowanym 
 przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego pod patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego: „Samorząd Równych Szans”,  
za realizację V edycji projektu „Nowy Zawód - Nowy Start”.  W ramach tego projektu  
w 2011 roku na 155 uczestników 100 osób było osobami niepełnosprawnymi.  
W roku ubiegłym w całym województwie świętokrzyskim zakładano zaktywizowanie  
200 osób niepełnosprawnych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, z czego połowę tej liczby stanowiły osoby niepełnosprawne  
z powiatu buskiego. 

 
 

Wręczenie wyróżnienia na Konkursie „Samorząd Równych Szans” 
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  W bieżącej edycji Projekt dysponował  środkami budżetowymi w kwocie ogólnej 
1.534.864,00 zł. Jest to druga pod względem wielkości zaangażowania funduszy 
europejskich na  rzecz  projektów systemowych alokacja w regionie. Rada Powiatu  
w ubiegłym roku zabezpieczyła środki  w wysokości 161,160 zł, stanowiące obligatoryjnie 
wymagane 10,5% wkładu własnego. 
          W dotychczasowych edycjach  2008, 2009, 2010, 2011  zaktywizowano ogółem  
502 osoby, z których 187 stanowili uczestnicy niepełnosprawni.  
  Grupę docelową Projektu stanowili mieszkańcy Powiatu Buskiego – pozostający 
 bez zatrudnienia( bezrobotni lub nieaktywni zawodowo) a także osoby zatrudnione, rolnicy  
w tym również osoby niepełnosprawne, w wieku aktywności zawodowej: kobiety 
( 18-60 lat), mężczyźni ( 18-65 lat) –będący w szczególnie trudnej sytuacji  osobistej,  
rodzinnej lub zawodowej lub ubiegające się o udzielenie wsparcia na okoliczność udziału  
w projekcie oraz osoby korzystające ze wsparcia PCPR w Busku- Zdroju i jednostek 
należących do systemu pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego.  
 
6.1. Cele projektu  
 
         Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej 
 i edukacyjnej 180 klientów PCPR w Busku – Zdroju do końca 2012 roku.  
         Do celów szczegółowych Projektu należałoby zaliczyć: 

 Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 190 klientów pomocy 
społecznej do końca 2012 roku;  

 Zmiana świadomości mieszkańców Powiatu Buskiego w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych na koniec 2012 roku; 

 Zmiana świadomości mieszkańców powiatu odnośnie rodzicielstwa zastępczego   
na koniec 2012 roku; 

 Przełamanie obaw przed pełnieniem funkcji rodziny zastępczej do końca 2012 roku; 
 Utworzenie Klubu Wolontariusza w ramach aktywizacji młodzieży; 
 Otwarcie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach aktywizacji 

społecznej. 
 
6.2. Adresaci projektu 
  

 Adresatami wsparcia byli członkowie grup docelowych zdefiniowanych na etapie 
opracowania aplikacji Projektowej – zaakceptowanej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego . 
         
           Osoby niepełnosprawne – w sumie 117 Uczestników Projektu (55 kobiet  
i 62 mężczyzn) stanowili najliczniejszą grupę  uczestników. Osoby te na przełomie maja 
-listopada uczestniczyły w szkoleniach o charakterze zawodowym na 4 kierunkach 
szkoleniowych: obsługa komputera z telepracą, florystyka, masażysta, carving  
z elementami cateringu i obsługą imprez okolicznościowych.  

 90 osób wzięło udział w specjalistycznej usłudze szkoleniowej zrealizowanej  
w formie wyjazdowej połączonej z  zajęciami rehabilitacyjnymi w okresie od czerwca 
do września 1012 .  

 17 osób niepełnosprawnych ( planowo 10 osób) w  wieku produkcyjnym 
uczestniczyło w kursach zawodowych połączonych z aktywizacją społeczną  
i zawodową- na zasadach ogólnych z osobami sprawnymi. 

 10 osób niepełnosprawnych  ( 5 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku 15-18 lat objęto 
specjalnie opracowanym programem aktywizacyjno- socjalizacyjnym w ramach 
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utworzonego Klubu wolontariusza. 
Kolejną grupą byli Usamodzielniający się wychowankowie placówek opiekuńczo-
wychowawczych i rodzin zastępczych .   

Kontynuując tradycję czterech wcześniejszych edycji Programu „ Nowy Zawód 
- Nowy Start” aktywizacją objęto 10 - osobową grupę młodzieży usamodzielnianej (5 kobiet 
 i 5 mężczyzn), wchodzących w dorosłe życie i podejmujących pierwsze decyzje 
zawodowe. Każdy usamodzielniający się uczestnik projektu został zaopatrzony dodatkowo 
w rzeczowe wyprawki w postaci elektronarzędzi firmy Bosch  lub sprzętu AGD. 

 

 
Wręczenie wyprawek młodzieży usamodzielniającej się  

 
           W tym roku uczestnikami działań w ramach Projektu po raz pierwszy  stali się  
rodzice zastępczy.   W ramach projektu systemowego „Nowy Zawód - -Nowy Start” edycja 
2012  w dniu 14.11.2012r. rozpoczęło się szkolenie „Behawioralna szkoła dla rodziców”, 
które trwało do 25.11.2012roku. Miejscem szkolenia była siedziba Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Busku-Zdroju, przy ul. Wojska Polskiego 31. 

                                    

Rodzice zastępczy na szkoleniu „Behawioralna szkoła dla rodziców” 

         
  W kursie wzięło udział 10 rodzin zastępczych z powiatu buskiego. Uczestnicy 
zapoznali się ze sposobami radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym,  
jak również z trudnym zachowaniem i agresją u dzieci. Nauczyli się prawidłowego 
budowania relacji i więzi z dziećmi. Ponadto warsztaty praktyczne pozwoliły utrwalić 
zdobyte umiejętności.  Po ukończeniu szkolenia każda rodzina zastępcza otrzymała 
certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Oprócz tego każda z osób mogła 
bezpłatnie skorzystać z porad psychologicznych i prawnych.               

Rodzice zastępczy  i wychowankowie uczestniczyli w przygotowaniach i działaniach 
realizacyjnych dorocznego Festynu z okazji Dni rodzicielstwa zastępczego pod hasłem 
 „Nie ma jak rodzina”, który odbył się 30 maja 2012 roku w Parku Zdrojowym .  
Już tradycyjnie organizatorem Festynu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Busku-Zdroju.  
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Na tegoroczne świętowanie zostały przeznaczone środki z projektu  
„Nowy Zawód – Nowy Start”. Sfinansowano następujące działania: nagrody w ogłoszonym 
konkursie z okazji majowych Dni profilaktyki w postaci m.in. aparatów fotograficznych, 
pamięci przenośnych, MP3 i MP4.; obsługę artystyczną i placu zabaw dla dzieci; ciepły 
posiłek dla gości festynu. W samą organizację imprezy zaangażowali  
się Wolontariusze, byli również obecni podczas jej trwania. Podobnie jak wcześniejsze, 
także VI edycja Festynu posiadała charakter otwarty dla mieszkańców Buska – Zdroju 
 i kuracjuszy. Szczególnie cennym jest fakt, że program artystyczny przygotowywany był 
specjalnie na tą okazję właśnie  przez dzieci i młodzież – wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz funkcjonujących w ramach 
statutowej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju.  
          Cały Festyn został udokumentowany filmowo. 

   

  
 

VI Festyn z okazji Dni rodzicielstwa zastępczego pod hasłem „Nie ma jak rodzina” 

       
 Pozostałymi osobami wchodzącymi w skład grup klientów realizatora Projektu  

było 40 uczestników Projektu ( 25 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku produkcyjnym:  
osoby figurujące w ewidencji systemu „ Żółta Karta” oraz klienci Zespołu Interwencji 
Kryzysowej , w tym ofiary przemocy domowej; rodzice biologiczni wychowanków placówek  
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; klienci korzystający z pomocy 
rzeczowej w ramach działalności Banku Drugiej Ręki. 
 
6.3. Promocja projektu 
 
          Promocja V edycji Projektu „Nowy Zawód- Nowy Start” odbywała się poprzez środki  
przekazu m.in.: wyodrębniony link na stronie internetowej PCPR „ Nowy Zawód – 
Nowy Start”, ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędów Gmin, ulotki informacyjne, 
plakaty . Artykuły promocyjne ukazały się w Tygodniku Ponidzia i Echu Dnia , KORSO, 
TVP Kielce. Dyrektor Andrzej Smulczyński udzielił wywiadu dla Radia Kielce ,  
w którym opowiedział o realizowanym projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.                                             

Pracownicy uczestniczyli w sesjach Rady Gminy . 
Podczas zebrań odtwarzano prezentację multimedialną, 
która powstała w trakcie realizacji projektu w roku 
ubiegłym, przekazywano  informację o założeniach 
projektowych. Zwrócono się również do Ośrodków 
Pomocy Społecznej , do przedstawicieli Władz lokalnych 
oraz Samorządu Wiejskiego o pomoc w pozyskaniu osób 
niepełnosprawnych, które mogłyby wziąć udział  
w projekcie w celu aktywizacji edukacyjnej, społecznej 

oraz zdrowotnej 
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W dniu 07.05.2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku Zdroju odbyło  
się spotkanie promocyjno – informacyjne V edycji Projektu „Nowy Zawód- Nowy Start”. 
Spotkanie zostało zorganizowane na podstawie zawartego w dniu 16.04.2012r. 
porozumienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku – Zdroju i reguluje kwestię przepływu informacji pomiędzy tymi 
jednostkami oraz promocję realizowanych przez nie przedsięwzięć. Na spotkanie 
zaproszono  
60 bezrobotnych i poszukujących pracy osób z powiatu buskiego posiadających 
orzeczenie o niepełnosprawności, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o rodzajach wsparcia oferowanych w ramach 
V edycji projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”; proponowanych szkoleniach zawodowych, 
turnusach rehabilitacyjnych, powstającej w ramach projektu wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz utworzeniu razem z Hufcem Busko Zdrój Związku Harcerstwa 
Polskiego Klubu Wolontariusza. 
 
        Informacje o przebiegu projektu i realizacji jego poszczególnych etapów były  
na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej PCPR w Busku- Zdroju. Systematycznie 
prowadzona była dokumentacja fotograficzna z realizacji poszczególnych zadań.  
 
       Inauguracja projektu poprzedzona została konferencją w miejscu przyjaznym 
osobom niepełnosprawnym w Centrum Konferencyjnym Sanatorium Marconi mieszczącym 
się w Buskim Parku Zdrojowym z udziałem przedstawicieli lokalnych władz miasta  
Buska – Zdroju Wicestarostą Stanisławem Klimczakiem, z wiceburmistrzem Henrykiem 
Radoszem, Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Tomaszem Zawadzkim, 
Zastępcą Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej kpt. Robertem Bujnym. 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Busku – Zdroju reprezentował Dyrektor ds. rozwoju regionalnego Grzegorz Solarz.  
Z ramienia Instytucji Pośredniczącej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego  
w Kielcach, goszczono panią Dorotę Dworak – sprawującą bezpośredni nadzór 
merytoryczny nad zrealizowanym projektem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także 
beneficjenci projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” z lat ubiegłych, delegacja harcerzy  
z Hufca Busko – Zdrój Związku Harcerstwa Polskiego z Komendantem Adamem 
Gadawskim i zastępującą Komendanta Teresą Leszczyńską, młodzież ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku – Zdroju pod opieką pedagog Marzeny 
Jasiukowicz, przedstawiciele współpracujących z Zespołem projektowym organizacji 
pozarządowych: Bogusława Majcherczak, Bożena Król i Jadwiga Zarzycka, 
przedstawiciele władz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych: dr n. 
med. Janusz Maria Dobrowolski i Maciej Kiełb oraz zainteresowani ofertą projektową 
mieszkańcy powiatu buskiego. Konferencję zainicjował występ Zespołu „Bąbelki”, który od 
kilku lat animuje talenty młodych osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii 
Zajęciowej działających przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. W prezentacji ujęte 
zostały również tegoroczne zamierzenia inwestycyjne. Zwrócono uwagę, że dostępne 
dzięki mechanizmowi cross-financingu możliwości finansowania w środki trwałe i usługi, są 
od kilku lat wykorzystywane w projekcie z bardzo dobrym skutkiem. Przykładem sukcesu 
inwestycyjnego była z całą pewnością: platforma windowa służąca od 3 lat klientom PCPR 
i znajdujących się na niższych kondygnacjach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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Goście zaproszeni na inaugurację                   Prof. Adam Massalski                                       Michał Braun  
                                                                                                                                         Prezes Kieleckiego Wolontariatu     
                                                                                                                                      
         Flagową inwestycją V edycji projektu, wychodzącą naprzeciw niepełnosprawnym 
mieszkańcom powiatu i osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego było 
zaadaptowanie  budynku garażowego znajdującego się obok pomieszczeń zajmowanych 
przez Biuro Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wreszcie 
otwarcie  26 września 2012 roku pierwszej w województwie Powiatowej Wypożyczalni 
Sprzętu Rehabilitacyjnego, utworzonej przez Samorząd i jego jednostkę pomocy 
społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.  
         Wyposażona została dzięki kontynuacji Projektu systemowego pn. „Nowy Zawód  
– Nowy Start” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach  
cross-financingu - wkładu własnego Powiatu Buskiego, którego koszt wyniósł     
62 054,12 zł  
          Na uroczystość otwarcia przybyli przedstawiciele Samorządu: Starosta Powiatu 
Buskiego Jerzy Kolarz, Wicestarosta Stanisław Klimczak, Dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego Grzegorz Solarz, Członkowie Zarządu Powiatu, Członkowie Rady Powiatu, 
pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Buskiego  
oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, Członkowie 
Stowarzyszenia „Razem Dzieciom”, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych, członkowie innych Stowarzyszeń i  przedstawiciele lokalnych mediów.  

