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1. ZADANIA POWIATU  
 

Stosownie do zapisów art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 z późn. zm.) kierownik powiatowego 
centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności 
centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb 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, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 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 działa na podstawie ustaw,                                   
rozporządzeń i innych aktów prawnych, które regulują  zakres i obszar działania.  
Sprawozdanie za 2015 rok przedstawia kompleksowy katalog zagadnień jego 
funkcjonowania i stan zaawansowania pomocy społecznej w powiecie buskim. 

 

 

 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Al. Mickiewicza 27, Busko-Zdrój 

Pracownicy Centrum 
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PROJEKTY DOTYCZĄCE 

REALIZACJI ZADAŃ 
POWIATU 

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 
I PIECZY ZATĘPCZEJ ORAZ               

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Rodziny zastępcze  

 
Spokrewnione – 10 
Niezawodowe  –13 

Zawodowe Rodziny Zastępcze - 3 

 

 

Pomoc wychowankom 
opuszczającym placówki i 

rodziny zastępcze  
Osoby Kontynuujące  Naukę - 26 

 

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 

 
 

Programy współfinansowane przez MPiPS  
na realizację zadania publicznego 

pn. „ Koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej” na 2015 r. 

Program osłonowy ,,Przerwij 
milczenie – zatrzymaj przemoc” oraz 

Program korekcyjno – edukacyjny 
dla sprawców przemocy w rodzinie 

 
 

 

POMOC  
INSTYTUCJONALNA 

 

Placówka 
Opiekuńczo – 
Wychowawcza  

30 miejsc socjalizacyjnych 
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 

 

 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w 2015 r. 

„Schematom STOP! Wspólne 
działanie instytucji pomocy 

społecznej w instytucji rynku 
pracy – pilotaż” 
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2. FINANSOWANIE ZADAŃ 

 
2.1. Dochody budżetowe 

 
W roku 2015 dochody budżetowe w dziale 852 Pomoc społeczna zostały 

zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w kwocie 
1 000,00 zł, natomiast wykonanie zadań wyniosło 757,94 zł. ww. dochody budżetowe 
uzyskano z tytułu naliczonych odsetek bankowych. 

Realizacja dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w latach 2014-2015 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 2014 

w zł 

Plan roku 
2015 w zł 

Wykonanie          
w roku 

2015 w zł 

Dynamika        
w % 6/4 

% 
wykonania 
planu 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

852 85218 

 
Powiatowe 

centrum pomocy 
rodzinie 

 
1 071,28 

 
1 000,00 

 
757,94 

 
70,75 

 
75,79 

 
 
2.2. Wydatki budżetowe 
 
 
2.2.1. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 

 
 
Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowi roczny plan dochodów 

oraz wydatków i jest uchwalany w formie uchwały budżetowej przez Radę Powiatu na 
dany rok budżetowy. PCPR pokrywa swoje 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 2015 r. wynosił 700 988,00 zł i był mniejszy od budżetu w 2014 r.                                 
o 95 665,00 zł. 
 

    Tabela 2. Wykonanie budżetu Centrum w 2015 roku 
 

Klasyfikacja budżetowa Plan 
(po zmianach) 

Zaangażowanie 
Wydatki 

wykonane 

Zobowiązania wg 
stanu na koniec 
 okresu spraw. 

 

Dział Rozdział Paragraf    

1 2 3 4 5 6 7   
 

852 
 
 
 
 
 
 

 
85218 

  
  
  
  
  
  

3020 1 596,00 1 596,46 1 596,46  
  

4010 443 537,00 443 537,25 443 537,25  
  

4040 39 288,00 39 287,52 39 287,52 41 579,59 
  

4110 86 182,00 86 181,41 86 181,41 7 160,01 
  

http://www.centrumbusko.pl/
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4120 12 262,00 12 262,45 12 262,45 1 018,70 
  

4170 17 956,00 17 956,00 17 956,00  
  

4210 14 016,00 14 016,09 14 016,09  
  

4260 18 054,00 18 054,34 18 054,34 291,98 
  

4270 59,00 59,20 59,20  
  

4280  440,00 440,00 440,00  
  

4300 13 000,00 13 000,57 13 000,57 709,80 
  

4360 7 207,00 7 206,02 7 206,02  
  

4400 27 957,00 27 956,65 27 956,65  
  

4410 2 300,00 2 300,34 2 300,34  
  

4420 525,00 524,70 524,70  
  

4430 1 701,00 1 701,00 1 701,00    

4440 13 948,00 13 948,00 13 948,00    

4700 960,00 960,00 960,00    

       

 
OGÓŁEM 

 
700 988,00 700 988,00 700 988,00 50 760,08 

  

 
 Wykazane zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w głównej mierze 
dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 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 2015 w dziale Pomoc Społeczna, jednostki pomocy społecznej 
dysponowały kwotą 14 305 595,62 zł (w tym środki PFRON stanowiły kwotę                        
1 519 134,00 zł, tj. 10,6 % sumy ogólnej), z czego na placówki opiekuńczo 
 - wychowawcze: 2 710 120,92 zł (co stanowi 18,94% sumy ogólnej), a na domy 
pomocy społecznej: 7 477 635,00 zł (52,27%). Budżet PCPR wynosił 700 988,00 zł 
(4,9%), Zespołu Interwencji Kryzysowej: 90 023,00 zł (0,63%), a Rodzin Zastępczych: 
644 257,00 zł (4,50%), projekty Nowy Zawód - Nowy Start i Schematom STOP!: 861 
720,00 zł (6,02%), program korekcyjno-edukacyjny: 42 640,00 zł. (0,29%). Poniżej 
w ujęciu tabelarycznym ujęto wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej  
w 2015 r. 
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Tabela 3. Wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2015 roku 
 

Lp. Nazwa instytucji Plan na 2015  Wydatki dokonane 
Wykonanie              

w % 

1. 
Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Winiarach 
1  474 560,60   1 474 560,60 100 

2. 
Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Pacanowie 
1 235 560,32 1 235 560,32 100 

 
RAZEM 

2 710 120,92 2 710 120,92 100 

 

3. DPS Gnojno 3 618 276,00 3 616 869,20 99,96 

4. DPS Rataje 142 233,00 142  233,00 100 

5. DPS Słupia 1 265 847,00 1  265 847,00 100 

6. DPS Zborów 2 451 279,00 2 451 279,00 100 

 
RAZEM 

7 477 635,00 
 

7 476 228,20 
 

99,98 

 

7. PCPR 700 988,00 zł 700 988,00 100 

8. ZIK  90 023,00 90 023,00 100 

9. Rodziny Zastępcze 644 257,00 632 152,41 98,12 

10. 
Projekty: Nowy Zawód-Nowy 
Start, Schematom STOP! 

861 720,00 861 719,82 99,99 

11. Program korekcyjno-edukacyjny 42 640,00 42 356,50 99,33 

12 POW I MOW 73 800,00 71 822,37 97,32 

RAZEM 2 413 428,00 2 399 062,10 99,40 

 

12. PFRON 1 519 134,00 1 519 128,61  99,99  

13. Aktywny Samorząd                                    185 277,70               179 444,92 96,85  

 

RAZEM 14 305 595,62 14 283 984,75 99,84 
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Wykres 1. Podział budżetu na poszczególne jednostki pomocy społecznej ze względu na 
wydatkowanie 

 
2.3. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

W roku 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania powiatu 
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Na realizację zadań ustawowych Zarząd PFRON przyznał powiatowi buskiemu 
kwotę 1 519 134,00 zł, w tym: 

 na rehabilitację zawodową: 160 000,00 zł (zadania realizowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy), 

 na rehabilitację społeczną: 1 359 137,00 zł (zadanie realizowane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). 

Powiat Buski realizował pilotażowy program PFRON na  rzecz osób 
niepełnosprawnych  pn. „ Aktywny samorząd”, na który otrzymał środki w łącznej 
wysokości 185 277,70 zł.  
 
2.4. Środki pozyskane dodatkowo 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  w roku 2015 pozyskało 

dodatkowe środki w wysokości: 939 179,00 zł z następujących źródeł:  
 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 431 762,00 zł. (udział powiatu 45 335,01 zł), 

 Projekt „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej 
i Instytucji Rynku Pracy-Pilotaż” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 
i integracji społecznej - dotacja 435 602,00 zł, 

 Program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na 
realizację zadania publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 
dotacja 24 375,00 zł, 

 Program Osłonowy „Przerwij milczenie-zatrzymaj przemoc”  dotacja 34 000,00 zł, 
 Budżet Wojewody na dodatki dla pracowników socjalnych  4 800,00 zł, 
 Budżet Wojewody - dotacja celowa na realizację programu korekcyjno-

edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – dotacja  8 640,00 zł.  

17%

12%

19%

52%

Podział budżetu na poszczególne jednostki pomocy społecznej

PCPR,ZIK,Rodziny zastępcze, POW i MOW, Projekty, Program korekcyjno-eduk. -2 399 062,10 zł
PFRON, Aktywny Samorząd - 1 698 573,53 zł
Placówki O-W - 2 740 412,17 zł
DPS - 7 476 228,20 zł

http://www.centrumbusko.pl/
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3. INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE 
 
3.1. Domy Pomocy Społecznej 

Domy pomocy społecznej dzieli się na domy dla: 
1. osób w podeszłym wieku, 
2. osób przewlekle somatycznie chorych, 
3. osób przewlekle psychicznie chorych, 
4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 
5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 
6. osób niepełnosprawnych fizycznie. 

 
Domy pomocy społecznej mogą być prowadzone łącznie, tj. dla:  

1. osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, 
2. osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, 
3. osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, 
4. osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie. 
 

W roku 2015 na terenie powiatu buskiego funkcjonowały 4 domy pomocy 
społecznej (dla dwóch z nich powiat jest organem prowadzącym). Starosta Buski, 
a w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad ich 
działalnością. Na koniec 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywało 276 
mieszkańców, w tym 155 mieszkańców skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku 
(na starych zasadach) i 122 przebywających na zasadach obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2004 roku (na nowych zasadach). W wyniku ruchu mieszkańców  
w 2015 roku przyjęto 21 osób. 
 

 

3.1.1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie (jednostka prowadzona jest 
przez Samorząd Powiatu) wzorowany jest na rozwiązaniach 
holenderskich i spełnia rygorystyczne normy Unii Europejskiej. 

Pensjonariuszki mieszkają w dwu i trzyosobowych pokojach z nowoczesnym zapleczem 
socjalnym (aneksy). Domem Pomocy Społecznej w Zborowie od 1992 roku kieruje 
Helena Bebel. 

W Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zrealizowany został  Szwajcarsko-
Polski Program 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.”  

W ramach projektu wykonana została przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania poddasza nieużytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie: 
powstało 7 lokali aktywizujących dla 22 osób, 3 pracownie terapii zajęciowej, 4 
pomieszczenia rehabilitacji leczniczej, 2 pokoje kąpielowe, WC dla osób 
niepełnosprawnych, gabinet pomocy doraźnej, rozbudowa kotłowni z montażem 
kolektorów słonecznych, budowa windy, montaż klimatyzatorów w 5 pomieszczeniach 
rehabilitacji i terapii zajęciowej, budowa klatki schodowej zewnętrznej. Dostosowano 
długości dojść ewakuacyjnych w budynku do wymagań obowiązujących przepisów 

http://www.centrumbusko.pl/
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techniczno - budowlanych poprzez wydzielenie pożarowe klatek schodowych 
wyposażonych w urządzenia służące do usuwania dymu. W dniu 17 lipca 2015 r. 
w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zostały oficjalnie otwarte lokale aktywizujące. 

 

   
  

   
 

 
 
W 2015 roku w lokalach aktywizujących umieszczone były 4 osoby oraz 

interwencyjnie rodzina z dwójką dzieci. 
Na koniec 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie przebywało 60 

pensjonariuszek, w tym 35 na starych zasadach i 25 na nowych zasadach. W 2015 roku 
w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie umieszczono 5 osób. 

 
 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Zborów za 2015 rok znajduje się 

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 
 

 
 W listopadzie 2015 roku na ręce Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku-
Zdroju wpłynął anonim od pracowników DPS ukazujący wiele nieprawidłowości                                    
w funkcjonowaniu tej jednostki. W związku z powyższym została powiadomiona 
Prokuratura oraz Najwyższa Izba Kontroli. Przeprowadzone w jednostce dochodzenie 
oraz kontrole nie potwierdziły przedstawionych w piśmie zarzutów.          

Typ:   
dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie                                            
oraz dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 

Liczba miejsc: 65    (55 dorosłych/ 10 dzieci) 

Strona/e-mail: http://www.dpszborow.pl/ dpszborow@op.pl 

  

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie – lokale aktywizujące 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.dpszborow.pl/
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3.1.2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojne 

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie (jednostka 
prowadzona jest przez Samorząd Powiatu) uzyskał wpis do 
rejestru Wojewody Świętokrzyskiego i aktualnie jest 
przystosowany dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży (chłopców) 
niepełnosprawnych intelektualnie. Od 1991 roku dyrektorem tej 
jednostki jest Stanisław Kozioł. 

Na koniec 2015 roku w DPS przebywało 96 pensjonariuszy, w tym 75 na starych 
zasadach i 21 na nowych zasadach. W 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej 
w Gnojnie umieszczono 4 osoby. 

 
 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Gnojno za 2015 rok znajduje się 

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 
 
 

 

Typ:   
dla dorosłych i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie  
(mężczyzn) 

Liczba miejsc: 100 

Strona/e-mail: http://www.dpsgnojno.pl/ dps_gnojno@poczta.onet.pl 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.dpsgnojno.pl/
mailto:dps_gnojno@poczta.onet.pl
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Rok 2015 był szczególnie ważnym dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, 
ponieważ pięćdziesiąt lat temu placówka została oficjalnie otwarta i zamieszkali w niej 
pierwsi mieszkańcy. W związku z powyższym w miesiącu wrześniu obchodzony był 
Jubileusz 50–lecia Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.  
 

3.1.3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi jest prowadzony na podstawie 
zawartej umowy na realizację zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej. Organem prowadzącym jest 
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny 
z siedzibą w Słupi. Od 2014 roku dyrektorem tej jednostki jest s. Agata 
Jońca, która posiada doświadczenie w kierowaniu tym domem. 

Na koniec 2015 roku przebywało w nim 88 pensjonariuszek, w tym  42 na starych 
zasadach i 46 na nowych zasadach. W 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Słupi 
umieszczono 7 osób. 

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Słupia za 2015 rok znajduje się 

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 
 

 
 

Typ:   dla kobiet przewlekle psychicznie chorych 

Liczba miejsc: 90 

Strona/ e-mail: www.dpsslupia.albertynki.pl/ dpsslupia@albertynki.pl 

  

 

 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.dpsslupia.albertynki.pl/
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3.1.4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 

 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich prowadzony jest 
przez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie zawartej umowy na 
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Od 1999 
roku na stanowisku kierownika Domu Pomocy Społecznej w Ratajach 
Słupskich zatrudniony jest  Witold Krawczyk. 

Na koniec 2015 roku przebywało w nim 32 pensjonariuszy, w tym 
30 na nowych zasadach i 3 na starych zasadach. W 2015 roku wydano 5 skierowań do 
DPS w Ratajach Słupskich. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Rataje Słupskie za 2015 rok 
znajduje się w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 
 

                                    

Typ:   dla osób   w podeszłym wieku 

Liczba miejsc: 35 

Strona/ e-mail: www.diecezja.kielce.pl/ caritasdomrataje@poczta.onet.pl 

  

 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.diecezja.kielce.pl/
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3.1.5. Wybrane dane statystyczne dotyczące domów pomocy społecznej 

 

 
Tabela 4. Informacje ogólne 

 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa i typ placówki 

Liczba pracowników 
w placówkach wg stanu 
na dzień 31.12.2015 r. 

Średnia płaca brutto 
w  poszczególnych 

jednostkach 
(bez wynagrodzenia     

dyrektora/kierownika) 
 
 
 

 
Średni  miesięczny 
koszt utrzymania 

mieszkańca 

 
Ogółem 

 

 
2015 rok 

 
2015 rok 

 
1. 

Dom Pomocy Społecznej                                 
w Zborowie 

46 osoby / 43  etaty 
 

2.403,77 
 

3.181,80 

 
2. 

Dom Pomocy Społecznej                          
w Gnojnie 

68 osób / 65,5 etatu 
 

2.202.49 
2.953,86 

 
3. 

Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 64 osób / 62,5 etatu 
 

2.827,43 
3.597,50 

 
4. 

Dom Pomocy Społecznej                          
w Ratajach Słupskich 

27 osób / 26 etatów 
 

2.032,96 
2.990,00 

 RAZEM: 205 osób / 197 etatów 
 

2 366,66 brutto 
średnio w powiecie 

3 180,79 

 
Koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 

w województwie świętokrzyskim w roku 2015 wynosił od 2 600,00 zł do 3 597,50 zł. 
Natomiast koszty domów pomocy społecznej w naszym powiecie kształtowały się od 
kwoty 2 953,86 zł do 3 597,50 zł. Są to jedne z wyższych kosztów w województwie, co 
może spowodować, że nie będzie osób chętnych do umieszczenia w naszych domach. 

 
 
 
 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 

http://www.centrumbusko.pl/
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Tabela 5. Liczba miejsc/mieszkańców w DPS 
 

Lp. Nazwa i typ placówki Liczba miejsc 
Liczba mieszkańców wg stanu 

na dzień 31.12.2015 r. 

1. 
Dom Pomocy Społecznej                           

w Zborowie 
65 60 

2. 
Dom Pomocy Społecznej                           

w Gnojnie 
100 96 

3. Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 90 88 

4. 
Dom Pomocy Społecznej                              

w Ratajach Słupskich 
35 32 

 
 

RAZEM: 290 276 

 
Tabela 6. Ruch mieszkańców 

 

 

Lp. 
 

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej  

Liczba osób przyjętych w roku 2015 

Skierowanych przez gminy 

1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 5 

2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 4 

3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 7 

4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich  5 

 RAZEM 21 

 
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku nie było osób oczekujących na 

umieszczenie w naszych domach pomocy społecznej. 
 

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

 
Dzieci wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się 

do życia w rodzinie mogą być umieszczone w: 

 placówce typu socjalizacyjnego, 

 placówce typu rodzinnego, 

http://www.centrumbusko.pl/
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 placówce typu interwencyjnego, 

 placówce typu specjalistyczno-terapeutycznego. 
 

W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle 
współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, 
ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 
 W roku 2015 na terenie powiatu buskiego funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo-
wychowawcze. 
 
 
 3.2.1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach 
 

Placówka spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720). 