          

Otwarcie Powiatowej Wypożyczalni 
 

           Ze środków stanowiących wkład własny powiatu zakupionych zostało  ponad  
60 specjalistycznych urządzeń i przedmiotów pomocniczo-ortopedycznych.  
Starano się tak dobrać sprzęt, aby mogła z niego korzystać możliwie najszersza grupa 
użytkowników, dlatego w wykazie uwzględniano różne typy schorzeń  
i  niepełnosprawności. Od września do końca grudnia 2012 roku podpisano 21 umów  
na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. 
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    Ostatnim akcentem V edycji projektu „ Nowy Zawód – Nowy Start” była  
Konferencja podsumowująca , która odbyła się 20 grudnia . 
W spotkaniu uczestniczyło wielu zaszczytnych gości, m.in. Starosta Buski  
Jerzy Kolarz, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach  Jadwiga Irla,  
Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach  Jerzy Wątroba, Dyrektor Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju Grzegorz Solarz, Zastępca Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy Krystian Jarubas, przedstawiciele Samorządu Powiatu 
Buskiego z Radnymi i członkami Zarządu Powiatu, tłumacz języka migowego, 
przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
również uczestników projektu. 
 

                                    
 

Konferencja podsumowująca VI edycję projektu „ Nowy Zawód – Nowy Start” 
 

Prelegentem na konferencji była pani Jadwiga Irla, która w przejrzysty sposób przybliżyła 
wszystkim zgromadzonym gościom informacje dotyczące korzyści płynących  
z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zaproszoną była również pani Ewa Błaszczyk 
założycielkę fundacji Akogo? w Warszawie oraz tegoroczna laureatka Złotego Serca 
Dobroci. Z przyczyn od nas niezależnych  pani Ewa nie mogła nas zaszczycić swoją 
obecnością. Przysłała list z podziękowaniami, który został odczytany podczas konferencji. 
 

       
 

Konferencja podsumowująca VI edycję projektu „ Nowy Zawód – Nowy Start” 

 
Uroczystość uświetnił występ Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach  
Jerzego Wątroby wraz z zespołem oraz młodzieżowego zespołu wokalno-instrumentalnego 
„Wołosatki”. 
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                                  Zespoł Wołosatki                 Harcerze podczas Konferencji Podsumowującej 
            
  Program wsparcia obejmujący wszystkich uczestników został dodatkowo 
wzbogacony o dwie formy zajęć modułowych z tematyki: edukacji zdrowotnej, zarządzania 
budżetem domowym i wizażu oraz modułem z ekonomii społecznej. Dla uczestników 
pragnących „dotknąć z bliska” ekonomii społecznej zorganizowano dwa wyjazdy studyjne 
do Spółdzielni Socjalnej „KONAR” w Tarnobrzegu i „SMAKOSZ”, i „ ARES” w Kielcach. 
 

     
 

Wyjazd studyjny do Spółdzielni Socjalnej „ SMAKOSZ” w Kielcach. 
            

          
 
W ramach projektu utworzone zostało Centrum 
Aktywizacji, w ramach którego uczestnicy projektu 
korzystali z usług doradcy zawodowego, prawnika 
oraz wsparcia psychologa.  
 
             
 

 
W tegorocznej edycji projektu po raz pierwszy 
zdecydowano się na obniżenie wieku uczestników 
wywodzących się z grup docelowych poniżej 
pełnoletności.  
Wobec tego, zakres projektu, który tradycyjnie 
obejmował usługi i formy aktywizacyjne dla dorosłych 
klientów PCPR w Busku-Zdroju (w szczególności osób 
niepełnosprawnych), został uzupełniony o elementy 
adresowane wyłącznie do młodzieży.  



79 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU  
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

 

 

Pilotażowy program aktywizacji młodzieży z Powiatu Buskiego od czerwca 2012 roku 
funkcjonował pod nazwą Klubu Wolontariusza .  Siedziba Klubu Wolontariusza mieściła się 
w budynku Domu Harcerza przy ul. Bohaterów Westerplatte 4. W charakterze uczestników 
projektu rekrutowano 30 osób, z których 10 posiadało orzeczenia o niepełnosprawności. 
Przy wyborze miejsca lokalizacji oraz podjęciu decyzji o współpracy z buskim 
środowiskiem harcerzy z ZHP wzięto pod uwagę możliwości kształtowania postaw młodych 
ludzi w oparciu o harcerskie metody wychowawcze oraz doświadczenia harcerzy 
pozyskane dzięki prowadzeniu Drużyn Nieprzetartego Szlaku, składających z młodzieży 
niepełnosprawnej.  Pomieszczenia wynajmowane ze środków projektowych w Domu 
Harcerza na rzecz działalności klubu wyposażone zostały m.in. w pomoce dydaktyczne, 
sprzęt sportowy i materiały świetlicowe – za łączną kwotę 4 tys. zł. Klub został 
zabezpieczony w produkty żywnościowe o przedłużonej trwałości. Głównym zadaniem 
Klubu Wolontariusza było  docelowe „przyciągnięcie”  młodzieży z całego powiatu. 
Wykorzystano zaangażowanie  i naturalne potrzeby przeżycia przygody, czynienia dobra, 
udziału w życiu społecznym. Aby zapoznać uczestników z praktycznym wymiarem 
funkcjonowania wolontariatu w naszym regionie, zorganizowano wyjazdy studyjne. 
          Pierwszy odbył się 14 czerwca do miejscowości Ciekoty w Gminie Masłów, gdzie 
znajdują się obiekty „szklane domy”, które powstały dzięki wsparciu z Funduszy 
Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. Kolejnym punktem programu wizyty studyjnej było Muzeum Zabawy  
i Zabawek w Kielcach.  
Odbyła się także gościnna wizyta w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu  
w Kielcach. O działalności stowarzyszenia opowiadał pochodzący z Buska-Zdroju, członek 
Zarządu Stowarzyszenia Jakub Kubiec. Niemal równolegle w dniach 13-15 czerwca 
 20-osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w zajęciach  jazdy konnej i hipoterapii  
w ośrodku Hipolandia w Zbludowicach.  

                                  

Zajęcia z jazdy konnej i hipoterapii w Zbludowicach. 

         
          W weekend 9-10 czerwca oraz 14 czerwca 2012 roku w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Busku - Zdroju odbyło się wstępne szkolenie dla uczestników klubu. 
Celem szkolenia było ogólne uświadomienie młodzieży z obszarów funkcjonowania 
wolontariatu. W programie znalazły się następujące ramowe zagadnienia: co oznacza 
bycie wolontariuszem; miejsce wolontariatu w społeczeństwie; pożądane cechy, 
predyspozycje  
i umiejętności wolontariusza; wolontariat na świecie i w Unii Europejskiej; prawa  
i obowiązki wolontariusza wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 maja 2003 roku  
„O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” oraz inne akty prawne regulujące 
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„pracę” wolontariuszy; świadczenie wolontariatu – rozwój osobisty i zagrożenia dla 
wolontariusza; wolontariat jako forma aktywizacji zawodowej.  
           Koncepcja aktywizacji młodzieży w ramach projektu uwzględnia także pewne formy 
aktywności związane ze świadczeniem bezinteresownej pomocy w obszarach, w których 
jest ona absolutnie niezbędna. W dniu 15 czerwca młodzież spotkała się  
z pensjonariuszami i kadrą Domu Opieki Społecznej w Zborowie. Dyrektor DPS Helena 
Bebel już zaprosiła wolontariuszy na kolejne spotkanie ze swoimi podopiecznymi. Kilka dni 
później wolontariusze odwiedzili także pensjonariuszy zaprzyjaźnionego z harcerzami 
Domu Opieki Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mnichowie (powiat 
jędrzejowski).  

       
 

Praktyki zawodowe w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 

               

Wolontariusze z harcerzami w Domu Opieki Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mnichowie 
. 

 
Wolontariusze wraz z opiekunem systematycznie odwiedzali swoich podopiecznych Gminy 
Busko, m.in. robili zakupy, pośredniczyli w umówieniu wizyt lekarskich,  
czy odbierali wyniki badań z przychodni oraz mieszkańców DPS Gnojno i Zborowa. 
        W okresie od 5-14 sierpnia  został zorganizowany obóz dla uczestników Klubu 
Wolontariusza , który w założeniach realizatorów miał być jednym z elementów aktywizacji 
społecznej a jednocześnie formą pewnej nagrody i zachęty do dalszej pracy społecznej               
i aktywności do końca 2012 roku. Bazą wypadową dla wolontariuszy stał się ośrodek 
Jodłowy Dwór w miejscowości Huta Szklana w gminie Bieliny u podnóża Łysej Góry.                
W obozie wzięło udział 21 chętnych uczestników projektu przebywających pod opieką  
6-osobowej kadry opiekunów. 
     W ostatniej dekadzie sierpnia tego roku Klub wolontariusza został wyposażony  
w schodołaz gąsienicowy, umożliwiający bezproblemowy udział młodzieży  
z niepełnosprawnością ruchową w zajęciach stacjonarnych. Schodołaz został zakupiony  
w ramach większego zadania, którym było utworzenie Powiatowej wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego poprzez dostawę sprzętu rehabilitacyjno-medycznego. 
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           17 października 2012 roku odbył się drugi wyjazd studyjny. Tym razem grupa 
wyjazdowa złożona z młodzieży wraz z dyrektorem PCPR Andrzejem Smulczyńskim,  
i opiekunami ruszyła w kierunku Krakowa. 
            Wolontariusze odwiedzili nowo powstały kompleks obiektów ,,Dolina Słońca”  
w Radwanowicach wzniesiony przez Fundację Anny Dymnej ,,Mimo Wszystko’’, ściśle 
związany z Fundacją im. Brata Alberta. 

          
 

Wizyta studyjna w Radwanowicach ,,Dolina Słońca” i Fundacji im. Brata Alberta. 

 
Wolontariusze działający w Klubie Wolontariusza przy Centrum Pomocy Rodzinie  

w okresie sprawozdawczości dwukrotnie przystąpili do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności. 
Pierwsza miała miejsce 7-9 grudnia  pod nazwą Świątecznej Zbiórki Żywności  
pod hasłem „Święta nie brzmią radośnie, gdy doskwiera głód”. Jak co roku przystąpiło  
do niej również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz Hufcem ZHP.  
W zbiórce wzięło udział ponad 200 wolontariuszy i harcerzy. Druga zbiórka , w której 
uczestniczył Klub Wolontariusza była prowadzona pod hasłem „Dzieląc się swoimi 
zakupami pomagasz niedożywionym dzieciom”. Akcja zbierania żywności na terenie 
powiatu  buskiego zorganizowana była przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz 
ze Stowarzyszeniem „Razem Dzieciom”. Dzięki hojności mieszkańców powiatu buskiego 
zebrano ok. 1.5 tony żywności, która została przekazana rodzinom wielodzietnym oraz 
najbardziej potrzebującym. 

             

Wolontariusze i Harcerze w trakcie akcji zbiórki żywności. 

          
         09.11.2012r odbyło się  spotkanie z doradcą zawodowym z 30 uczestnikami 
działającymi w Klubie Wolontariusza.  Zorganizowane zajęcia z aktywizacji zawodowej 
miały za zadanie wzbogacenie a zarazem poszerzenie wiedzy z zakresu rynku pracy, 
zawodów przyszłości, instytucji rynku pracy.  
         23.11.2012 roku odbyło się spotkanie Andrzejkowe w Klubie Wolontariusza w Hufcu 
ZHP przy ul. Bohaterów Westerplatte. Ta uroczystość zrzeszyła wszystkich tych, którzy  
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w dalszym ciągu chcą pomagać ludziom potrzebującym, krzewić i popularyzować ideę 
Wolontariatu, a przede wszystkim sprawiać radość innym. Najważniejsze miejsca zajęły 
osoby, które wspomagają Klub Wolontariusza jak i Hufiec ZHP. Komendant - Adam 
Gadawski dziękując za działania wszystkim wyróżnionym wręczył nietypowy prezent  
– statuetkę. Rozdano ich ogółem pięć. Wśród wyróżnionych spotkali się: 

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pan Andrzej Smulczyński; 
 Starosta Buski- Pan Jerzy Kolarz; 
 w imieniu Burmistrza Pana Henryka Radosza - Zastępca Burmistrza 

Pan Tomasz Mierzwa; 
 Przedsiębiorca – Pan Mieczysław Sas; 
 Przedstawiciel Europosła do Parlamentu Europejskiego Pana Czesława 

Siekierskiego. 

 W uroczystości brali udział również przedstawiciele WTZ w Busku-Zdroju oraz WTZ  
w Mnichowie –zaproszeni w ramach rewizyty. Oni również przynieśli ze sobą 
własnoręcznie wykonane prezenty. Oprawę muzyczną na uroczystości Andrzejkowej 
zagwarantował Zespół „Otwarte Serca”, który powstał przy Warsztatach Terapii 
Zajęciowych w Busku-Zdroju.   