Placówka posiada wpis do Rejestru Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych, Regionalnych Placówek Opiekuńczo - Terapeutycznych 

i Interwencyjnych Ośrodków Preadopcyjnych, który zezwala powiatowi buskiemu na 
prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 30 
wychowanków - ważny do dnia 31 grudnia 2020 roku. W związku z tym przystąpiono do 
wypracowania propozycji rozwiązań, koncepcji w zakresie wykorzystania powierzchni 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach w perspektywie roku 2020. Jednym 
z rozwiązań mogłoby być utworzenie w obecnej infrastrukturze trzech placówek 
opiekuńczo-wychowawczych po 10 dzieci w każdej z jednym Centrum 
Administracyjnym.  

Placówką od 2012 roku kieruje Piotr Zeljaś. Jednostka prowadzona jest przez 
Samorząd Powiatu. Na koniec 2015 roku w placówce przebywało 30 wychowanków.             
W 2015 roku w placówce zostało umieszczonych 6 dzieci na podstawie postanowień 
sądu rodzinnego. 

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności PO-W w Winiarach za 2015 rok 

znajduje się w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 
 
Tabela 7. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach na dzień 
31 grudnia 2015 roku 
 

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Liczba wychowanków 

1. Powiat Buski 20 

2. Powiat Konecki 2 

3. Miasto Sosnowiec 3 

4 Powiat Starachowicki 1 

5 Powiat Kielecki 4 

 
 

Razem 30 

 
 
 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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20
2

3

1
4

Powiat Buski

Powiat Konecki

Miasto Sosnowiec

Powiat Starachowice

Powiat Kielecki

Wykres 2. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach wg 
stanu na dzień 31.12.2015 r. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Tabela 8. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku) 

 

Placówka 
Liczba 

wychowanków 

Wychowankowie 
z powiatu 
buskiego 

Wychowankowie 
z innych powiatów 

Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza 

w Winiarach 
30 20 10 

 
 Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce 

w roku 2015 (obliczone na podstawie kwoty rocznych wydatków przeznaczonych  
na działalność tej placówki, wynikających z utrzymania dzieci z poprzedniego roku 
kalendarzowego, 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 9. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanków 
 

Placówka 
Liczba  
miejsc 

Liczba 
pracowników 

w placówce wg 
stanu na dzień 
31.12.2015 roku 

Średnia płaca brutto 
w 2015 r. (bez 

wynagrodzenia 
dyrektora) 

Miesięczne wydatki 
na utrzymanie 
wychowanka 
 w 2015 roku 

Placówka Opiekuńczo 
Wychowawcza 

w Winiarach 
30 

30 osób / 
22,75 etatu 

2 710,162 zł 4 169,88 zł 

 
W województwie świętokrzyskim w roku 2015 wydatki te wynosiły od 3 100,00 zł 

do 5 889,00 zł. Koszty funkcjonowania, jakie generuje placówka mogą spowodować 
trudności w obsadzie miejsc lub zmuszać w konsekwencji do przyjmowania dzieci 
z trudnościami wychowawczymi. 

 

 
 

Typ:   socjalizacyjny 

Liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych 

Strona/ e-mail: www.powwiniary.busko.pl / domdziecka_winiary@wp.pl 

  

http://www.centrumbusko.pl/
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W 2015 roku celem zapoznania się z nowymi rozwiązaniami przekształcenia 

placówki zgodnie z art. 230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
odbyliśmy wizyty w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Zawierciu oraz w podlegających pod nie placówkach opiekuńczo-wychowawczych                
i w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach. 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie  
 

Placówka od 2008 roku posiada wpis do rejestru Wojewody na 
czas nieokreślony. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
w Pacanowie jest placówką niepubliczną prowadzoną przez 
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Gwidona 
z Montpellier. Powiat Buski posiada podpisaną umowę ze 
Zgromadzeniem na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”. Bezpośrednim 
wykonawcą tego zadania jest Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Pacanowie 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach 

Centrum Administracyjne Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu 

Powiatowy Zespół Placówek Pomocy 
Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
21 

 

 

 

14

4

3

3

4

Powiat Buski

Powiat Kielecki

Powiat Zielonogórski

Powiat Skarżyski

Powiat Radomszczański 

ul. Radziwiłłówka 4, 28-133 Pacanów. Placówką w Pacanowie od 2009 roku kieruje 
s. Dobromiła Teresa Kurek. 

Na koniec 2015 roku przebywało w placówce 28 dzieci. W 2015 roku 
w placówce zostało umieszczonych 3 wychowanków na podstawie postanowień sądu 
rodzinnego. 

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności PO-W w Pacanowie za 2015 rok 

znajduje się w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 
 
Tabela 10. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie na dzień 
31 grudnia 2015 roku 
 

Lp. 
 

Powiat pochodzenia dziecka 
 

Wychowankowie – liczba 

1. Powiat  Buski 14 

2. Powiat Kielecki 4 

3. Powiat Zielonogórski 3 

4. Powiat Skarżyski 3 

5. Powiat Radomszczański 4 

 RAZEM 28 

 

Wykres 3. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie na dzień 
31.12.2015 r. 

Tabela 11. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku) 
 

Placówka 
Liczba 

wychowanków 
Wychowankowie 

z powiatu buskiego 
Wychowankowie 

z innych powiatów 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
w Pacanowie 

28 14 14 

 
Tabela 12. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanków 
 

Placówka 
Liczba              
miejsc 

Liczba pracowników 
w placówce wg 

stanu na dzień 
31.12.2015 roku 

Średnia płaca brutto 
w  2015 r. (bez 
wynagrodzenia 

dyrektora) 

Miesięczne wydatki  
na utrzymanie 
wychowanka   
 w 2015 roku 

Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza w Pacanowie 

30 
25 osób / 22,5 

etatu 

 
2 478,20 zł 3 576,81 zł 

http://www.centrumbusko.pl/
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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 pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości: 

 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

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

 

Tabela 13. Współfinansowanie przez gminy wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy 
zastępczej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku 

 

Lp. Gmina Liczba dzieci Piecza zastępcza % 

1. MGOPS Busko-Zdrój 

1 POW Winiary 50% 

1 POW Pacanów 50% 

1 POW Winiary 10% 

1 RZ – inny teren 10% 

1 RZ – Busko 30% 

1 RZ - Busko 50% 

2. GOPS Stopnica 1 POW Winiary 50% 

3. GOPS Gnojno 
2 POW Winiary  50 % 

4 POW Pacanów  50 % 

4. GOPS Pacanów 
2 POW Winiary 50% 

1 POW Winiary 10% 

Typ:   socjalizacyjny 

Liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych 

Strona/ e-mail: www.domojcagwidona.pl/ domdzieckapacanowy@op.pl 

 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie 

http://www.centrumbusko.pl/
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
http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/ekonomia-i-finanse/5426-wspofinansowanie-przez-gmin-wydatkow-z-tyt-umieszczenia-dziecka-w-pieczy-zastpczej
http://www.domojcagwidona.pl/
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3.4. Biała Sobota w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych  
 

 W dniu 11 kwietnia 2015 roku  z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju, jak co roku w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych                   
w Pacanowie i Winiarach zostały zorganizowane badania lekarskie dzieci. Badania 
przeprowadził: lek. med. Janusz Maria Dobrowolski -  ortopeda. Celem badań było 
uzyskanie oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a także ustalenie potrzeb opieki 
profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej. Ogólny stan zdrowia dzieci został oceniony 
przez lekarza jako dobry. 

    

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

4. RODZINNA  PIECZA ZASTĘPCZA 
 

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

W powiece buskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełni na mocy 
Zarządzenia Starosty Buskiego funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Jednym z istotnych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku – Zdroju jest organizowanie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku 
niemożności zapewnienia im opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.                 
Do tego celu został powołany Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń 
oraz Pomocy Instytucjonalnej.    

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015, poz. 332 z późn. zm.) są: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

lek. med. Janusz Maria Dobrowolski-ortopeda 

http://www.centrumbusko.pl/
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Liczba rodzin zastępczych w danej gminie powiatu buskiego 

stan na 31.12.2015r.

Liczba rodzin zastępczych

Rodzinna piecza zastępcza w Powiecie Buskim w roku 2015 kształtowała się 
następującą: 
 
Tabela 14. Rodzaje rodzin zastępczych funkcjonujących w Powiecie Buskim w 2015 r. 
 

Lp
. 

Typ rodziny zastępczej Liczba rodzin Liczba dzieci 

1 Spokrewniona 10 11 

2 Niezawodowa 13 14 

3 Zawodowa rodzina zastępcza 3 13 

 Ogółem 26 38 

 

Wykres 4 . Liczba rodzin w danej gminie Powiatu Buskiego stan na 31.12.2015r.  

 

 

Tabela 15. Wykaz rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej w danej 
gminie Powiatu Buskiego 

Gmina 

Liczba 
rodzin 

spokrew
-nionych 

Liczba 
dzieci w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

niezawo-
dowych 

Liczba 
dzieci w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

zawodo-
wych 

Liczba 
dzieci w 

rodzinach 

Ogółem 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Busko - Zdrój 5 5 6 6 1 3 12 14 

Wiślica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stopnica 1 1 4 5 0 0 5 6 

Pacanów 3 4 0 0 1 5 4 9 

Gnojno 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solec - Zdrój 0 0 2 2 0 0 2 2 

Tuczępy 0 0 1 1 0 0 1 1 

Nowy Korczyn 1 1 0 0 1 5 2 6 

Ogółem 10 11 13 14 3 13 26 38 

 
 

0 

 0 

5 2 
2 

http://www.centrumbusko.pl/
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Budżet Powiatu Buskiego na rodzinną pieczę zastępczą kształtował się następująco: 
 

Tabela 16. Budżet powiatu na rodziny zastępcze w poszczególnych latach 2010 – 2015 

Lp. Rok Budżet 

1. 2010 600 000 

2. 2011 525 746 

3. 2012 731 825 

4. 2013 661 916 

5. 2014 707 783 

6. 2015 644 257 

 
 
 
Wykres 5. Budżet rodzin zastępczych 
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4.1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.), rodziny 
zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej.  