           Ostateczne zbilansowanie wydatków planowanych do poniesienia w okresie 
 do końca 2012 roku, pozwoliło realizatorowi na wygospodarowanie środków finansowych, 
które po uzyskaniu zgody Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, 
przeznaczone zostały na rzecz organizacji Mikołajkowego spotkania integracyjno 
-terapeutycznego , które odbyło się  8 grudnia (sobota) w Europejskim Centrum Bajki 
 w Pacanowie . Sfinansowano paczki mikołajkowe dla 150 dzieci. 

Do udziału w wydarzeniu zaproszenie przyjęły: 

 rodziny zastępcze objęte wsparciem projektowym oraz kolejne funkcjonujące  
w powiecie wraz ze swoimi wychowankami; 

 dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach wraz z wychowawcami; 

 dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek 
ducha Świętego w Pacanowie; 

 rodziny uczestników projektu wraz ze swoimi dziećmi. 

     

Mikołajki w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. 

 
Członkowie Klubu Wolontariusza  w tegorocznej edycji Projektu „Nowy Zawód – Nowy 
Start” podjęli szereg działań czyniących dobro na terenie Powiatu Buskiego.  
W ramach działania pn. Klub Wolontariusza  zorganizowano również wiele imprez  
o charakterze środowiskowym m.in. Halloween dla dzieci ze Szpitala Dziecięcego „Górka”  
w Busku-Zdroju. Wolnotariusze odwiedzili dzieci w PO-W w Pacanowie, rodziny 
wielodzietnie, osoby niepełnosprawne. Aktywność wolontariuszy dokumentowana była 
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przez Opiekuna Klubu. Podczas podsumowaniu działań rozdane zostały dyplomy 
gratulacyjne. 
 

      

Halloween w Szpitalu Dziecięcym  „ Górka” 

 
       Mamy nadzieję, że zainicjowany przez naszą jednostkę program aktywizacji ludzi 
młodych przyczyni się w przyszłości do utworzenia prężnie działającego Wolontariatu 
Buskiego. 

 

              
Zbiorowe zdjęcia dzieci uczestniczących w Mikołajkach oraz  Wolontariuszy. 

         W ramach zadania w dalszym ciągu prowadzono obsługę Uczestników Projektu, 
kompletowano dokumentację, sprawdzano sytuację osobistą, rodzinną i zawodową. 
Uczestników obsługiwano w Biurze projektu, Klubie Wolontariusza, Powiatowej 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspólnie z Wykonawcą monitorowano  miejsca 
realizacji usług . 

           Dla wszystkich uczestników projektu udostępniona została biblioteczka 
funkcjonująca w Centrum Aktywizacji.  

            W roku 2012 w ramach wsparcia zorganizowano  następujące kursy zawodowe 
 i usługi szkoleniowe z elementami rehabilitacji: 

1.  Kurs zawodowy: Spawacz metodą MAG. W Kursie uczestniczyło 7 osób,  w tym jedna 
osoba niepełnosprawna (ON)  i usamodzielniająca się (U). Termin realizacji: 04.06.2012r. 
 – 05.07.2012r. 
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         Zajęcia praktyczne - technolog robót                    Zajęcia praktyczne – spawacz metodą MAG        
                           wykończeniowych                                                              

2. Kurs zawodowy: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.  
         W kursie uczestniczyło 5 osób ( w tym jedna ON) .Termin realizacji: 11.06.2012r.  
          – 05.07.2012r 

3.  Kurs zawodowy: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych , 7 Uczestników 
( w tym dwie osoby ON) . Termin realizacji: 25.06.2012r. – 17.07.2012r. Najbardziej   
aktywni uczestnicy kursu „Opiekun osób starszych odbyli miesięczne praktyki w Domu 
Pomocy Społecznej w Zborowie . Jedna z uczestniczek kursu ukończyła praktyki  
w DPS Gnojno . Praktyka została przedłużona o kolejny miesiąc za zgodą Centrum 
Kształcenia Zawodowego i na prośbę zainteresowanej. 

4. Kurs zawodowy: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, 8 Uczestników  
      ( w tym dwie osoby ON) .Termin realizacji: 04.07.2012r. – 09.08.2012r. 

         

Uczestnicy kursu na zajęciach praktycznych. 

 

5. Kurs zawodowy: Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej. W szkoleniu uczestniczyło  
7 osób, w tym dwie osoby niepełnosprawne oraz osoba usamodzielniana. Termin  
realizacji: 13.08.2012r. – 07.09.2012r. Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywały się  
w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Wojska Polskiego 31. Uczestnicy kursu 
poznali min. dokumentację i obliczenia sklepowe, marketing w handlu detalicznym, 
obsługę kas fiskalnych, obsługę komputera i komputerowych programów handlowych.  
Poza kursem „sprzedawcy” uczestnicy zapoznali się z  technikami aktywnej 
komunikacji wraz z elementami autoprezentacji, prawnymi i finansowymi aspektami 
oraz funkcjami ekonomii społecznej, kształtowaniem umiejętności życiowych oraz 
promocją zdrowia z wizażem. 
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6. Kurs zawodowy: Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym wg programu MP i PS  
     wraz z  40 godzinami wsparcia uzupełniającego. Termin realizacji: 18.09.2012r.  
      – 25.11.2012r. W szkoleniu wzięło udział 9 kobiet z powiatu buskiego z sześciu gmin:  
 po dwie uczestniczki z gminy Stopnica, Wiślica i gminy Busko Zdrój i po jednej z gminy       
Gnojno i Nowy Korczyn. Szkolenie obejmowało 320 godzin szkoleniowych,  
w tym 240 godzin teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne 
odbywały się w Centrum Kształcenia Zawodowego, przy ul. Wojska Polskiego 31, 
natomiast zajęcia praktyczne były zorganizowane w Żłobkach i Klubach dziecięcych  
w Pińczowie i w Kielcach.  

7. Kurs zawodowy: Księgowość komputerowa wraz 40 godz. wsparcia 
uzupełniającego. Szkolenie odbyło się w dwóch terminach : 08.10.2012r.  
– 03.11.2012r. i 08.10.2012r.– 09.11.2012r. W szkoleniu wzięło udział 17 osób,  
w tym 4 ON( 15 kobiet i 2 mężczyzn ) z powiatu buskiego z sześciu gmin: po dwie 
uczestniczki z gminy Stopnica, Solec Zdrój, Tuczępy, trzech uczestników z gminy 
Pacanów i jedna uczestniczka z gminy Gnojno oraz siedem uczestniczek z gminy Busko 
Zdrój. Szkolenie obejmowało  120 godzin szkoleniowych, w ramach których uczestnicy 
zapoznali się m.in.: z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy, formami działalności 
gospodarczej, formami opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych 
przedsiębiorstwach, zasadami rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości oraz 
Komputerową Księgą Przychodów i Rozchodów; programem komputerowym 
„Rachmistrz” i systemem finansowo- księgowym „Rewizor” i „Symfonia”.  
Dodatkowo w ramach szkolenia realizowane były warsztaty z „prawnych i finansowych   
aspektów oraz funkcjonowania ekonomii społecznej” i „technik aktywnej komunikacji  
wraz z elementami autoprezentacji”. Przed rozpoczęciem kursu przyszłe księgowe 
uczestniczyły w spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym i warsztatach 
grupowych z poradnictwa zawodowego, w ramach których zapoznały się z zagadnieniami 
dotyczącymi rynku pracy, motywacji, asertywności oraz konstrukcji dokumentów 
aplikacyjnych. W ramach wszystkich kursów realizowane były warsztaty, dotyczące:   

 technik aktywnej komunikacji wraz z elementami autoprezentacji,  
 prawnych i finansowych aspektów oraz funkcji ekonomii społecznej,  
 kształtowania umiejętności życiowych, promocja zdrowia z wizażem. 

 
W okresie sprawozdania dla najbardziej aktywnych uczestników projektu przeprowadzono 
następujące kursy: 

 Kierowca samochodów osobowych kat. B. jedna osoba nie przeszła pozytywnie 
badań lekarskich i została zastąpiona inną osobą oczekującą na liście rezerwowej. 
Łącznie w kursie tym brało udział 15 osób w tym 1 ON, kurs ten zakończył się 
24.11.2012r. 

 Kierowca samochodów osobowych kat. C jedna osoba zrezygnowała i zastąpiono 
 ją kandydatem z listy rezerwowej. Dzięki temu wszystkie (5) miejsca zostały 
zagospodarowane. Kurs zakończył się 16.11.2012r. 

Dwóch uczestników zdało egzamin praktyczny na prawo jazdy przystępując raz. 
 

           30 najbardziej zaangażowanych osób odbyło praktyki zawodowe  
m.in.: w DPS Zborów, DPS Gnojno, PCPR w Busku- Zdroju, P.W. Karabela, BAR-GRILL 
Leśna Polana, Kwiaciarnia „Storczyk”, F.H.U. PIAST-BUD, Hurtownia Mieczysław Seida, 
Restauracja Cynamonowa, Sklep Spożywczo- Przemysłowy, Hurtownia „SAWA”,  
WTZ przy DPS Gnojno. 
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Uczestnicy kursów zawodowych  na praktykach zawodowych. 

 8.  Usługi szkoleniowe z elementami rehabilitacji, które odbyły się w Ośrodku     
wypoczynkowo – rehabilitacyjnym „Maria 5” w Zakopanem w trzech terminach: 
25.06.2012r. – 18.07.2012r., 23.07.2012r. – 21.08.2012r., 13.08.2012r. – 03.09.2012r.  

            Wcześniej odbyły się 53 spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, w wyniku 
którego zostały  zrekrutowane osoby na szkolenie z turnusem rehabilitacyjnym.     
 Łącznie z szansy wyjazdu skorzystało 90 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
          W grupie wyjeżdżających znaleźli się mieszkańcy Powiatu buskiego – osoby  
z niepełnosprawnością – pragnący zmienić swoje dotychczasowe życie, zdobyć nowe 
umiejętności, polepszyć stan swojego zdrowia i samopoczucia.  
W programie pobytu w zakopiańskim kurorcie znalazły się m.in.  

1. szkolenia z obsługi komputera i bukieciarstwa; 
2. indywidualnie dostosowana aktywizacja zdrowotna – zabiegi rehabilitacyjne  

w ośrodku oraz inne formy działań np. wyjścia w góry, na baseny termalne, 
obcowanie z unikalną przyrodą Tatrzańskiego Parku Narodowego, itp.  

3. aktywizacja społeczna – prowadzona przez instruktora kulturalno-oświatowego  
oraz realizowana w formie warsztatów, a także wizyt w instytucjach i placówkach 
kultury, miejscach atrakcyjnych przyrodniczo; 

4. indywidualna i grupowa opieka psychologiczna.  

Po raz pierwszy realizator projektu zapewnił możliwość sfinansowania pobytu  
w ośrodku indywidualnym asystentom osób niepełnosprawnych. Z doświadczenia 
poprzednich edycji projektu wynikało bowiem, że jedyną możliwością aktywizacji pewnej 
grupy osób obciążonych znaczną niepełnosprawnością jest umożliwienie wyjazdu  
wraz wolontariuszem, którym może być np.  osoba bliska.   W sumie na trzech turnusach 
osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich towarzyszyło  
15 asystentów ( którymi mogły być np.  osoby bliskie).  Łącznie z szansy wyjazdu  
wraz z indywidualnym Asystentem skorzystało 15 uczestników usługi szkoleniowej  
na rzecz wszystkich 90 osób objętych wsparciem.  
         W ramach dobrej współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym  
w Busku – Zdroju w usłudze szkoleniowej wzięło udział 5 wychowanków tej instytucji 
funkcjonującej w strukturach Samorządu Powiatu Buskiego. 

Grupą uczestników na wyjeździe zajmowali się doświadczeni opiekunowie,  
w tym pielęgniarka i rehabilitant oraz psycholog, służący każdemu wsparciem i pomocą  
w sumie 6 osób. Oprócz warsztatów i wykładów uczestnicy aktywizowani byli również  
w formie czynnej. Wykonawca zapewnił wiele atrakcji w formie wycieczek, wyjścia do kina, 
na baseny termalne i tradycyjnego ogniska z kapelą góralską. Dużym powodzeniem 
cieszyła się przewidziana w projekcie forma rehabilitacji zdrowotnej działająca na rzecz 
poprawy stanu zdrowia osób tam przebywających. Zabiegi rehabilitacyjne za każdym 
razem dostosowywane były do potrzeb osób niepełnosprawnych na podstawie 
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zaświadczeń lekarskich jakie każdy uczestnik posiadał. 
 

            
 

        
 

                                
Uczestnicy Projektu w trakcie pobytu na wyjazdowych usługach szkoleniowych z elementami 

rehabilitacji w Zakopanym 
  
 
Monitoring działań projektowych jako element niezbędny w zarządzaniu projektem  

był prowadzony w celu zapewnienia prawidłowej jego realizacji. Systematyczne i ciągłe 
zbieranie informacji pozwoliło na koordynowanie i korygowanie działań , dostosowując 
 je do tempa projektu i zmian, których nie przewidziano na etapie planowania. Prowadzenie 
obserwacji poszczególnych zadań projektowych pozwalało na uzyskanie zwrotnej 
informacji oraz na szybką reakcję naprawczą lub usprawniającą.  