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma za zadanie wspieranie rodzin 
zastępczych w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych. W Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Współpraca koordynatorów z instytucjami mającymi wpływ na 
funkcjonowanie dziecka i rodziny zastępczej w 2015 r. przedstawiała się następująco: 
 
 
 
 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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Tabela 17. Ilość wizyt koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w instytucjach w 2015 r. 
 

Instytucja Ilość wizyt 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju 1 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 1 

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku–Zdroju 2 

Ośrodek Zdrowia w Solcu – Zdroju 1 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pacanowie 1 

Placówka oświatowa - spotkanie z wychowawcą 12 

Placówka oświatowa - spotkanie z pedagogiem 3 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach 2 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie 2 

Wizyty służbowe w rodzinach zastępczych 181 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej kontaktują się z rodzinami  
zastępczymi także poprzez komunikator skype. 

 

                                                                    

 

 
 

 
 
 
 
 
4.1.1. Świadczenia i dofinansowania dla rodzin zastępczych 

W roku 2015 r. wprowadzone zostały zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, które ujednoliciły wsparcie finansowe rodzin zastępczych. 
Rodziny zastępcze spokrewnione otrzymują świadczenia w wysokości 660 zł 
miesięcznie, rodziny niezawodowe i zawodowe 1000 zł miesięcznie na jedno dziecko. 
W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności  rodzina 
otrzymuje dodatkowo 200 zł. Wszystkie świadczenia wypłacane są rodzinom na 
podstawie decyzji administracyjnych. 
 Rodziny zastępcze dodatkowo otrzymały świadczenia z tytułu: 

 dofinansowania przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej - 2 rodziny, 3 dzieci 
w kwocie 3 120,00 zł, 

 dofinansowania do wypoczynku dla - 1 rodzina, 1 dziecko w kwocie 150 zł, 

 dofinansowania do utrzymania lokalu mieszkalnego - 3 rodziny w kwocie  
24 542,00 zł, 

 dofinansowania do remontu lokalu mieszkalnego - 1 rodzina w kwocie 2 000 zł, 

 wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych w kwocie  94 696,20 zł. 

Praca z rodziną zastępczą 
Rozmowa poprzez skype z rodziną 

zastępczą 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.1.2. Praca z rodzicami biologicznymi 

W 2015 r. wydano 11 decyzji odstępujących od ponoszenia opłaty za pobyt 
dzieci w pieczy zastępczej – zgodnie z Uchwałą Nr XXII/220/2012 Rady Powiatu 
Buskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 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. 

W 2015 roku żadna rodzina biologiczna nie ponosiła odpłatności za pobyt dzieci 
w pieczy zastępczej zgodnie z wydanymi decyzjami. 

 
4.1.3. Postępowania alimentacyjne 
 

Zgodnie z art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z póź. zm.) PCPR w 2015 r. rozpoczął proces alimentacji  
w stosunku do rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Po 
zasięgnięciu informacji od rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych 
i ośrodków pomocy społecznej nt. świadczeń alimentacyjnych, radca prawny 
przygotował stosowne pozwy do sądu o zasądzenie alimentów od rodziców 
biologicznych, na rzecz dzieci z pieczy zastępczej. Następnie  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie wytoczył do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego  
i Nieletnich w Busku – Zdroju  na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej  14 
pozwów o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. Wszystkie pozwy dotyczą tych 
rodziców biologicznych, u których upłynął rok od umieszczenia dziecka w pieczy 
zastępczej.  W posiedzeniach Sądu z ramienia Centrum w każdej sprawie udział brał 
pracownik socjalny i koordynator na podstawie wystawionego upoważnienia dyrektora 
Centrum. Sąd w 2015 r. wydał 5 wyroków, zasadzając alimenty na ogólną kwotę  
1000 zł. Dwa pozwy zostały oddalone przez Sąd,  a pozostałe są w trakcie rozpraw.   

4.2. Okresowa ocena sytuacji dziecka oraz ocena rodzin zastępczych 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej cyklicznie dokonuje oceny procesu 
wychowawczego dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie  
z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej ocena odbywa się nie 
rzadziej niż co trzy miesiące w przypadku dzieci do 3 roku życia oraz raz na sześć 
miesięcy w przypadku dzieci starszych. 

W 2015 r. organizator rodzinnej pieczy zastępczej zorganizował 2 spotkania 
mające na celu dokonanie Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka przebywającego 
w rodzinnej pieczy zastępczej  w dniach: 22.06.2015 r. oraz 11.12.2015 r. 

       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: 

 przedstawiciel Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach,  

 pracownik socjalny Centrum,  

 psycholog Centrum, 

 pracownicy gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej,  

 rodziny zastępcze z terenu powiatu buskiego, 

 pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku–Zdroju, 

 kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Busku–Zdroju. 
 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
28 

 

 

 

    
 

                         
 

W trakcie spotkań dokonano oceny okresowej sytuacji dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej - zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej oceny: 25 dzieci.  

Ponadto zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz.332) dokonano oceny rodzin 
zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu Buskiego. Oceniono 17 rodzin 
zastępczych, w których przebywają dzieci niepełnoletnie. Wszystkie rodziny otrzymały 
pozytywne oceny funkcjonowania i zaakceptowały te oceny. 

Protokoły z okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy 
zastępczej oraz całokształty sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 
zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju oraz do Świętokrzyskiego 
Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach. Natomiast sporządzone oceny rodzin zastępczych 
zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju.  

 
4.3. Spotkanie z asystentami, pracownikami socjalnymi, kierownikami ośrodków 
pomocy społecznej 

W grudniu 2015 r. odbyło się także spotkanie 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  
z asystentami, pracownikami socjalnymi, 
kierownikami ośrodków pomocy społecznej 
z powiatu buskiego. Celem spotkania była 
konsultacja planów pomocy dziecku 
umieszczonemu w pieczy zastępczej oraz rozmowa 
na temat możliwości powrotu dzieci przebywających 
w rodzinie zastępczej  do rodziny biologicznej.  

 
4.4. Festyn Rodzinny „NIE MA JAK RODZINA” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju dnia 12 czerwca 2015 r. 
zorganizowało w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak 
Rodzina” promujący rodzicielstwo zastępcze.  

W pierwszej części Festynu  występy artystyczne zaprezentowali uczniowie ze 
szkół i przedszkoli z Buska–Zdroju i Zbludowic. W drugiej części Festynu 
zaprezentowały się zespoły: Zespól Rytm ze Skalbmierza, Digress z Połańca oraz 
Orkiestra Dęta z Huty Szkła Gospodarczego w Staszowie.  

Podczas Festynu dzieci mogły korzystać z mobilnego placu zabaw- ogromnej 
dmuchanej zjeżdżalni, dmuchanego toru przeszkód, animatorów zabawy, malowania 
twarzy czy pokazu baniek mydlanych. Na Buski Festyn przyjechał nawet Koziołek 
Matołek z Pacanowa.  

Posiedzenie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka Umieszczonego w Pieczy Zastępczej 

Spotkanie z pracownikami OPS 
Buskiego 

http://www.centrumbusko.pl/
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Każdy, kto przyszedł na Festyn Rodzinny mógł poszerzyć swoją wiedzę 
z obszaru bezpieczeństwa, którą przekazywali policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Busku - Zdroju. Mundurowi prezentowali najmłodszym uczestnikom Festynu radiowóz 
oraz sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. Dzieci mogły założyć elementy 
umundurowania policyjnego oraz wyposażenia służącego do zabezpieczenia imprez 
masowych. Podobnie buscy strażacy Komendy Powiatowej  Państwowej Straży 
Pożarnej zachęcali do przymierzenia czerwonego kasku, obejrzenia od środka 
samochodu bojowego. Pracownice Zespołu Opieki Zdrowotnej z Buska–Zdroju 
bezpłatnie przeprowadziły pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar poziomu cukru we 
krwi. W trakcie imprezy obok muszli koncertowej rozstawione były stoiska PCPR-u, 
ZOZ-u, ZDZ-u, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Europejskiego Centrum Bajki 
w Pacanowie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
 
 

    
 

    
 

 
 
 
W Festynie „Nie Ma Jak Rodzina” udział wzięło ponad 500 uczestników wraz  

z zaproszonymi gośćmi. Gościem specjalnym była Magdalena Paradziej wokalistka  
znana z programów telewizyjnych.  

Podczas Festynu Rodzinnego po raz drugi odbył się Bieg Rodzinny „Zielony 
kilometr”, którego celem było rozpowszechnianie idei biegania, jako najlepszej formy 
aktywnego wypoczynku oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród rodzin. Każda  
z rodzin biorących udział w biegu otrzymała prezent upominkowy. 

 

Festyn Rodzinny “Nie Ma Jak Rodzina” 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.5. Dożynki Powiatowo-Gminne 

Dnia 30 sierpnia 2015 roku w Pacanowie odbyły się Powiatowo-Gminne Dożynki, 
w których uczestniczyło również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju 
promując szeroki wachlarz swojej działalności. Na stoisku można było uzyskać 
wszystkie informacje dotyczące działalności Centrum, w tym szczególnie rodzin 
zastępczych, osób niepełnosprawnych, pomocy psychologicznej i prawnej. 