     W ramach monitoringu wśród uczestników projektu przeprowadzono anonimowe 
ankiety dotyczące oceny przebytych kursów, szkoleń w trakcie ich trwania i po 
zakończeniu. 

      Zdaniem przeważającej liczby uczestników wiedza i umiejętności uzyskane  
w trakcie kursów podniosły ich kwalifikacje zawodowe .Wysoko ocenione zostały 
kompetencje i przygotowanie merytoryczne wykładowców prowadzących zajęcia.  
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6.4. Podsumowanie projektu Nowy Zawód – Nowy Start.  

           Głównym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 
 i zawodowym klientów pomocy społecznej w sferze życia społecznego i zawodowego, 
przełamywanie barier spowodowanych brakiem zatrudnienia, zwiększenie szans powrotu  
do aktywności zawodowej oraz rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób 
niepełnosprawnych, a także wyrównywanie szans osób, które są w trudnej sytuacji 
życiowej.  

   
 Zrealizowanie projektu umożliwiło osiągnięcie  wszystkich  zaplanowanych  działań tj.: 
 Zorganizowano 7 kursów zawodowych, w których wzięło udział  

60 uczestników: Spawacz metodą MAG, Technolog robót wykończeniowych 
w budownictwie, Magazynier z obsługa wózków jezdniowych, Sprzedawca  
 z obsługą kasy fiskalnej i komputera, Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, 
Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym wg programu   MP i PS, Księgowość 
komputerowa. 

 90 osób skorzystało z trzech wyjazdowych usług szkoleniowo – doradczych  
z elementami rehabilitacji na  4 kierunkach kursowych: obsługa komputera  
z    telepracą, florystyka, masażysta, carving z elementami cateringu i obsługą imprez 
okolicznościowych.  

 20 najaktywniejszych uczestników projektu miało możliwości uczestnictwa  
w kursie prawa jazdy kat. B (15 osób) oraz kat. C (5 osób). 

 Trzydziestu uczestników projektu zdobyło również doświadczenie zawodowe  
na 4 lub 8 tygodniowych praktykach u lokalnych pracodawców. 

 30 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych zrzeszał Klubu Wolontariusza  
w ramach program aktywizacji młodzieży z Powiatu Buskiego. 

 Otwarcie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego będącej wyrażeniem  stanowiska 
Samorządu Powiatu Buskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych mieszkańców 
powiatu, których nie stać na zakup niezbędnego, potrzebnego w chorobie sprzętu 
rehabilitacyjnego. 

 W ramach projektu utworzone zostało Centrum Aktywizacji, w ramach którego 
uczestnicy projektu korzystali z usług doradcy zawodowego, prawnika oraz wsparcia 
psychologa.  

          W wyniku oszczędności, które były m.in. wynikiem prowadzenia konkurencyjnych 
postępowań przetargowych i racjonalnego  gospodarowania wydatkami, w toku realizacji 
udało się m.in. objąć kompleksowym wsparciem dodatkową liczbę 10 mieszkańców 
powiatu, tym samym zwiększając ogólną zbiorowość uczestników projektu do 190 osób. 
Ponadto przychylono się do postulatów osób niepełnosprawnych korzystających z dźwigu 
windowego, opłacając usługę wykonania redukcji nasłonecznienia szklanego szybu 
windowego, który latem nagrzewał się do niebezpiecznie wysokiej temperatury. 

 

 

                

  
  
     Wykonanie redukcji nasłonecznienia windy     Dowóz osób niepełnosprawnych na kursy 
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         Uczestnikom projektu zapewniono odpowiednie warunki kształcenia oraz dostęp  
do niezbędnych materiałów dydaktycznych. Wartością dodaną projektu był przyrost wiedzy 
 i umiejętności zawodowych  osób pozostających bez zatrudnienia, co niewątpliwie 
zwiększyło ich szanse na rynku pracy. Wsparcie skierowane zostało także do osób 
posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, do klientów zgłoszonych  
w systemie „Żółta Karta” oraz do usamodzielniających się wychowanków z Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych i rodzin zastępczych. Ponadto projekt skierowany był 
 do wszystkich, którzy ze względu na trudną sytuację życiową kwalifikują się do świadczeń 
z pomocy społecznej.  

           O słuszności podjętych zadań w ramach projektu świadczą pozytywne opinie 
uczestników, wyrażane w ankietach ewaluacyjnych i przede wszystkim fakt,  
że 15 osób podjęło zatrudnienie. Uczestnicy Projektu oprócz możliwości podniesienia  
kwalifikacji, mieli również sposobność poznania własnych aspektów osobowości, 
zainteresowań, zdolności i motywacji. 

Realizacja Projektu "Nowy Zawód - Nowy Start" na tak wysokim 
poziomie była możliwa dzięki Zakładowi Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Busku - Zdroju, który posiada wieloletnie doświadczenie  
w realizacji tego typu działań. Profesjonalizm i fachowość kadr 
zasługuje na uznanie i podziękowanie. Sposób współpracy przy 

realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego może być 
wzorcowy, czego dowodem jest uzyskanie przez Samorząd Powiatu Buskiego wyróżnienia 
w Konkursie Samorząd Równych Szans. 

 

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

 
 Ustawa o pomocy społecznej nakłada na samorządy powiatowe obowiązek 
opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, która powinna zawierać 
zadania zmierzające w kierunku zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pomocy 
społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 
 

Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2011-2020 w Powiecie Buskim wyznacza cele strategiczne oraz działania, których 
wdrożenie powinno w znaczący sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów 
społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy naszego powiatu. Stanowi ona podstawę 
do podejmowania działań mających na celu wywołanie pozytywnej zmiany w społeczności 
lokalnej. Pierwsza Strategia została opracowana na lata 2003-2010. Powiat Buski w tym 
okresie realizował wszystkie zadania wynikające z ww. dokumentu. Podstawowe cele                      
w strategii były realizowane w siedmiu kierunkowych działaniach.  

Dzięki właściwej realizacji zadań, które przyniosły wymierne efekty została 
uchwalona Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  
2011- 2020. Jest to dokument zawierający główne problemy istniejące w Powiecie Buskim, 
oraz sposoby ich rozwiązania w ramach współpracy publicznych oraz prywatnych 
instytucji. Dzięki Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 
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możliwa jest diagnoza problemów społecznych, wskazanie kierunków działań, oraz 
narzędzi niezbędnych do ich realizacji. Jednym z celów Strategii jest również podjęcie 
odpowiednich działań pomocowych, które w znacznym stopniu przyczynią się do 
skuteczności  i efektywności pomocy społecznej. Działania zapisane w Strategii 
realizowane są   w oparciu o następujące cele strategiczne i operacyjne: 

 
 CEL STRATEGICZNY 1; 

ROZWIJANIEPOMOCY 
ŚRODOWISKOWEJ                      
 I STACJONARNEJ. 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

1. Budowanie systemu usług środowiskowych  
w oparciu o ośrodki wsparcia, mieszkania 
chronione i aktywizujące, ponadgminne 
środowiskowe ośrodki samopomocy. 

Działania podejmowane w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy oraz współpraca                        
z gminnymi ośrodkami pomocy 
społecznej.  

2. Podjęcie działań mających na celu pozyskanie 
środków w ramach Szwajcarsko – Polskiego 
Programu Współpracy 

W 2012 roku Powiat złożył wniosek                  
o przystąpienie do Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy pod 
nazwą „Podniesienie jakości usług 
świadczonych w Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie, powiat buski, 
poprzez tworzenie lokali 
aktywizujących, pracowni terapii 
zajęciowej, pomieszczeń rehabilitacji 
leczniczej wraz z zakupem 
wyposażenia oraz podniesienie 
kwalifikacji personelu.”  

3. Rozwój wolontariatu. 
 

   Organizowany w miarę potrzeb                   
w jednostkach pomocy społecznej. 

4. Organizacja szkoleń dla pracowników pierwszego 
kontaktu w Domach Pomocy Społecznej 

Pracownicy poszczególnych jednostek 
uczestniczą w szkoleniach i kursach 
podnoszących ich kwalifikacje.   

5. Rozwijanie powiatowej sieci placówek pomocy 
społecznej w systemie stacjonarnym na bazie 
istniejących obiektów poprzez remonty i adaptację 

W 2012 roku została zakończona 
bardzo ważna dla Powiatu inwestycja 
pn. " Rozbudowa, przebudowa, 
nadbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku pralni                    
i administracyjnego z przeznaczeniem 
na pawilon mieszkalny dla Domu 
Pomocy Społecznej w Gnojnie". 

 

6. Rozwijanie poradnictwa w różnych postaciach Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego przez ZIK.  
 

7. Upowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu 
działania PCPR. 
 

Jednostki działające w obrębie pomocy 
społecznej mają bezpośredni kontakt  
z PCPR oraz są na bieżąco 
informowane o podejmowanych 
działaniach.  

8. Powoływanie i prowadzenie stowarzyszeń, 
organizacji pozarządowych, mających na celu 
pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem 

Przy dps działają stowarzyszenia np. 
„Stowarzyszenie przyjaciół dps Gnojno’, 
„Wielki Grosz”  oraz nawiązywana jest 
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społecznym, klientom pomocy społecznej. 
 

współpraca z innymi stowarzyszeniami 
 i organizacjami.  

9. Rozwój stacjonarnej opieki nad osobami 
bezdomnymi oraz aktywizacja społeczna  
i zawodowa osób bezdomnych 

Współpraca z gminnymi ośrodkami 
pomocy społecznej i jednostkami 
działającymi na rzecz bezdomnych.  

10. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

Realizacja projektu Nowy Zawód - 
Nowy Start.  

11. Utworzenie świetlicy   Działania zostaną podjęte w dalszym 
terminie 

 

 CEL STRATEGICZNY 2: ROZWUJ SYSTEMU 
OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

1. Rozwijanie systemu opieki opartego o pryzmat 
form prorodzinnych 

Bieżące prowadzenie kampanii 
promującej działania na rzecz dziecka            
i rodziny 

2. Pozyskiwanie środków na zaspokojenie potrzeb 
dzieci i rodzin z różnych programów rządowych 
 i pozarządowych poprzez organizowanie różnych 
akcji dobroczynnych przy wsparciu wolontariuszy 

PCPR trzykrotnie uczestniczył                      
w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności 
koordynowanej przez Świętokrzyski 
Bank Żywności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, akcję przeprowadzili 
wolontariusze, prowadzenie „Banku 
drugiej Ręki”.  

3. Prowadzenie mieszkań chronionych dla 
usamodzielniających się wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych          
i domów rodzinnych. 

Mieszkania w placówce opiekuńczo-
wychowawczej w Winiarach.   

4. Organizacja hoteli dla samotnych matek, kobiet  
w ciąży i ofiar przemocy domowej 

Działania zostaną podjęte w dalszym 
terminie. 
Planowane utworzenie OIK w 2015 
roku. 

5. Tworzenie powiatowego ośrodka opiekuńczo-
adopcyjnego 

Działania zostaną podjęte w dalszym 
terminie w razie potrzeb.  

6. Tworzenie ośrodka rodzicielstwa zastępczego Organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej od 2012 roku jest 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku-Zdroju 

7. Wdrożenie skoordynowanego systemu 
powiatowego poradnictwa specjalistycznego 

Udzielanie porad specjalistycznych 
przez Zespół Interwencji Kryzysowej.  

8. Poprawa warunków funkcjonowania placówek 
opieki nad dzieckiem poprzez zapewnienie 
odpowiednich warunków bytowych wychowanków, 
możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego  
i społecznego, możliwości zaspokojenia 
indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości 
właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz 
zapewnienia odpowiednich warunków do 
wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze        
w Pacanowie i Winiarach posiadają 
wymagane standardy. Rozwój 
placówek będzie następował w miarę 
wykazywanych potrzeb.  

9. Wspieranie funkcjonowania Grup 
Usamodzielniania 

Grupy usamodzielniania będą tworzone 
w miarę zgłaszanych potrzeb.  

10. Zwiększenie liczby osób uczestniczących  
w programach profilaktycznych i prewencyjnych 
zwalczania negatywnych zjawisk społecznych  

Udział w projekcie EFS Nowy Zawód- 
Nowy Start.  

11. Rozwój formy rodzinnej opieki nad dzieckiem Prowadzenie kampanii promocyjnej na 
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rzecz dziecka i rodziny. Prowadzenie 
szkoleń dla kandydatów na rodziny 
zastępcze w ramach programu PRIDE.  
 
 

12. Organizacja festynu rodzinnego, promocja 
rodzicielstwa zastępczego, szkolenia 

PCPR w dniu 30.05.2012r. 
zorganizował Festyn Rodzinny „ Nie Ma 
Jak Rodzina”. Celem było promowanie  
i propagowanie rodzicielstwa 
zastępczego. 

13. Inicjowanie działalności stowarzyszeń zajmujących 
się opieką nad dzieckiem i rodziną 

Współpraca ze stowarzyszeniami                        
i organizacjami działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny.  