 

     
 

 
 
 
 
4.6 Dyżury informacyjno-konsultacyjne 

W roku 2015 w dniach 20-21 
października odbyły się dyżury informacyjno-
konsultacyjne w ramach Akcji Społecznej 
Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję 
Rodziców od Zaraz”. Dyżury pełnili radca 
prawny, kurator sądowy, pracownik socjalny, 
psycholog oraz koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej. Udzielano porad na temat pieczy 
zastępczej. 
 
 
 
 

Uczestnicy Biegu Rodzinnego „Zielony kilometr” 

Dożynki Powiatowo-Gminne w 2015 r. 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.7. Realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  

Powiat buski, co roku przystępuje do Resortowego programu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  pn.  „Koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej”. Środki finansowe pozyskane z programu wynosiły  
24375 zł.   
 
 
4.8. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 

Dla rodzin zastępczych organizowana jest 
grupa wsparcia. Spotkania odbywają się raz 
w miesiącu i prowadzone są przez psychologa oraz 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  
W trakcie spotkań rodzice zastępczy radzą się, jak 
rozwiązywać problemy opiekuńczo-wychowawcze 
występujące w rodzinie zastępczej, jak również 
chwalą się osiągnięciami swoich podopiecznych.     
                 
                                                                  
4.9. Napływ i odpływ dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

W okresie sprawozdawczym 1 wychowanek opuścił rodzinę zastępczą                      
i powrócił do rodziny naturalnej. W związku z czym rodzina zastępcza została 
rozwiązana. Natomiast w okresie sprawozdawczym powstały 3 nowe rodziny 
zastępcze.  

 
 

4.10. 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 przebywających 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 w niej dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie. 

Na podstawie zawartych pomiędzy powiatami w roku 2015 i w latach 
poprzednich porozumień na terenie innych powiatów w 5 rodzinach  umieszczonych 
zostało 7 dzieci oraz w rodzinnym domu dziecka umieszczone zostało 1 dziecko 
z terenu powiatu buskiego.  

 
 

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 

http://www.centrumbusko.pl/
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Tabela 18. Wykaz zawartych porozumień z innymi powiatami 

Lp. Porozumienie z powiatem Liczba dzieci Miesięczny Koszt utrzymania   

1. Powiat Kazimierski 1 1 000,00 

2. Powiat Wielicki 3 3 200,00 

3. Powiat Limanowski 1 1 000,00 

4. Powiat Sochaczewski 1 1 000,00 

5. Powiat Trzebnicki 1 1 000,00 

6. Powiat Staszowski - RDD 1 2 268,35 

Razem 
  
 

8 dzieci 9 468,35 

 
 
4.11. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata  
          2015-2017 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011 r. 
art. 180 pkt. 1 nakłada na powiaty opracowanie i realizację 3-letnich Powiatowych 
Programów  Rozwoju Pieczy Zastępczej.  

W powiecie buskim w 2015 r. kolejny raz został opracowany 3-letni program 
dotyczący rozwoju pieczy zastępczej. Program został przyjęty Uchwałą Nr VI/49/2015 
Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku. Sporządzony został na lata 
2015-2017. Realizatorem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  
w Powiecie Buskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.   

W programie wytyczono cele i zadania, które mają służyć wzmocnieniu 
dotychczasowych działań związanych z zapewnieniem przez Powiat pieczy zastępczej 
dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.  

 

Tabela 19. Cele Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

Cele programu Realizacja 

Cel 1. Wieloaspektowa 
praca z rodzinami 
przejawiającymi trudności 
opiekuńczo- wychowawcze 
i zagrożonymi odebraniem 
dziecka oraz 
przeciwdziałania ich 
dysfunkcjonalności. 
 

- Udzielanie porad psychologiczno – pedagogicznych oraz  prawnych, 
- Konsultacje z doradcą zawodowym,  
- Organizowanie  imprez rodzinnych: Festyn Rodzinny „Nie ma jak 

Rodzina”,  
- Organizowanie Biegu Rodzinnego „Zielony kilometr” – promującego 

zdrowy styl dla polskich rodzin, 
- Przygotowywanie paczek żywnościowych dla rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji socjalno – bytowej,  
- Wieloaspektowa praca socjalna, 
- Warsztaty wychowawcze pn. „Lekcja dla rodzica” prowadzone 

w każdej gminie powiatu, 
- Spotkania psychologa z rodzicami podczas wywiadówek szkolnych 

pn. „Na niebiesko”, 
- Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców wielodzietnych 

http://www.centrumbusko.pl/
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prowadzone przez psychologów PCPR, 
- Udział rodzin wielodzietnych w warsztatach: „Szkoła dla rodzica”.  

Cel 2. Rozwój i wsparcie 
rodzinnych form pieczy 
zastępczej. 
 
 

- Organizacja Festynu Rodzinnego „Nie Ma Jak Rodzina”, 
- Organizacja Biegu Rodzinnego „Zielony kilometr”, 
- Zatrudnienie 2 Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 
- Pozyskanie wolontariuszy udzielających korepetycji dzieciom z rodzin 

zastępczych, 
- Udział rodzin zastępczych wraz z dziećmi w badaniach 

profilaktycznych  (ortopeda, internista), 
- Udział dzieci z rodzin zastępczych w konsultacjach logopedycznych, 
- Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, 
- Organizacja szkolenia dla rodzin zastępczych „Jak kierować swoim 

zachowaniem, aby wpływać na zachowanie dzieci - pozytywna 
dyscyplina" - moduł podstawowy, 

- Organizacja warsztatów dla wychowanków rodzin zastępczych pt. 
„Dopalaczom mówimy nie”, 

- Organizacja i prowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, 

- Spotkanie z pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej celem 
udzielenia informacji nt. zasad usamodzielniania oraz organizowanej 
pomocy dla wychowanków.  

W programie założono również limit rodzin zastępczych zawodowych dla 
Powiatu Buskiego. Zakłada on utworzenie jednej rodziny zastępczej 
zawodowej  w danym roku kalendarzowym. W roku 2015 nie utworzono 
rodziny zastępczej zawodowej, ponieważ nie było rodzin spełniających 
warunki do pozostania rodziną zastępczą. Przede wszystkim rodziny 
zastępcze nie miały trzy letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji 
rodziny zastępczej.  

Cel 3. Wsparcie 
i wielokierunkowa praca 
z rodzinami biologicznymi 
dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej. 
 

- Podejmowanie współpracy z rodzinami biologicznymi, 
- Przekazanie paczek żywnościowych dla rodziców biologicznych dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej, 
- Stały kontakt z asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi 

pracującymi, z rodzinami biologicznymi dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej,  

- Organizowanie spotkania z przedstawicielami ośrodków pomocy 
społecznej celem ustalenia  możliwości powrotu dziecka do rodziny 
biologicznej. 

Cel 4. Wsparcie procesu 
usamodzielniania 
pełnoletnich wychowanków 
rodzinnej                                   
i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. 
 

- Udział pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w kursach 
kwalifikacyjnych finansowanych ze środków EFS, 

- Szeroko pojęte wsparcie  poprzez m.in.: porady psychologiczne, 
prawne, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, 

- Spotkanie z pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej celem 
udzielenia informacji nt. zasad usamodzielniania oraz organizowanej 
pomocy dla wychowanków. 

Cel 5. Utrzymanie poziomu 
świadczonych usług w 
zakresie instytucjonalnej 
pieczy zastępczej. 
 

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu 
buskiego posiadają wymagane standardy oraz wpis na czas 
nieokreślony do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie 
prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

- Każda z placówek w miarę własnych zasobów finansowych na 
bieżąco podnosi  komfort świadczonych usług dla wychowanków. 
Placówki stale poszukują sponsorów oraz mają kontakt  
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dobra dziecka.  

- Plany usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze są realizowane systematycznie oraz 
zgodnie z zawartymi potrzebami i wnioskami. 

 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.12. Wizyty w rodzinach zastępczych Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku – Zdroju. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z koordynatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej, jak co roku wizytowali rodziny zastępcze z powiatu 
buskiego. Celem wizyt było sprawdzenie sytuacji rodzin zastępczych, wysłuchanie 
problemów, z którymi borykają się rodzice zastępczy, poznanie potrzeb rodzin 
zastępczych.  

   
 
 
 

4.13.Szkolenie dla rodzin zastępczych  

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ma za zadanie organizowanie szkoleń dla 
rodzin zastępczych podnoszących ich kwalifikacje. W 2015 r. w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pod 
nazwą: „Jak kierować swoim zachowaniem, aby wpływać na zachowanie dzieci - 
pozytywna dyscyplina" - moduł podstawowy. Było ono prowadzone przez trenerów 
Joannę Luberadzką–Grucę oraz Edytę Wojtasińską z Koalicji na Rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej w Warszawie. Zakres szkolenia obejmował: 

 zachowania dzieci, z którymi się zmagają rodzice zastępczy w rożnych grupach 
wiekowych, 

 style wychowania, 

 osobisty przegląd wychowawczy, 

 cele opieki nad dziećmi z trudnymi zachowaniami, 

 ukryte intencje dzieci, 

 komunikację rodziców z dziećmi. 
Program szkoleniowy został udostępniony w ramach współpracy z Institute for 

Human Service, Ohio. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończonym 
szkoleniu. 