14. Opracowanie Powiatowego programu Wsparcia 
Dziecka i Rodziny po roku 2011 

Utworzenie Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2012-2014 

15. Realizacja projektów ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Udział w projekcie EFS Nowy Zawód- 
Nowy Start  
- behawioralna szkoła dla rodziców 
zastępczych 
- pierwszeństwo w udziale w projektach 
EFS usamodzielnionych wychowanków 

 

 CEL STRATEGICZNY 3: ROZWÓJ SYSTEMU 
POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.  
 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

1. Uwrażliwienie społeczeństwa Powiatu na prawa  
i potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Rozpropagowanie ,,Poradnika dla 
Osób Niepełnosprawnych” wśród 
mieszkańców Powiatu Buskiego. 

2. Likwidowanie barier funkcjonalnych W 2012 roku w ramach zadania                      
z zakresu rehabilitacji społecznej pn. 
,,dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych                     
i w komunikowaniu się  w związku                   
z potrzebami osób niepełnosprawnych” 
zawarto z osobami niepełnosprawnymi 
74 umowy.                

3. Powołanie Rzecznika osób niepełnosprawnych Działania zostaną podjęte w dalszym 
terminie w razie potrzeb. 

4. Zwiększenie liczby Warsztatów Terapii Zajęciowej 
oraz liczby ich uczestników oraz podjecie prób 
utworzenia zakładu Aktywizacji Zawodowej 

Działania zostaną podjęte w dalszym 
terminie w razie potrzeb. 

5. Rozwój doradztwa i poradnictwa oraz 
wszechstronnej pracy socjalnej z rodzinami osób 
niepełnosprawnych 

Ciągła współpraca z osobami 
niepełnosprawnymi, ich rodzinami oraz 
organizacjami pozarządowymi. 

6. Propagowanie problematyki dotyczącej osób 
niepełnosprawnych w prasie, na stronach 
internetowych oraz w lokalnych mediach. 

Informacje w zakresie osób 
niepełnosprawnych na bieżąco były 
przekazywane na stronę internetową 
Centrum oraz ukazywały się artykuły                                 
w prasie. 

7. Ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W 2012 roku w ramach zadania                       
z zakresu rehabilitacji społecznej pn. 
„dofinansowanie  sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych” zawarto 4 umowy 
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z organizacjami pozarządowymi.   

8. Prowadzenie stałych działań integracyjnych osób 
niepełnosprawnych z różnymi środowiskami 
mieszkańców powiatu 

Organizacja imprez integracyjnych.  

9. Wspieranie funkcjonowania środowiskowej 
świetlicy dla osób niepełnosprawnych 
 

W 2012 roku nie była prowadzona  
świetlica środowiskowa dla osób 
niepełnosprawnych. 

10. Prowadzenie dyżuru telefonicznego dla osób 
niepełnosprawnych 
 

Działania zostaną podjęte w dalszym 
terminie w razie potrzeb. 
 

11. Zwiększenie środków finansowych na realizację 
zadań pochodzących ze środków powiatu, w miarę 
możliwości budżetowych powiatu 

Działania zostaną podjęte w dalszym 
terminie w razie potrzeb. 
 

12. Prowadzenie działań z zakresu aktywizacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
poprzez realizację projektów finansowych z Unii 
Europejskiej 

Realizacja projektu Nowy Zawód -Nowy 
Start. 

13. Opracowanie Powiatowego Programu Działań na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych po roku 2011. 
 

W dniu 15 lutego 2012 roku Rada 
Powiatu w Busku – zdroju Uchwałą Nr 
XVII/145/2012 w sprawie uchwalenia 
powiatowego programu działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych  
uchwaliła ,,Powiatowy Program Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 
lata 2012 – 2020 pod nazwą 
,,RÓWNOŚĆ SZANS”. Program 
stanowi integralną część Powiatowej 
Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2011-
2020. 

14. Realizacja projektów ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Realizacja projektu Nowy Zawód Nowy- 
Start. 

 

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

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

1. Opracowanie Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2011-2015. 
 

Realizacja opracowanego w 2012 r. 
Programu poprzez:  

 organizację szkolenia dla 
członków Zespołów 
Interdyscyplinarnych z terenu 
powiatu buskiego na temat: 
„Motywowanie osoby stosującej 
przemoc w rodzinie do podjęcia 
terapii jako jeden z aspektów 
pracy Zespołu 
Interdyscyplinarnego”  

 udział w grupach roboczych 
zespołów interdyscyplinarnych 
w poszczególnych gminach  
w związku z interwencją 
pracowników ZIK w sytuacjach 
przemocy 
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2. Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej na bazie Zespołu Interwencji 
Kryzysowej działającego w strukturach 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
 

Utworzenie Powiatowego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej planuje się na 
przełomie 2014 r. i 2015 r. Podejmuje 
się odpowiednie działania zmierzające 
do wyodrębnienia się Zespołu 
Interwencji Kryzysowej oraz 
przekształcenia go w  Powiatowy 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

3. Rozwijanie systemu poradnictwa 
specjalistycznego (psychologicznego, prawnego) 
oraz systemu wsparcia rodziny czy osób 
potrzebujących pomocy. 
 

 poradnictwo psychologiczne  
w sytuacjach kryzysowych 

 raz w tygodniu w godzinach 
popołudniowych dyżur aplikanta 
adwokackiego 

 przeprowadzanie badań 
psychologicznych 

 dyżur telefonu zaufania 

4. Wspieranie rozwoju edukacji społecznej i 
promocja postaw społecznych 

współpraca ze szkołami powiatu 
buskiego: 

 warsztaty myślenia twórczego 
oraz prelekcje na temat 
objawów uzależnienia od 
alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych 

 spotkanie dotyczące 
stereotypów i ich przekraczania 

5. Podejmowanie działań profilaktycznych 
sprzyjających wzmacnianiu więzi rodzinnych 

 udział w koordynacji działań 
lokalnych na terenie powiatu 
buskiego oraz organizacji 
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, 
które odbyły się w dniach od 
14.05. do 25.05.2012 r. 

6. Prowadzenie profilaktyki w kierunku 
rozwiązywania problemów alkoholowych 

 spotkanie z uczniami szkół 
średnich na  temat objawów 
uzależnienia od alkoholu 

 współpraca  z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, działającą na 
terenie powiatu buskiego 

7. Rozwijanie edukacji przedmałżeńskiej  
i poradnictwa rodzinnego 

 wsparcie psychologiczne  dla 34 
małżeństw oraz związków 
partnerskich 

 popularyzowanie podjęcia opieki 
w formie rodzicielstwa 
zastępczego 

8. Wdrażanie nowatorskich projektów na rzecz 
pomocy rodzinom 

 szkolenie dla rodziców 
zastępczych prowadzone przez 
pracownika Zespołu Interwencji 
Kryzysowej pt. „ Zamiast klapsa 
– jak z szacunkiem i miłością 
wyznaczać dziecku granice” 

9. Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje  
i doskonalących umiejętności poszczególnych 
służb. 
 

 udział w różnych szkoleniach  
i konferencjach, 
organizowanych przez ROPS 
Urzędu Marszałkowskiego  
w Kielcach m. in. „Razem 
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przeciw przemocy” 
  

10. Rozwijanie współpracy instytucji i organizacji na 
rzecz pomocy społecznej. 
 

 wywiady środowiskowe razem  
z pracownikami socjalnymi 
gminnych ośrodków 
społecznych 

 współpraca z Ośrodkami 
Pomocy Społecznej w celu 
zapewnienia odpowiedniej 
pomocy osobom potrzebującym 

 współpraca z policją i sądem  
w sytuacjach przemocy 

 współpraca z sołtysami, 
radnymi, pielęgniarkami 
środowiskowymi, kuratorami, 
pracownikami socjalnymi  
w przypadkach rodzin 
dysfunkcyjnych, wymagających 
wsparcia (w oparciu o system 
„Żółtej Karty”) 

 współpraca z sądem w celu 
przeprowadzenia mediacji  
w sprawach karnych i cywilnych 
oraz przesłuchań świadków, 
szczególnie małoletnich – 
udostępnianie „Przyjaznego 
Pokoju Przesłuchań” 

11. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

 udział w rekrutacji kandydatów 
do projektu EFS „Nowy Zawód – 
Nowy Start” 

 warsztaty,  szkolenia oraz udział 
w wyjazdach rehabilitacyjnych 
dla uczestników projektu 

 

 CEL STRATEGICZNY 5: ROZWÓJ 
PARTMERSTWA LOKALNEGO                                    
I DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE EKONOMII 
SPOŁECZNEJ 
 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

1. Zapoznanie pracowników samorządu lokalnego  
z dodatkowymi narzędziami budowania lokalnego 
partnerstwa i zagadnieniami związanymi  
z ożywieniem gospodarczym, pomocą 
zwalnianymi i bezrobotnym oraz podnoszeniem 
konkurencyjności przedsiębiorstw. 
 

PCPR zamierza realizować program 
Leonardo da VINCI pn. „ Uczenie się 
przez całe życie” na rok 2013/2014 , 
skierowany do instytucji pomocy 
społecznej. 
 
 

2. Zastosowanie poznanych metod w społeczności 
lokalnej celem budowania partnerskich relacji 
pomiędzy mieszkańcami, samorządem, 
organizacjami    i instytucjami. 
 

Budowanie partnerskich relacji między 
samorządem lokalnym, różnymi 
instytucjami (PUP, PCPR, MOPS, 
GOPS) a także mieszkańcami. 
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3. Tworzenie struktur, które sprzyjać będą 
budowaniu lokalnego partnerstwa                                  
z wykorzystaniem dotychczasowych i nowych 
metod działania. 

Organizacja cyklu warsztatów w celu 
lokalnego ożywienia gospodarczego. 

4. Włączenie lokalnych partnerów społecznych do 
aktywnego udziału w planowaniu i wdrażaniu 
inicjatyw rozwojowych. 

Zmiana nastawienia przedsiębiorców 
lokalnych wobec osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
   
 

5. Wspieranie doradcze i szkoleniowe osób 
zagrożonych wykluczeniem, umożliwiające im 
założenie i prowadzenie działalności w sektorze 
ekonomii społecznej. 
 

Realizacja programów: „ Nowy Zawód- 
Nowy Start” oraz planowana realizacja 
programu „Uczenie się przez całe 
życie”.  
Pomoc społecznościom w aktywnym 
działaniu i rozwiązywaniu własnych 
problemów na rynku pracy, 
dostarczając im określonych narzędzi,  
z których mogą skorzystać. 

6. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

150 osób – klientów PCPR 
uczestniczących w Projekcie „ Nowy 
Zawód- Nowy Strat” wzięło udział  
w warsztatach pt.: „Prawne i finansowe 
aspekty oraz funkcjonowanie Ekonomii 
Społecznej”. Ponadto te same osoby 
wzięły udział w dwóch wyjazdach 
studyjnych do Spółdzielni Socjalnych                
w celu zapoznania się  
z działalnością podmiotu od wewnątrz 

 
 

 CEL STRATEGICZNY 6: WSPIERANIE 
INTEGRACJI OSÓB PRACUJACYCH                         
W ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

1. Organizacja Dnia Pracownika Socjalnego Obchody Powiatowego Dnia 
Pracownika Socjalnego 
przypadającego na dzień 21 listopada.  
 
 

2. Organizacja spotkań dyskusyjnych i szkoleń 
instytucji i organizacji pomocy społecznej. 

Organizacja szkoleń dla pracowników 
jednostek pomocy społecznej. Zgodnie 
z ustawa o pomocy społecznej art. 19 
pkt 14 i 15.  
 

3. Wyróżnienie pracowników pracy socjalnej 
poprzez podkreślenie roli ich pracy       w 
mediach lokalnych. 

Wyróżnianie pracowników podczas 
obchodów Powiatowego Dnia 
Pracownika Socjalnego  

4. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Realizacja projektu Nowy Zawód-Nowy 
Start.  
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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                     
w Strategii, pozwoliło na przyjęcie nowych rozwiązań w celu wyeliminowania lub 
ograniczania niekorzystnych zjawisk. Realizacja celów i zadań postawionych przed 
pomocą społeczną wymagać będzie profesjonalnego i systemowego diagnozowania 
problemów społecznych,    a Strategia systematycznej oceny wykonania.  

 
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.  

 
 

8. POWIATOWY DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
 
W dniu 22 listopada 2012r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury Powiatowe Koło 
Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, któremu przewodniczy Pan Andrzej 
Smulczyński, wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
zorganizowali obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Jak co roku uroczystość 
poprzedziła  Msza Święta w intencji pracowników socjalnych i służb społecznych 
odprawiona w Kościele Św. Anny w Parku Zdrojowym przez Księdza Dziekana Marka 
Podymę – proboszcza parafii p.w. Św. Brata Alberta. 
 
 
                                                         

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 

 
Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 2012r. 

 
Uroczystość odbyła się pod patronatem Jerzego Kolarza Starosty Buskiego                                
i przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Gajka. 
Zaproszenie na tegoroczne obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Busku – Zdroju 
przyjęli Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Jadwiga Irla Dyrektor 
Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Stanisław Klimczak,             
Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Henryk Radosz, Radni Powiatu,                         
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Ksiądz Marek Podyma, Karolina Kępczyk, dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum 
Kultury Tomasz Śledź, a także Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej. 
Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba wraz z Jerzym Kolarzem w uznaniu 
za długoletnią wzorową pracę zawodową i działalność społeczną odznaczyli niżej 
wymienionychw imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 
Krzyżami Zasługi oraz medalami za długoletnią służbę.  
 
Odznaczenia otrzymali: 

 Srebrny Krzyż Zasługi - Teresa Jura i Teresa Stępniewska  
 Brązowy Krzyż Zasługi – Jolanta Chaczyk, Barbara Gajek, Sławomir Gromiec, 
Marcel Jaros, Andrzej Kamiński, Ryszard Kwiatkowski, Mirosława Pobrotyn, Józef 
Wójcik. 
 Medal brązowy za długoletnią służbę odebrały Marta Blada i Ewelina Nizińska. 
 
Po raz kolejny z inicjatywy PCPR w Busku-Zdroju zostały wręczone przez 
Przewodniczącego Kapituły Andrzeja Gądka  „Złote Serca Dobroci” i „Serca 
Dobroci”.  W tym roku laureatami statuetek „Złotego Serca Dobroci” zostali; 

 Ewa Błaszczyk – Prezes Fundacji Akogo.  
 Zdzisława i Leszek Buccy – małżeństwo-członkowie Stowarzyszenia „Razem  
      Dzieciom”  
 Stefan Rachwalski – Prezes Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej             
im. Zofii i Władysława Pokusów 
 
 

W kategorii „Serce Dobroci” statuetki otrzymali: 

 Helena Studzizur – Sędzia Sądu Rodzinnego w Busku-Zdroju  

 Jadwiga Krzak – pedagog  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Wiślicy  

 Halina Czekaj – sołtys wsi Oblekoń  

 Stanisław Klimczak – Wicestarosta Buski  

 Ks. Mirosław Tomasik – Proboszcz Parafii w Solcu-Zdroju 

 Wojciech Legawiec – Prezes Uzdrowiska S.A Busko-Zdrój  
 
Starosta Buski Jerzy Kolarz jak co roku uhonorował wyróżnieniami grupę pracowników 
pomocy społecznej, którzy szczególnie zasłużyli się na polu pomocy potrzebującym.  
Nagrodę specjalną Starosty Buskiego dla najstarszego stażem pracownika socjalnego 
otrzymała Pani Dorota Kowal z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy. 
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił recital Barbary Stępniak-Wilk na co dzień 
związanej z Krakowem, występującej w krakowskim Kabarecie 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 
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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 Rejonową  
w Busku – Zdroju, Komendą Powiatową Policji w Busku – Zdroju, Komendą Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju, Zespołem Opieki Zdrowotnej  
w Busku – Zdroju, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/Busko-Zdrój, 
Szpitalem dziecięcym ”Górka”, Sanatoriami m.in. Uzdrowiskiem Busko - Zdrój S.A, 
Uzdrowiskiem Solec –Zdrój, Sanatorium Włókniarz Busko-Zdrój, Sanatorium Słowacki 
Busko-Zdrój, Sanatorium Nida Busko-Zdrój, 21 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-
Rehabilitacyjny  w Busku – Zdroju, Hotelem Malinowy Zdrój w Solcu Zdroju, Placówkami 
Oświatowymi.  Z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju 
Centrum ma podpisaną umowę o współpracy  w sytuacjach interwencji kryzysowej. 
Natomiast z 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. Za wzorową trzeba uznać współpracę z Fundacją Ewy Błaszczyk 
Akogo, Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Caritas Diecezji Kieleckiej, 
Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincji Krakowskiej z siedzibą 
w Rząsce, Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonn                   
z siedzibą w Słupi, Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia                       
w Krakowie, Stowarzyszeniem „Razem Dzieciom”, Stowarzyszeniem  Świętokrzyski Klub 
Amazonki Filia Busko – Zdrój,  Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło 
,,Ponidzie”, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju, 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Potrzebujących ,,Wielki Grosz” przy DPS w Zborowie, 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Kołem Terenowym 
Polskiego Związku Głuchych   w Busku – Zdroju.  

  
 

9.1 Współpraca z Stowarzyszeniem „Razem Dzieciom”.  
 

W 2012r.  odbył się IX Bal Dobroczynny organizowany przez Stowarzyszenie „Razem 
Dzieciom” przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.  
Bal odbył się w Dworze Dziekanów w Zielonkach k/Solca –Zdroju. Podczas balu 
przeprowadzone zostały aukcje, loterie, konkursy, z których dochód w wysokości 52 tys. zł 
przeznaczony został na letni wypoczynek dzieci z niezamożnych rodzin    w powiecie 
buskim. Imprezę uświetnił występ piosenkarza, kompozytora Andrzeja Sikorowskiego            
z zespołu „Pod Budą” z Krakowa. W balu udział wzięło 120 zaproszonych gości.  
 W ramach akcji „Lato dzieciom”  w dniu 22 lipca 2012r. z inicjatywy Stowarzyszenia 
„Razem Dzieciom” oraz przy współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej na bezpłatne kolonie 
wyjechało 95 dzieci z powiatu buskiego. Dzieci wypoczywały przez 2 tygodnie                          
w Pogorzelicy k. Kołobrzegu w Ośrodku Wypoczynkowym „Cis”. Uczestnicy otrzymali  
od Starosty koszulki i czapeczki z herbem powiatu oraz paczki ze słodyczami  
i napojami.  
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      IX Bal Dobroczynny                                        Wyjazd na turnus  kolonijny 2012r.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Stowarzyszeniem „Razem 
Dzieciom” w 2012 roku  pozyskało dobrej klasy zestawy komputerowe z Nordea  Bank 
Polska S.A. w Gdyni,  Kredyt Bank w Warszawie. 7 zestawów komputerowych, trafiło do 
dzieci ze szkół podstawowych na terenie gminy Wiślica, Pacanów, Solec-Zdrój,  
Busko-Zdrój. Zestaw komputerowy przeznaczono również dla rodziny zastępczej.   
 

         
 

Przekazanie komputerów 

 
9.2.  Ogólnopolska zbiórka żywności 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem „Razem Dzieciom”   

w 2012roku trzykrotnie przystąpiło do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności koordynowanej 
przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Akcję przeprowadzili 
wolontariusze (uczniowie buskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
gimnazjaliści z Pacanowa, Nowego Korczyna, Solca Zdroju, Wiślicy. Paczki żywnościowe 
zostały przekazane rodzinom najbardziej potrzebującym. W 2012r rozdano 838 paczek 
żywnościowych. 

 
 

  Tabela 23. Rozliczenie zbiórki żywności w 2012 roku 

Organizowane zbiórki 
żywności 

Łączna waga zebranych 
produktów 

Ilość paczek przekazanych 
potrzebującym rodzinom 

 

23-25 marzec 2012r 1287,5 kg 215 
 

28-29 wrzesień 2012r 1,500 kg 290 
 

7-9 grudzień 2012r 1,700 kg 333 
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   9.3.  Bank Drugiej Ręki 
 
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.  
W ciągu roku Centrum z powodzeniem współpracowało z Sanatoriami, Bankami, Zespołem 
Szkół  Informatyczno - Technicznych w Busku – Zdroju i  Zakładami Pracy. 
 Gromadzone w trakcie roku  przedmioty i artykuły sukcesywnie przekazywano 
potrzebującym. Dzięki wsparciu sanatoriów, pensjonatów, sklepów, szkół najuboższym 
rodzinom powiatu buskiego przekazano:  
• talony na odzież dziecięcą – 9 szt. 
• wersalki – 2 szt. 
• chodniki podłogowe – 7szt. 
• wykładzinę – 3 szt. 
• dywan – 1szt. 
• kuchenka gazowa – 2 szt. 
• krzesła – 10 szt. 
• odzież dziecięcą - 3 torby 
• odzież – 3 torby 
• ręczniki kąpielowe – 22 sztuki  
• ręczniki małe – 24 sztuki 
• segment pokojowy – 1 szt. 
• kołdrę – 1 szt. 
• laptop – 1 szt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  Przekazanie komputera osobie niepełnosprawnej            Realizacja talonu odzieżowego 

 
 

9.4 Dzień Seniora  
 

W dniu 14 czerwca 2012 roku Inspektorat ZUS w Busku-Zdroju zorganizował Dzień 
Otwarty dla seniorów. Stał się on okazją do upowszechnienia informacji  na temat 
przysługujących świadczeń,  a także ulg i uprawnień przysługującym osobom  
niepełnosprawnym. W trakcie Dnia Otwartego pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju informowali osoby zainteresowane o przysługujących  
dofinansowaniach do zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych (min.:  wózków 
inwalidzkich, materacy przeciwodleżynowych, aparatów słuchowych), dofinansowaniach do 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, komputera, turnusu rehabilitacyjnego, także  
o uprawnieniach osoby niepełnosprawnej oraz o wszystkich obszarach działalności 
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Centrum, w tym również o nowym programie „Aktywny Samorząd”. Dużą popularnością 
cieszyły się Poradniki  dla osób niepełnosprawnych wydane przez Buski PCPR. Bliższe 
informacje na temat  realizacji zadań na rzecz niepełnosprawnych można znaleźć na 
stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dzień Seniora – ZUS Busko-Zdrój 

 
 
9.5. Ogólnopolskie Forum Powiatowych  i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie     
        „Centrum” 

 
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 2-5 kwietnia 2012 r. w Zakopanem po raz szósty 
obradowało Ogólnopolskie Forum Powiatowych  i Miejskich Ośrodków Pomocy 
Rodzinie „Centrum”. Szkolenie to miało na celu wymianie doświadczeń związanych                    
z wprowadzeniem nowej ustawy o wspieraniu  i systemie pieczy zastępczej oraz projektowi 
systemowemu EFS 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 
społecznej” przed fazą pilotażu projektu. Również w ubiegłym roku odbyło się siódme 
Forum PCPR i MOPR „Potrzebni innym” we Wrocławiu w dniach 25-27 października 2012 
roku. Październikowe spotkanie poświęcone było założeniom nowej ustawy o pomocy 
społecznej, aktualnej sytuacji domów pomocy społecznej, doświadczeniu i zagrożeniom               
w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz programowi 
„Aktywny Samorząd” realizowanym przez jednostki pomocy społecznej ze środków 
PFRON. Stowarzyszenie „CENTRUM” zorganizowało także szkolenie  koordynatorów 
rodzicielstwa zastępczego w dniach 17-18 maja 2012 roku w Zakopanem.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   VII Forum Powiatowych i Miejskich                          Szkolenie koordynatorów 
 Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”                 Rodzinnej Pieczy zastępczej 
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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. W dniu 27 kwietnia 
2012 r. Zarząd Powiatu wprowadził nowy Statut  (Uchwała nr XVIII/165/2012) 

 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). W dniu 14 sierpnia  2012 r. Zarząd Powiatu uchwalił nowy regulamin 
organizacyjny (Uchwała nr 395/2012 ). W dniu 19 września 2012 r. Zarząd Powiatu 
Uchwałą nr 426/2012 wprowadził zmiany do regulaminu organizacyjnego.  
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: 
 

1. Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy  
Instytucjonalnej, 

2. Zespół Finansowy, Administracji i Kadr, 
3. Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów  
           PFRON, 
4. Zespół Interwencji Kryzysowej, 
5. Zespół Projektowy i Realizacyjny Europejskiego Funduszu  
          Społecznego. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Prenumerowana Prasa i Periodyki  przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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Rysunek 2: 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 współpracy oraz informowania się  
o obowiązujących przepisach. 

 
Obsadę kadrową Centrum na koniec 2012 roku stanowiło 17 osób.  W 2012 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 2012 roku 

 
Stan na 31.12.2012r.: 

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). 
Justyna Zięba – mgr pedagogiki (umowa na czas określony) 
Paulina Służalska mgr  pedagogiki (umowa na czas określony) 
Sztuk Anna - mgr zarządzania, pomoc administracyjna (umowa na czas zastępstwa). 
Marta Drobek -  mgr ekonomii - główna księgowa 
Ewa Bysiec – mgr ekonomii  (umowa na czas określony) 
Anna Siekańska – mgr pedagogiki  pomoc administracyjna 

    Regina Sztuk- inż. zarządzania – doradca ds. osób niepełnosprawnych (umowa                           
     na czas określony). 

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

Bernadetta Kożbiał – mgr psychologii (umowa na czas określony) 
Dorota Kurecka –mgr psychologii ( umowa na czas określony) 
Dariusz Szczepaniak – mgr administracji – pomoc administracyjna ds. bieżącej obsługi 
BO ( umowa na czas określony) 

Katarzyna Zych mgr  zarządzania - specjalista ds. bieżącej obsługi UP 
Monika Lebida – wykształcenie zawodowe ( umowa na czas określony). 
 