    

 

 

 

 
 
 

Wizyty w rodzinach zastępczych wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 w Busku-Zdroju 

Szkolenie dla rodzin zastępczych 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.14.Usamodzielnienie wychowanków 
 

Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej po jej opuszczeniu zostają objęci 
pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem 
przez pracę socjalną, a także otrzymują: 
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – kwota 494,10 zł miesięcznie na 

podstawie  ustawy o pomocy społecznej lub kwota 500,00 zł dla wychowanków 
kontynuujących naukę na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, 

- pomoc jednorazową w formie rzeczowej na zagospodarowanie o wartości do 
4.941,00 zł, jednak nie niższą niż 1500,00 zł na podstawie przepisów ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- pomoc jednorazową na usamodzielnienie wypłacaną po zakończeniu nauki, jej 
wysokość uzależniona jest od rodzaju pieczy zastępczej i czasu jej trwania w kwocie 
od 1.647,00 zł do 6.588,00 zł na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz od 
1.650,00 zł do 6.600,00 zł na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 

 
Tabela 20. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w 2015 r. 

Tabela 21. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z placówek opiekuńczo –
 wychowawczych w 2015 r. 

 
Pomoc 

pieniężna na 
usamodzielnienie 

Pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki 

Pomoc na 
zagospodarowanie 
w formie rzeczowej 

Praca 
socjalna 

Liczba osób 2 12 1 18 

Liczba 
świadczeń 

2 95 1 - 

Kwota 13 188,00 46 570,00 1 500,00 - 

 
 
Tabela 22. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom na podstawie Ustawy o pomocy 
społecznej 
 

 
Pomoc pieniężna na 

usamodzielnienie 
Pomoc pieniężna na 

kontynuowanie nauki 

Pomoc na 
zagospodarowanie  
w formie rzeczowej 

Praca socjalna 

Liczba 
osób 

1 2 0 6 

Liczba 
świadczeń 

1 17 0 - 

Kwota 1 647 8 467,00 0 - 

 
Pomoc 

pieniężna na 
usamodzielnienie 

Pomoc pieniężna  
na kontynuowanie 

nauki 

Pomoc na 
zzagospodarowanie 
w formie rzeczowej 

Praca 
Socjalna 

Liczba osób 2 12 1 27 

Liczba świadczeń 2 129 1 - 

Kwota 6 594,00 63 951,00 1 500,00 - 
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Usamodzielnieni wychowankowie objęci są również pomocą socjalną, która 
w szczególności polega na ustaleniu ich sytuacji życiowej, dochodowej i rodzinnej. 
Oprócz tego mogą korzystać z poradnictwa i doradztwa w sprawach osobistych, 
wsparcia w życiowym usamodzielnianiu się, a także pomocy w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, w wyborze dalszego toku kształcenia, pomocy w uzyskaniu 
mieszkania i znalezieniu zatrudnienia. Na początku procesu usamodzielnienia 
koordynator sporządza wraz z wychowankiem Indywidualny Program 
Usamodzielnienia, który uwzględnia przede wszystkim plany związane z nauką, 
podjęciem zatrudnienia oraz sytuację mieszkaniową. W 2015 roku pracownik socjalny 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju spotykał się indywidualnie 
w miejscu zamieszkania z usamodzielnianymi wychowankami i ich opiekunami procesu 
usamodzielnienia oraz ustalał z nimi ocenę sytuacji osobistej, materialnej i rodzinnej 
oraz predyspozycje wychowanka, proponował także konsultacje z psychologiem 
i doradcą zawodowym. Pracownik socjalny Centrum uczestniczył w realizacji 
przyznanych jednorazowych świadczeń na usamodzielnienie. W dniu 18.08.2015 r. 
Centrum zorganizowało warsztaty dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 
i pomocy społecznej, wychowawców placówek opiekuńczo–wychowawczych 
i opiekunów usamodzielnienia. W spotkaniu wzięło udział 34 osoby. Celem spotkania 
było przekazanie niezbędnych informacji dotyczących prawidłowego przebiegu procesu 
usamodzielnienia oraz przestrzegania zapisów IPU, jak również współpracy 
z pracownikiem socjalnym, koordynatorem oraz innymi instytucjami. Podczas spotkania 
została przekazana informacja na temat wsparcia pełnoletnich wychowanków w postaci  
realizowanych kursów zawodowych w ramach projektu systemowego „Nowy Zawód - 
Nowy Start” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej. Niejednokrotnie udział 
w kursach przygotowuje młodych ludzi do samodzielności. W 2015 r. pomocą taką 
Centrum objęło 1 wychowankę z instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.15. Szkolenie PRIDE- Rodzinna Opieka Zastępcza 

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju prowadzi aktualnie 
szkolenie grupowe programem PRIDE, którego celem jest zdobycie kompetencji 
potrzebnych, do skutecznego wypełniania zadań związanych z opieką zastępczą przez 
kandydatów. Szkolenie PRIDE dla rodzin zastępczych wzorowane jest na 
amerykańskich wzorach i rozwiązaniach w tym zakresie. Program PRIDE jest 
zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na okres 5 lat. Warsztaty 
szkoleniowe rozpoczęły się we wrześniu 2015 r. a planowany termin zakończenia 
szkolenia to luty 2016 r. W szkoleniu bierze udział 14 osób tj. 6 rodzin chętnych do 

Warsztaty dla pełnoletnich wychowanków 
pieczy zastępczej 

Usamodzielnienie wychowanka - pomoc na 
zagospodarowanie 

http://www.centrumbusko.pl/
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pełnienia funkcji rodziny zastępczej i 2 osoby samotne, w tym jedna osoba na pełnienie 
funkcji pomocowej rodziny. Z każdym z kandydatów został przeprowadzony wywiad 
środowiskowy. Cały cykl przygotowawczy obejmował 12 sesji metodycznych, wizyty 
domowe oraz 10-godzinną praktykę w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Zajęcia prowadzą licencjonowane trenerki programu PRIDE - pracownice PCPR: Aneta 
Chwalik oraz Danuta Sołtyk. Kandydaci posiadają aktualne opinie psychologiczne 
i pedagogiczne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako Organizator Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej prowadzi rejestr danych osobowych zakwalifikowanych do pełnienia 
funkcji rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz rodzinnego domu 
dziecka oraz rejestr rodzin zastępczych.  

  

 

4.16. ,,Dopalaczom – mówimy NIE!” - warsztaty dla wychowanków rodzinnej 
pieczy zastępczej 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przyłączyło się do 
kampanii mającej na celu zapobieganie rozpowszechniania dopalaczy wśród dzieci 
i młodzieży i zorganizowało dnia 31. sierpnia 2015 r. warsztaty dla wychowanków 
rodzinnej pieczy zastępczej pt.: ,,Dopalaczom – mówimy NIE!”.  Tematyka zajęć 
warsztatowych prowadzonych z młodzieżą obejmowała takie zagadnienia jak: 
dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych, 
pobudzanie autorefleksji związanej z zażywaniem tego typu substancji, czy rozwijanie 
umiejętności przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami 
psychoaktywnymi. Spotkanie było prowadzone przez psychologa PCPR – Dorotę 
Kurecką i uczestniczyli w niej podopieczni z rodzin zastępczych, powyżej 12. roku 
życia. 

 

  
 
 
 

Szkolenie PRIDE 
 

Warsztaty edukacyjne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.16.1. Miłość sport i adrenalina tam gdzie dopalacze śmierć się zaczyna 

  Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju biorą 
czynny udział w imprezach organizowanych przez  instytucje powiatu buskiego. Jednym 
z takich działań był udział w akcji pn. "Miłość sport i adrenalina tam gdzie dopalacze 
śmierć się zaczyna". Impreza organizowana była przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-
Zdroju, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, Buskie 
Samorządowe Centrum Kultury, Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie 
Młode Busko. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku– Zdroju było partnerem 
kampanii i aktywnie włączyło się w organizację imprezy. Pracownicy udzielali informacji 
dzieciom, młodzieży oraz rodzicom  na temat zagrożeń związanych z zażywaniem 
dopalaczy.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
4.17. III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego 

W czerwcu ubiegłego roku w Warszawie 
odbył się III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. 
Organizatorem Kongresu była  “Koalicja na 
rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej”. 
W spotkaniu uczestniczyło około 400 osób, 
wśród nich głównie przedstawiciele rodzin 
zastępczych, organizatorzy opieki zastępczej  
w samorządach. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku – Zdroju reprezentowały 
Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 
Justyna Zięba, Justyna Twardy, jak również 
rodzice zastępczy naszego powiatu Pani Dorota Dziekan oraz Pani Krystyna Lis.  
 
4.18. „Biała Niedziela dla Rodziny”  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju mając na uwadze 
zdrowie dzieci z rodzin zastępczych, jak również samych rodziców zastępczych 
zorganizowało we wrześniu 2015 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej  w Busku – Zdroju 
akcję pt. „Biała Niedziela dla Rodziny” – bezpłatne porady lekarskie, konsultacje 
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej oraz bezpłatne 
badania ciśnienia tętniczego krwi i poziomu cukru we krwi. Cała akcja została objęta 
honorowym patronatem Starosty Buskiego.  Podczas akcji prowadzone były porady 
specjalistów: internisty, pediatry, neurologa, kardiologa.  

Stoisko PCPR-u podczas imprezy 
 "Miłość sport i adrenalina tam gdzie dopalacze śmierć się zaczyna". 

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej wraz z Rodzicami Zastępczymi 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.pcpr.busko.pl/cms/125-aktualnosci/2015/732-milosc-sport-i-adrenalina-tam-gdzie-dopalacze-smierc-sie-zaczyna.html
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5. UDZIELANIE POMOCY UCHODŹCOM 

 
 W 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju nie udzielało 
pomocy uchodźcom. Do Centrum nie wpłynął żaden wniosek uchodźcy o udzielenie 
pomocy. 
 
 

6. REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

      

 
 

6.1. 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 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).  

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał 
podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2015 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 oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu 
przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, 
przeznaczając dla powiatu buskiego kwotę 1 467 042 złotych, w tym na zobowiązania 
dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej kwotę 
961 740,00 złotych.   