Osoby na zwolnieniach: 
 Edyta Borek - mgr ekonomii, doradca ds. osób niepełnosprawnych                        
 
Osoby, którym ustał stosunek pracy: 
 
Monika Maj - mgr psychologii, terapeuta. 
Anna Rogowska –Niekowal –mgr psychologii (umowa na czas zastępstwa).  
Aneta Michalska - mgr pedagogiki resocjalizacyjno - sądowej i profilaktyki społecznej             
Agnieszka Rady – mgr pedagogiki  
Agnieszka Włodarska-Majcherczyk- mgr psychologii - psycholog- terapeuta  
Marta Wawrzeniec –licencjat ekonomii 
Dariusz Szczepaniak – mgr administracji 
Leszczyńska Teresa –technik ekonomista 
Bidzińska Karolina – mgr psychologii 
Regina Sztuk- inż. zarządzania 



106 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU  
tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

 

 

Z Centrum współpracowali: 
  
Urszula Krzak – radca prawny w Zespole Interwencji Kryzysowej 
Adam Mierzwa – technik budowlany – inspektor nadzoru budowlanego. 
Marek Kuzia - usługi archiwizacyjne 
Adam Krajewski- szkolenia BHP 
 
Stażyści: 
Agnieszka Kasza (staż od 23.05.2012 r. – 22.10.2012 r.) 
Paulina Wszołek ( staż od 28.05.2012 r. – 27.10.2012 r.) 
Adrian Kantur ( staż od 24.05.2012 r. – 23.11.2012 r.) 
Paula Strzelecka ( staż od 01.10.2012 r. – 31.12.2012 r. ) 
 
Praktykanci : 
Paulina Domagała (praktyka od 02.07.2012 r.- 20.07.2012 r.) 
Paulina Kwiecień (praktyka od 20.08.2012 r. – 28.08.2012 r.  
Aleksandra Wojciechowska (praktyka od 27.08.2012 r. - 22.09.2012 r. )  
Patrycja Kopiniak  08.10.2012 r. 
Izabela Kornaś (praktyka od 12.11.2012 r. – 21.12.2012 r.)  
Maria Kaleta ( praktyka od 19.11.2012 r. – 31.12.2012 r.) 
 
 

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. 

W 2012 roku zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym                  
i innych środkach komunikowania, pracownica Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Busku-zdroju ukończyła Kurs doskonalący „Uczymy się języka migowego” .  

 
Tabela 24. Uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach pracowników  Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  

Lp. Nazwa szkolenia 
liczba 

uczestnikó
w 

liczba form 
szkoleniowy

ch 

1 Konferencja pt „Elastyczne formy zatrudnienia” – Kielce  1 1 

2 Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2011r.” 1 2 

3 Szkolenie Jednostek Pomocy Społecznej - Mąchocice  1 2 

4 Szkolenie uzupełniające dla terenów PRIDE - Warszawa 2 5 

5 Konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy  - Kielce 1 1 

6 VI FORUM PCPR i MOPR –Zakopane  2 3 

7 
Seminarium pt  „Komunikacja interpersonalna pomiędzy 
osobą niepełnosprawną a jej rodzicami”  - Kielce  

1 1 

8 
Konferencja nt. ”Możliwość integracji społecznej i aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych 
społecznie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
1 

1 
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w 2012 r. - Kielce 

9 Konferencja „Jesień życia – bariery czy wartość” - Kielce 1 1 

10 
Szkolenie koordynatorów rodzicielstwa zastępczego - 
Zakopane  

3 2 

11 
Szkolenie poświęcone prezentacji wdrożenia nowego 
programu„ Aktywny Samorząd” – Pińczów  

2 1 

12 
Szkolenie „Jak opracować dobry wniosek PO KL. Praca z 
generatorem wniosków aplikacyjnych” – Busko-Zdrój 

1 1 

13 Szkolenie „Kształtowanie kontaktów z mediami ” – Kielce  2 12 

14 
Seminarium „Świat Internetu – świat większych możliwości” - 
Kielce 

2 2 

15 
Seminarium „Osobisty public relations – asertywna postawa 
w roli pracownika” - Kielce 

2 3 

16 
Konferencja Rzecznika Praw Dziecka nt. „Prawa dziecka do 
wypoczynku” - Kielce 

1 1 

17 
Szkolenie „Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej 
– nowe możliwości w obszarze ekonomii społecznej” – 
Busko - Zdrój 

2 1 

18 
Konferencja nt. rozwoju przedsiębiorczości społecznej  
w regionie świętokrzyskim” - Kielce 

2 1 

19 
Szkolenie nt „Procedur postępowania przy kierowaniu osób 
dorosłych i dzieci do Domów Pomocy Społecznej  
i Środowiskowych Domów Samopomocy” – Kielce  
 

1 1 

20 Szkolenie ‘’POMOST’’ - Kielce  1 1 

21 
Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe w sprawie 
„AKTYWNEGO SAMORZĄDU” i Programu Wyrównywania  
Różnic - Kielce 

2 1 

22 
Szkolenie połączone z warsztatami praktycznymi 
dotyczącymi opracowywania i rozliczania projektów 
systemowych – Łodyna 

2 3 

23 V Świętokrzyski Zjazd Rodzin Zastępczych -Sandomierz 2 1 

24 
Szkolenie nt. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
– Mąchocice Kapitulne 

2 2 

25 
Konferencja ‘’Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 
50+” - Kielce 

1 1 

26 Szkolenie samoobronne 5 1 

27 
Konferencja nt „Spółdzielnia socjalna narzędziem integracji 
zawodowej i społecznej” – Kielce 

1 1 

28 
Konferencja inaugurująca Program Szwajcarsko-Polski – 
Kielce 

1 1 

29 
Kurs doskonalący „Uczymy się języka migowego” -  
Busko-Zdrój 

1 8 

30 
Szkolenie pt. „Możliwości aktywizacji osób wykluczonych 
społecznie poprzez współpracę z podmiotami ekonomii 
aspołecznej i Powiatowymi Urzędami Pracy” – Busko-Zdrój 

4 1 

31 
Gala i warsztaty dot. Konkursu ‘’SAMORZĄD RÓWNYCH 
SZANS” - Karpacz  

1 3 

32 
Warsztaty nt przygotowania projektu współpracy 
ponadnarodowej – Kielce 

1 2 

33 VII FORUM PCPR i MOPR – Wrocław  1 3 

34 Szkolenie nt „ Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w świetle 2 2 
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nowych przepisów prawa”- Kielce 

35 
Szkolenie „Wydawanie decyzji w oparciu o znowelizowane 
akty prawne” – Cedzyna 

2 1 

36 Spotkanie informacyjne dla Przedstawicieli JPS – Kielce 2 1 

37 
Szkolenie „Platforma współpracy, partnerstwa na rzecz 
wspierania osób niepełnosprawnych w ramach środków 
POKL”-Busko-Zdrój 

2 1 

38 Konferencja „Razem przeciw przemocy” – Kielce 1 1 

 RAZEM 63 77 

 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art. 19 pkt. 14 i 15 do zadań własnych 
powiatu należy szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu 
powiatu oraz doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.  
Realizując zapis ustawowy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w 2012 
roku zorganizowało następujące szkolenia; 

1.  Szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych                                                      
dn. 24 stycznia 2012r. pn. "Motywowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie                  
do podjęcia terapii jako jeden z aspektów pracy Zespołu Interdyscyplinarnego".                
W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji: ośrodków pomocy 
społecznej, PCPR-u, sądu, oświaty,  GKRPA, Buskiego Ośrodka Trzeźwości "Zdrój", 
którzy wspólnie przeciwdziałają przemocy w rodzinie. Szkolenie poprowadził pan                      
por. mgr. Przemysław Renda z Zakładu Karnego w Tarnowie. 

2. Szkolenie  - Ekonomia Społeczna w powiecie buskim   dn. 28 września 2012 
roku pn. „Możliwości aktywizacji osób wykluczonych społecznie w pomocy 
społecznej poprzez współpracę  z podmiotami ekonomi społecznej i powiatowymi 
urzędami pracy”. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów Pomocy Społecznej, Urzędu 
Pracy, Zakładu Doskonalenia Zawodowego z terenu Powiatu Buskiego.   Szkolenie 
prowadzone było przez p. dr Barbarę Kowalczyk dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach w latach 1991–2006. Obecnie wykłada w Studium Pracy 
Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego   w Katowicach. Jest doradcą  
dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w projekcie 
systemowym realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Katowicach, 
uczestniczy jako ekspert w projekcie „Tworzenie  i rozwijanie standardów usług pomocy  
i integracji społecznej"  (zadanie 2: Działania  w zakresie wdrażania standardów pracy 
socjalnej oraz funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej). Była członkiem 
Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy  i Polityki Społecznej. 

 
Szkolenie Kadry pomocy społecznej 
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Tabela 25. Szkolenia i spotkania zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Busku-Zdroju 

 
Lp. Temat szkolenia Liczba 

spotkań  
Uczestnicy  Liczba 

uczestników 

1 

"Motywowania osoby stosującej przemoc 
w rodzinie  do podjęcia terapii jako jeden z 

aspektów pracy Zespołu 
Interdyscyplinarnego”. 

1 

Przedstawiciele: 
ośrodków pomocy 

społecznej, PCPR-u, 
sądu, oświaty,  

GKRPA, Buskiego 
Ośrodka Trzeźwości 

"Zdrój 

18 

 
2 

Możliwości aktywizacji osób wykluczonych 
społecznie w pomocy społecznej poprzez 

współpracę  z podmiotami ekonomi 
społecznej i powiatowymi urzędami 

pracy”. 

 
1 

Gminnych Ośrodków 
Pomocy Społecznej, 

Placówek 
Opiekuńczo-

Wychowawczych, 
Domów Pomocy 

Społecznej, Urzędu 
Pracy, Zakładu 
Doskonalenia 
Zawodowego                    

z terenu Powiatu 
Buskiego. 

 
22 

3 

 
Szkolenie kandydatów na rodziny 

zastępcze –PRIDE  
 

12 
Kandydaci na 

Rodziny zastępcze  
10 

4 
- Podwyższenie kompetencji rodziców 

zastępczych szansą na wyrównanie szans 
podopiecznych  

1 Rodziny zastępcze 20 

5 
Przygotowanie rodziców zastępczych do 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu 

ich podopiecznych 
1 Rodziny zastępcze 20 

6 
Warsztaty – Zrozumieć dziecko  

Moje osobiste zasoby jako rodzica 
zastępczego we wsparciu rozwoju dzieci 

1 Rodziny zastępcze  20 

7 

Warsztaty – Zrozumieć dziecko  
O dojrzewaniu młodzieży z rodzin 

zastępczych – czyli jak pomóc 
nastolatkowi w kryzysie dorastania 

 

1 Rodziny zastępcze 20 

8 
Warsztaty – Zrozumieć dziecko  

Jak radzić sobie z wybuchami złości oraz 
własną złością.  

1 Rodziny zastępcze 20 

9 Ocena sytuacji dziecka w rodzinie  2 

Ośrodek Adopcyjny, 
Rodziny zastępcze, 

Przedstawiciele OPS 
Szkoły  

 

32 

10 
Spotkanie w sprawie  ustalenia pracy z 
rodzina biologiczna dziecka w pieczy 

zastępczej   
1 

Rodziny zastępcze 
OPS, POW, 
Pedagodzy 

24 

11 Szkolenie - „Zamiast klapsa – jak z 1 Rodziny zastępcze 20 
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szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku 
granice” 

12 
Warsztaty psychologiczne: "Dobrze widzi 

się tylko sercem. Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu" 

2 Uczniowie ZSTiO 30 

13 
Wykład: „Profilaktyka w zakresie 

uzależnień” 
6 

Uczniowie ZSTiO 
oraz LO nr 1 

26 

14 
Warsztaty psychologiczne: „Myślenie 

twórcze – przekroczyć granice” 
2 Uczniowie ZSTiO 27 

 
 

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

 W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju kontrolowane 
było przez: 

 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju w zakresie zgodności wynagrodzeń, 
oraz stażu pracy osób wykonujących obowiązki kierowników zespołów  
z przepisami płacowymi PCPR. 

 Nadzór nad realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa         
w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego     
w Kielcach w zakresie  kontroli problemowych w zakresie realizacji zadań 
własnych powiatu określonych w ustawie o pomocy społecznej  z dn. 12 
marca 2004 r. oraz w ustawie z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny     
i systemie pieczy zastępczej.  

 Kontrola Systemu Informatycznego POMOST Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej     

 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju  - Sprawozdawczość budżetowa  
2011-2012 r.  

 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju – Audyt -Działalność PCPR  na rzecz 
osób niepełnosprawnych – Kontrola rozpoczęta 

 Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w zakresie realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie z dnia 25 września 2006 r. - kontrola problemowa  
w Zespole Interwencji Kryzysowej. 

 
 
11. MIERNIKI JAKOŚCI REALIZOWANYCH ZADAŃ 
 
       11.1. Nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe dla pracowników Centrum 
 

 
W dniu 5 października 2012 roku Powiat Buski otrzymał wyróżnienie w czwartej edycji  
konkursu „Samorząd Równych Szans 2012” zorganizowanego przez Ogólnopolskie 
Forum Integracji Społecznej za realizację Projektu EFS „Nowy Zawód-Nowy Start”  
za najlepsze praktyki samorządu w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych.  
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Nagroda ,,Samorząd Równych Szans” – 2012 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 Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyżami Zasługi oraz 
medalami za długoletnią służbę pracowników pomocy społecznej. Nagrody z tej okazji 
otrzymali w formie pieniężnej Dyrektor Centrum i pracownicy. 
 W 2012 roku karą upomnienia zostało ukaranych dwóch pracowników.                