Przyznana kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą  
Nr VI /48/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku                                 
w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2015 roku 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

Konsultacje logopedyczne oraz medyczne podczas „Białej Niedzieli dla Rodziny” 

http://www.centrumbusko.pl/
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niepełnosprawnych w Powiecie Buskim następująco: na rehabilitację zawodową 
przeznaczono kwotę 160 000,00 zł, a na rehabilitację społeczną 1 307 042,00 zł, w tym 
na WTZ 961 740,00 zł. 

W dniu 2 lipca Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych podjął kolejną  uchwałę zwiększającą  środki dla samorządów 
powiatowych przeznaczając dla powiatu buskiego kwotę 52 095,00 zł. 

  Przyznana kwota została  podzielona Uchwałą nr IX/85/2015 r. Rady Powiatu             
w Busku-Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu                              
w   Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określania zadań oraz podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających według algorytmu w 2015 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych i została przekazana na rehabilitację 
społeczną, w tym: 39 000,00 zł  na „dofinansowanie kosztów działania warsztatów 
terapii zajęciowej” oraz 13 095,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 
potrzebami  osób niepełnosprawnych”.  

Kolejnej zmiany w planie finansowym Rada Powiatu dokonała 11 grudnia 2015 
roku poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/ 48/2015r Rady 
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań oraz 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim: 
Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Powiatu z dnia 11 grudnia 2015 roku. Wyżej 
wymienioną uchwałą dokonano przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi 
zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej, zwiększono zakres dofinansowania 
wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę 
3 833,00 złotych, pochodzącą z rozliczenia zadania „dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”, 
„dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 
się” oraz „dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji  osób niepełnosprawnych”.     

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

Tabela 23. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na poszczególne zadania w 2015 r. 

Lp. Nazwa zadania 

Uchwała Rady 
Powiatu 

Nr VI/48/2015 
z dn. 31.03.2015 

Uchwała Rady 
Powiatu 

Nr IX/85/2015              
z dn. 03.08.2015 

Uchwała Rady 
Powiatu 

Nr XIII/123/2015 
z dn.11.12.2015 

1. 
Środki przeznaczone na rehabilitację 

społeczną, w tym: 
1  307 042 zł  1 359 137 zł  1 359 137 zł 

2. 
Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych 
82 802 zł 82 802 zł 79 673 zł 

3. 

Dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom 
niepełnosprawnym 

140 000 zł 140 000 zł 143 833 zł 

4. 
Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych, w związku 

120 000 zł 133 095 zł 132 970 zł 

http://www.centrumbusko.pl/
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z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych 

5 
Dofinansowanie sportu , kultury. 

Rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych  

2 500 zł 2 500 zł  1 921 zł 

6. 
Dofinansowanie kosztów działania 

warsztatów terapii zajęciowej 
961 740 zł 1 000 740 zł 1 000 740 zł 

7. 
Środki przeznaczone na rehabilitację 

zawodową, w tym: 
160 000 zł 160 000 zł 160 000 zł 

8. 

Zwrot wydatków na instrumenty                           
i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących 

pracy i niepozostających 
w zatrudnieniu 

35 000 zł 35 000 zł 35 000 zł 

8. 

Jednorazowe dofinansowanie 
rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, rolniczej lub wniesienia 
wkładu do spółdzielni socjalnej 

25 000 zł 25 000 zł 25 000 zł 

9. 
Zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej 

100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 

 

Wykres 6. Podział środków PFRON przypadających wg algorytmu w 2015 roku dla powiatu 
buskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych 

 

 

Tabela 24. Wykorzystanie środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2015 roku 

Lp. Zadanie 
Kwota                       

w planie 
finansowym 

Kwota 
wykorzystana 

Stopień 
wykorzystania                

w % 

Liczba 
beneficjentów 

1. 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych 

oraz w komunikowaniu się dla osób 
niepełnosprawnych 

132 970,00 zł 132 969,86 zł 99,99 % 31 umów 

http://www.centrumbusko.pl/
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2. 

Dofinansowanie zaopatrzenia                      
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

dla osób niepełnosprawnych 

 143 833,00 zł  143 828,81 zł 99,99 % 133 osoby 

3. 
Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów                                

w turnusach rehabilitacyjnych 
79 673,00  zł 79 673,00 zł 100 % 99 osób 

4. 
Dofinansowanie sportu , kultury 

rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych  

1 921,00zł  1 921,00 zł 100%  2 umowy  

 

 

5.. 

Dofinansowanie kosztów 
działalności warsztatów terapii 

zajęciowej 

1 000740,00 zł 
 

1 000 735,94 zł 99,99% 
2 warsztaty 

65 
uczestników 

 

 
 

RAZEM 
1 359 137 zł 1 359 128,61 zł 99,99 % 334 osoby  

 

Wykres 7. Procentowy rozkład wykorzystania środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej                      

w 2015 roku 

5,86%

73,63%

9,78%

10,58%

0,14%

Turnusy rehabilitacyjne

WTZ

Likwidacja barier

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

sport, kultura, rekreacja i turystyka

 

 

6.2. Rehabilitacja społeczna 

 

Zgodnie z planem finansowym PFRON w roku 2015, wysokość środków przyznanych                
dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na ustawowe zadania 
samorządu z zakresu rehabilitacji  społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła 
1 359 137,00 zł.  

Otrzymane środki PFRON na ustawowe zadania z rehabilitacji społecznej 
zostały wydatkowane w wysokości 1 359 128,61 zł tj. 99,99%. 

PCPR wydatkowało kwotę 1 000 735,94 zł na dofinansowanie kosztów 
rehabilitacji 65 mieszkańców powiatu buskiego uczestniczących w zajęciach 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju i Gnojnie.   
 W roku 2015 w ramach dofinansowania zadań z rehabilitacji społecznej zostało 
złożonych 683 wniosków, w tym 9 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

http://www.centrumbusko.pl/
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rehabilitacyjny, 367 wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze, 148 wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych, 159 wniosków o likwidację barier architektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu się (101 na likwidację barier architektonicznych, 23 na likwidację 
barier technicznych oraz 35 na likwidację barier w komunikowaniu się) oraz 
3 organizacje pozarządowe o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych (w sumie zostało złożonych 8 wniosków).  
 
 
Wykres 8. Liczba wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania 
w zakresie rehabilitacji społecznej 

8

148

159

376

sport, kultura, rekreacja i
turystyka

turnusy rehabilitacyjne

likwidacja barier

zaopatrzenie

 
 

Tabela 25. Liczba wypłaconych wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  
z podziałem na gminy 
 

Lp. Gmina 
Turnusy 

rehabilita-
cyjne 

Zaopatrzenie 
w sprzęt 

rehabilitacyjny, 
przedmioty 

ortopedyczne 
i środki 

pomocnicze 

Likwidacja 
barier 

architekto-
nicznych 

Likwidacja 
barier 

technicznych 

Likwidacja 
barier 

w 
komuniko-
waniu się 

1. Busko-Zdrój 38 61 6 2 7 

2. Stopnica 5 10 2 1 1 

3. Nowy Korczyn 3 11 1 1 - 

4. Tuczępy 3 5 - - - 

5. Pacanów 2 13 - 1 - 

6. Wiślica 7 11 3 - - 

7. Solec - Zdrój 1 13 3 1 - 

8. Gnojno - 9 2 - - 

Razem 59 133 17 6 8 
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6.2.1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych  
  
 Turnus rehabilitacyjny 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 2007 r. Nr 230 poz. 1694). Uprawnionymi do korzystania                                  
z dofinansowania do turnusów są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności beneficjenta  
i kształtuje się w granicach od 20 do 30% przeciętnego wynagrodzenia (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 uwzględniana przy rozpatrywaniu wniosków 
wynosiła: 

 w IV kwartale 2014 roku: 3 942,67 zł  

 w I kwartale 2015 roku: 4 054,89 zł  

 w II kwartale 2015 roku: 3 854,88 zł 

 w III kwartale 2015 roku: 3 895,33 zł  
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. Turnusy odbywają się tylko w ośrodkach, 
które posiadają wpis Wojewody uprawniający do organizowania turnusów lub 
przyjmowania grup turnusowych.   

W roku 2015 na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 79 673 złotych. O dofinansowanie                   
do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym ubiegało się 148 osób niepełnosprawnych, z których  
75 wymagało, zgodnie z wnioskiem lekarskim, uczestnictwa w turnusie opiekuna, w tym: 

 103 osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (61 osób niepełnosprawnych 
i 42 opiekunów)  przyznano, a 99 wypłacono  dofinansowanie na łączną kwotę           
79 673 zł, z podziałem na: 

- 29 osób dorosłych  niepełnosprawnych:  26 381 zł 
- 30 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 28 207 zł 
- 11 opiekunów dorosłej osoby niepełnosprawnej: 6 977 zł 
- 29 opiekunów dzieci i młodzieży – 18 108  zł  
- 10 osób zrezygnowało z wyjazdu z uwagi na pogorszenie sytuacji zdrowotnej,  

zdarzenia losowe, trudności finansowe, 
 79 osób nie otrzymało dofinansowania ze względu na niewystarczające środki    

finansowe. 
Przeznaczone w planie finansowym środki PFRON na realizację zadania 

wykorzystano w 100%. 
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 Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2015 r. 
przedstawia poniższy wykres.   