   

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów  w trakcie gali finałowej X Festiwalu Kultury 
Dziecięcej w Pacanowie wręczyło akty honorowego członka stowarzyszenia. Wśród 10. 
wyróżnionych tym tytułem znalazł się Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Andrzej Smulczyński. Gościem festiwalu był Minister Pracy i Polityki 
Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który odwiedził stoisko Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju i pogratulował wspaniałej inicjatywy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Wręczenie dyplomu honorowego członka Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów  
 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w 2012 roku 
wielokrotnie uczestniczył w posiedzeniach Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy  
i Polityki Społecznej. Dyrektor Andrzej Smulczyński jest Przewodniczącym 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej 
„CENTRUM” zrzeszającym 125 pracowników jednostek pomocy rodzinie z całego kraju. 
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       Posiedzenie Rady Pomocy Społecznej   Posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia      
                                                                                      Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy      
                                                                                                            Rodzinie „Centrum” 

 

 
11.2 Skargi i wnioski 

 

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

.  
 

11.3 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. 

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w roku 2012 wydano 185 decyzji 
administracyjnych, od których nie złożono odwołań  oraz 709 rozstrzygnięć w sprawie 
przyznania świadczeń  ze środków PFRON.  

W 2012 roku zawarto 34 porozumienia dotyczące pobytu dzieci  w rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w związku z wprowadzeniem 
nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).  

 
Tabela 20. Mierniki jakości zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
 

Lp. Wyszczególnienie  Liczba   

1 Porozumienia  
 

34 

2 Decyzje administracyjne 
 

185 

4 Rozstrzygnięcia ze środków PFRON 
 

615 

4 Umowy dotyczące wydatkowania środków PFRON( bariery, 
sprzęt) 

 

94 

5 Złożone wnioski na Zarząd i Radę Powiatu 
 

155 

6 Umowy związane z realizacją projektów sfinansowanych ze 
środków EFS 

 

9 

 Razem  
 

1092 
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11.4 Koordynacja działań oraz nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez 
powiat  z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej oraz wspierania osób 
niepełnosprawnych 

 
 Nadzór nad prawidłowością wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie zadań wykonuje Zarząd Powiatu, natomiast nadzór nad realizacją zadań 
zleconych wykonywanych przez PCPR sprawuje Wojewoda. Bieżący nadzór nad 
wykonywaniem zadań prowadzony jest na podstawie przedkładanych przez PCPR 
półrocznych planów pracy i kontroli oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych, które 
pozwalają na ocenę terminowości wykonywania zadań, współpracy z jednostkami 
administracji rządowej, realizacji budżetu, sprawności kadry oraz nadzór nad 
prawidłowością wykorzystania dotacji z budżetu państwa oraz funduszy celowych, pod 
względem zgodności z przeznaczeniem oraz efektywnością.  
 W roku ubiegłym Rada Powiatu podjęła 6 uchwał, a Zarząd Powiatu 16 uchwał             
w sprawach dotyczących pomocy społecznej, pieczy zastępczej  oraz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. PCPR wniósł na posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisje Rady 
Powiatu 155 opracowań, informacji i sprawozdań. 
 Wniesione na posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisje Rady Powiatu opracowane 
przez Centrum informacje i sprawozdania spotykały się  z wysoką oceną adresatów.  

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. 
 
 

12. INFORMACJE DODATKOWE 
 
12.1. Wydawnictwa PCPR 
 
Tabela 26. Promocja – informator, ulotki, kalendarz itp. 

 

Lp. Wyszczególnienie Źródło finansowania 

1 Kalendarze naścienne 2013 rok. 
sponsorowane 

2 Plakaty promujące Rodzicielstwo Zastępcze. 
 

Projekt „Nowy Zawód-
Nowy Start” 

współfinansowany 
przez Europejski 

Fundusz Społeczny 
 

3 Ulotki promujące projekt „NZ-NS 
 

4 Plakaty promujące Projekt „NZ-NS”  
 

5 Teczki skrzydłowe z nadrukiem  
 

6 Teczki kartonowe z nadrukiem. 
 

7 Zaproszenia  
 

8 Długopisy  
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Plakat - Festyn Rodzinny                                                Kalendarze 2013 rok 

 
 

 
 
     Ścianka promująca projekt „Nowy Zawód – Nowy Start” 

                                                                                         
                                                                                      
 
 

                         
                                                                                                                                

                                                                                                             Plakat Projektu 
 

 
       Zaproszenie na Otwarcie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego 
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Plakat promujący                           
Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
    

Materiały  promocyjne  projektu  
„Nowy Zawód – Nowy Start” 

 
 
 
 

       Zaproszenie na konferencje inauguracyjną 
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13. OKREŚLENIE POTRZEB POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE, WYNIKAJĄCE   
        Z WYKONYWANYCH ZADAŃ – 2013 rok. 
 

 Celem działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w roku 
2013 będzie praca nad realizacją Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2011-2020 i innych aktów prawnych. Sukces strategii 
zależeć będzie od odpowiedzialnej i aktywnej a nade wszystko konsekwentnej realizacji 
zadań przyjętych w tym dokumencie oraz uczestnictwa partnerów społecznych, organizacji 
społecznych a także zaangażowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które 
podejmą wraz ze służbami pomocy społecznej w powiecie wysiłek na rzecz zmiany swej 
sytuacji społecznej. 
Powiat buski pomimo stabilnej, niskiej stopy bezrobocia w sferze występujących trudnych 
problemów życia społecznego odnotowuje duże zróżnicowanie poziomu życia, a co za tym 
idzie marginalizacji, wzrostu ubóstwa i nie spełniającego oczekiwań systemu 
zabezpieczenia społecznego. W ślad za tym pojawiają się zjawiska przyrostu rodzin                   
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocy w rodzinach, trudnej sytuacji rodzin 
wielodzietnych, wzrostu liczby osób niepełnosprawnych i starszych. Ważnym działaniem 
winno za tym być wczesne ujawnienie  i podejmowanie czynności zapobiegawczych                  
w stosunku do zgłoszonych i odkrytych zjawisk w kontaktach ze społecznością powiatu 
buskiego. Charakter występujących zagrożeń determinował będzie obszary pracy  
Centrum w 2013. 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju działające przy samorządzie 
powiatowym realizuje nie tylko funkcje administracyjne w systemie pomocy społecznej 
wobec jednostek i placówek, ale świadczy usługi doradcze i socjalne dla rodzin i osób. 
Zadania obligatoryjne Centrum mają istotne znaczenie dla adresatów mieszkańców 
powiatu. 

W działalności Centrum szczególna uwaga kierowana jest i będzie na partnerską 
współpracę z ośrodkami pomocy społecznej  w powiecie. Na pierwszy plan wysuwają się 
tu metody pracy i współpracy, aktywizacyjne formy pracy z klientem pomocy społecznej 
oraz doskonaleniu roli pracy socjalnej. 

W realizacji projektu finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowy 
Zawód-Nowy Start” w 2013 roku założono zapewnienie możliwości dostępu do pracy, 
zasobów życia społecznego, w tym odpowiednich szkoleń i usług uczestnikom projektu. 
Rozpoznanie potrzeb  kwalifikacji rynku pracy rehabilitacji społecznej i zdrowotnej, w tym 
szczególnie niepełnosprawnych. Rozwój wolontariatu i opieka nad wybraną grupą rodzin 
wielodzietnych winna zagwarantować pomoc i zmiany warunków życia. Duże nadzieje 
wiąże się tu z pracą z młodzieżą usamodzielnianą, wstępującą   w dorosłe życie.                             
Praca z rodzinami wielodzietnymi będzie podwaliną do opracowania w przyszłości 
programu działań samorządu powiatu dla tej grupy społecznej. 
Rok 2013r. będzie okresem przygotowawczym do zapowiadanych prawnych zmian  
w pomocy społecznej, wynikających z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, ustawy      
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a nade wszystko szkoleń dotyczących 
wprowadzenia standardów do polskiej pomocy społecznej, w tym w samorządowych 
jednostkach pomocy społecznej. Niewykluczone są zmiany wynikające z prac nad nową 
ustawą o poprawie warunków świadczonych usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w roku 2013 wykonywać będzie 
następujące zadania: 

 funkcje administracyjne w systemie pomocy społecznej wobec jednostek pomocy             
i integracji społecznej oraz placówek doradczych i socjalnych; nadzór i kontrola 
jednostek pomocy społecznej w powiecie,  

 zlecone wynikające z zakresu administracji rządowej; 

 zlecone z zakresu interwencji kryzysowej, przemocy w rodzinie, poradnictwa 
prawnego a także specjalistyczne programy dla sprawców i ofiar przemocy              
w rodzinie; 

 doskonalenie form i metod rozwoju rodzicielstwa zastępczego, wsparcia rodzin  
wielodzietnych, szeroko rozumianej pomocy dla niezamożnych rodzin 
 ( szkoleń PRIDE); 

 podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników służb społecznych;  

 kontynuowanie realizacji projektu EFS, POKL „Nowy Zawód- Nowy Start”, wartość 
1 304 468 zł w 2013r.; 

 Wykonywanie realizacji umowy Samorządu  Powiatu dotyczącego funkcjonowania 
warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON   i powiatu; 

 współpraca z administracją rządową i samorządową wszystkich szczebli, oraz  
organizacjami i instytucjami pozarządowymi, oświatowymi, kościelnymi, 
organizacjami społecznym; 

 
Celem pomocy społecznej będzie doprowadzenie klientów do życiowego usamodzielnienia 
oraz integrację ze środowiskiem. Osoby i rodziny powiatu buskiego korzystające                          
z powiatowej służby pomocy społecznej, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
we współpracy z nim , będą miały stworzoną możliwość rozwiązywać trudne sytuacje 
życiowe. Działania pomocy społecznej zakładają przejrzysty charakter i zmierzać będą               
do aktywizacji klientów korzystających z usług społecznych. Aparat wykonawczy poprzez 
swoje kwalifikacje i  specjalizacje, wiedzę i umiejętności będzie dobrze wykonywać 
nałożone na niego zadania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym                          
w stosunku do osób, które nie są w stanie wyjść z problemów życiowych, jakich nie są                
w stanie  rozwiązać. 
 

14. PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE W ROKU 2013 W JEDNOSTKACH 
POMOCY SPOŁECZNEJ  

1. Domy pomocy społecznej 

 
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

 
 Remonty wynikające z bieżącej eksploatacji 
 Impregnacja więźby dachowej.  
 Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. 

 
 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi 
 Prace przygotowawcze związane z  przystąpieniem do programu Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy.  
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Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 
 Modernizacja palarni polegającej na zamontowaniu szczelnej kabiny dla palaczy                                 

z kontrolowaną wentylacją  
 Odnowienie pomieszczeń mieszkalnych 
 Elewacja budynku, malowanie dachu 
 Modernizacja kotłowni 
 Zabudowanie schodów ewakuacyjnych przy budynku DPS 
 Zakupu  działki i przeznaczenie jej  na  ogródki i teren rekreacyjny. 

 
 

2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze 
 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach 
 Wykonanie remontu dachu.  
 Wykonanie  elewacji zewnętrznej budynku placówki.  
 Wymiana grzejników centralnego ogrzewania.  
 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu wentylacji pomieszczeń 

mieszkalnych do wymogów warunków technicznych. 
 Wykonanie remontu mocowania drzwi przeciwpożarowych. 
 Podnoszenie standardu Placówki poprzez doposażenie w dodatkowy sprzęt 

gospodarstwa domowego,  w sprzęt sportowy i  meble.  
 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie  

 Położenie kostki  wokół klombu i  budynku. 
 Cyklinowanie podłóg w pomieszczeniach Placówki. 
 Remont pralni, wymiana pralnicy. 
 Wymiana zepsutych tapczanów. 
 Wymiana zniszczonych sprzętów na placu zabaw. 
 Zamontowanie oświetlenia na placu Placówki 

 
 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 

W ramach realizowanego projektu systemowego:  

 Zakup sprzętu komputerowego.  
 Doposażenie wypożyczalni w sprzęt rehabilitacyjny 
 Zakup urządzenia biofeedback 
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zz aa   22 0011 22   rr ookk ..   

--   SS pprr aa ww oozz ddaa nn ii ee   DDoomm óóww   PP oomm oocc yy   SS ppoo łł ee cc zz nnee jj   ww   GG nnoo jj nn iiee ,,   ZZbboorr ooww ii ee ,,   

SS łł uupp ii ,,   RRaa ttaa jjaa cc hh ,,     

--   SS pprr aa ww oozz ddaa nn ii ee   PP ll aa cc óóww eekk   OO pp iiee kk uuńńcc zz oo --WWyy cc hhooww aa ww cc zzyy cc hh                                                                 

ww   WWii nn ii aa rr aacc hh ,,   PPaa ccaa nnooww ii ee ,,     

--   SS pprr aa ww oozz ddaa nn ii ee   WWaa rr ss zz ttaa ttóóww   TTee rraa pp ii ii   ZZaa jj ęę cc ii ooww ee jj                                                                                           

ww   GG nnoo jj nn ii ee ,,   BBuuss kk uu--ZZddrr oo jj uu ..   

--   SS uupp ll ee mm ee nntt   pp rr aassooww yy ;;   PP uubb ll ii kkaa cc jjee   zz   pprr aa ss yy   zz   2200 11 22   rr ookkuu                                                                                         

nnaa   tt ee mm aa tt   ppoomm ooccyy   ss ppoo łł ee cc zz nnee jj   ww   pp oowwii ee cc iiee   bbuuss kk ii mm ..     

--   FF ii ll mm   pprr oomm oocc yy jj nnyy   pprr oo jj ee kk ttuu   NNoowwyy   ZZaa ww óódd--NNooww yy   SS ttaa rr tt ..   

  

 
 

 