 
Wykres 9. Wysokość przyznanego dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych osób 

niepełnosprawnych  i ich opiekunów 
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W związku ze znacznym niedoborem środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku w stosunku do istniejących potrzeb 
w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, Dyrektor PCPR w Busku- Zdroju wydał 
Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 01.04.2015 r. w sprawie ustalenia  zasad udzielania 
dofinansowania ze środków PFRON na turnusie rehabilitacyjnym. Zgodnie z tym 
dokumentem obniża się wysokość dofinansowania, nie więcej niż o 20% kwot, 
o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.  
 

Wykres 10. Procentowy udział osób niepełnosprawnych w ubieganiu się o dofinansowanie do 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2015 roku z podziałem na gminy 
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6.2.2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu  
           się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych 
 

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego 
elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne 
lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu 
osobom niepełnosprawnym.  

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub 
niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub 
urządzeń.  

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub 
utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub 
przekazywanie informacji.    

Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych przeznaczono kwotę 132  970,00  zł. Wnioski o dofinansowanie tego zadania 
złożyło 159 osób na kwotę 1 581 746  zł, z czego na likwidację barier architektonicznych 
101 osób na kwotę 1 376 500 zł,  23 osoby na bariery techniczne na kwotę 78 176 zł oraz 
na likwidację barier w komunikowaniu się 35 osób na kwotę 127 070,00 zł. 

Z tytułu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
wypłacono dofinansowanie dla 31 osób na kwotę: 132 969,86 zł, którą wydatkowano                    
w następujący sposób: 

 na likwidację barier architektonicznych         17  umów:    102 796,48 zł      

 na likwidację barier  technicznych    6    umów:     20 944,19 zł 

 na likwidację barier w komunikowaniu się     8    umów:        9 229,19 zł 
 
  
Wykres 11. Rozkład procentowy  przyznanych dofinansowań w poszczególnych zadaniach z likwidacji 

barier w 2015 roku 

 
   
 W 2015 roku zawarto najwięcej umów w ramach zadania na likwidację barier 
architektonicznych – 58,84%. Zawarte umowy dotyczyły Wnioskodawców, których wnioski 
zostały rozpatrzone pozytywnie przez Komisję kwalifikacyjną w 2013 i 2014  roku jednak 
w związku z posiadaniem wówczas niewystarczających środków finansowych z PFRON, 
zostały przeniesione do realizacji na 2015 r.  

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, utwardzanie i wyrównywanie podłoży oraz budowę podjazdu do 
budynku mieszkalnego. 

W ramach barier technicznych udzielono wsparcia w zakupie kuchenek                     
z blokadą dla osób niepełnosprawnych, pralki oraz krzesełka schodowego. 

http://www.centrumbusko.pl/
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  W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się udzielono wsparcia w zakupie  
komputerów z modemem internetowym, służącym do komunikowania się dla osób 
mających problemy w porozumiewaniu się. 

 

   
 
 

 

    Ze względu na ograniczone środki PFRON Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju uchwałą 
Nr 71/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.  w sprawie wysokości dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sportu kultury 
rekreacji i turystyki  w 2015 roku ustalił wysokość dofinansowania do likwidacji barier 
w następujący sposób:   

 dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania              
osoby niepełnosprawnej wynosi od 50% do 95% kosztów przedsięwzięcia;  

 dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się wynosi                
do 60% kosztów przedsięwzięcia dla osoby niepełnosprawnej. 

  Wysokość przyznanego dofinansowania do poszczególnych zadań do likwidacji 
barier w 2015 roku ilustruje poniższy wykres.  
 
Wykres 12. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

 i technicznych w roku 2015 

zł102 796,48 
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W 2015 roku największą pulę pieniędzy ze środków PFRON przeznaczono 
na likwidację barier architektonicznych, co wynika przede wszystkim z faktu,          
iż likwidacja ta stanowi duże inwestycje w porównaniu z likwidacją barier 
w komunikowaniu się, czy barier technicznych. W roku 2015 środki finansowe 
przeznaczone na wyżej wymienione zadania okazały się niewystarczające 
w stosunku do potrzeb niepełnosprawnych osób ubiegających się 

Likwidacja barier technicznych i architektonicznych w miejscu zamieszkania 

 osób niepełnosprawnych 
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o dofinansowanie, w związku z tym nie wszystkie osoby niepełnosprawne, których 
wnioski rozpatrzono pozytywnie i umieszczono na liście podstawowej lub 
rezerwowej zostały sfinalizowane. Łącznie 18 wniosków osób niepełnosprawnych, 
które otrzymały pozytywne rozpatrzenie przeniesiono do realizacji na 2016 r. 
(w tym 10 wniosków na bariery architektoniczne, 3 wnioski na bariery techniczne 
oraz 5 wniosków na bariery w komunikowaniu się). 
 

   
 

 

 

6.2.3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 
 
 W roku 2015 na dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przeznaczono kwotę 143 833,00 zł. 

W toku realizacji zadania w 2015 r. wpłynęło 376 wniosków na dofinansowanie 
 w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (z czego 367 
wnioski złożone zostały na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych, 9 na dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny). Na 376 
wniosków przyjętych do realizacji rozpatrzono pozytywnie i wypłacono dofinansowanie 
dla 133 osób na kwotę 143 828,81 zł (w tym zawarto 5 umów na dofinansowanie sprzęt 
rehabilitacyjny na kwotę 2 842,00 zł). 

Najwięcej środków finansowych z ww. zadania przeznaczono na zaopatrzenie  
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wynikało to z ogromnego 
zapotrzebowania osób niepełnosprawnych.  

 
 Zestawienie ilości złożonych oraz wypłaconych wniosków na zadanie prezentuje 
poniższy wykres. 
 
Wykres 13. Zestawienie ilości złożonych i zrealizowanych wniosków na zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 
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Praca Komisji Kwalifikacyjnej podczas wizji lokalnej w miejscu zamieszkania Wnioskodawców 

 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
49 

 

 

 

Na podstawie zaprezentowanych powyżej danych należy stwierdzić, iż środki 
finansowe jakimi dysponuje Samorząd Powiatu na ww. zadanie są niewystarczające 
w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2015 zrealizowano 
i wypłacono jedynie 35,38 % wniosków, które złożono w ciągu całego roku 
kalendarzowego pozostałe 64,62% wnioskujących nie uzyskało refundacji za 
poniesione koszty zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 
w związku z brakiem środków finansowych z PFRON. 

Dane dotyczące przedmiotów i środków najczęściej dofinansowanych przez 
Centrum prezentuje poniższa tabela.  

 
Tabela 26. Rodzaj i ilość sprzętu rehabilitacyjnego,  przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych dofinansowanych w 2015 roku 

Lp. 
Rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych 

Ilość dofinansowanych 

przedmiotów 

SPRZĘT REHABILITACYJNY 

1 łóżko rehabilitacyjne 1 szt. 

2 rowery rehabilitacyjne 4 szt. 

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 

3 pieluchomajtki 54 wnioski 

4 aparat słuchowy 55 szt. 

5 wkładka indywidualna uszna 44 szt. 

6 cewniki zewnętrzne 7 wniosków 

7 protezy (podudzia, uda, przedramienia) 8 szt. 

8 wózek inwalidzki 8 szt. 

9 worki do zbiórki moczu 3 wnioski 

10 materac przeciwodleżynowy 6 szt. 

11 poduszka przeciwodleżynowa 2 szt. 

12 buty ortopedyczne 6 par 

13 balkonik 3 szt. 

14 szyna na dłoń 1 szt. 

15 gorset ortopedyczny 2 szt. 

16 orteza 2 szt. 

17 pionizator 1 szt. 

18 proteza powietrzna 4 szt. 

 
Ze względu na ograniczone środki PFRON Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju 

Uchwałą Nr 71/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku  w sprawie wysokości dofinansowania 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji 
barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sportu kultury, 
rekreacji i turystyki w 2015 roku ustalił wysokość dofinansowania sprzętu 
rehabilitacyjnego do 40% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak jak pięciokrotność 
przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych dla osób dorosłych wynosi do 60% sumy kwoty limitu 
ustalonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału 
własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena 
zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 

http://www.centrumbusko.pl/
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6.2.4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

 
W obowiązującym terminie składania wniosków tj. do 30  listopada  roku  

poprzedzającego realizację zadania, 2 podmioty złożyły 6 wniosków na kwotę 
10 020, 00 zł. W 2015 roku na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji 
przeznaczono kwotę 1 921,00 zł, która pozwoliła  na zawarcie i wypłacenie dwóch 
umów. Pierwsza umowa dotyczyła organizacji wycieczki do Sandomierza przez 
Członkinie Świętokrzyskiego klubu „Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii 
w Kielcach Filia w Busku –Zdroju, w liczbie 20 osób, natomiast druga dotyczyła 
obchodów „Dnia Białej Laski” przez Członków Polskiego Związku Niewidomych  Okręg 
Świętokrzyski Koło „Ponidzie” w Busku- Zdroju w liczbie 30 osób. 

 
6.2.5. Wypożyczalnia sprzętu 
 
 W ramach Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie działającej przy Banku Drugiej Ręki 
mieszkańcy powiatu mają możliwość wypożyczenia sprzętu 
rehabilitacyjnego. Ww. wypożyczalnia działa na podstawie 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju przyjętego Uchwałą                     
nr 395/2012 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 
sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku–Zdroju. Wypożyczalnię utworzono w celu 

ograniczenia skutków niepełnosprawności. Umożliwia ona 
osobom niepełnosprawnym szybki powrót do aktywności 
fizycznej oraz korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji. 
W roku 2015 nie została zawarta żadna umowa na 
wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego wynika to z faktu, iż jest to sprzęt używany 
przekazany przez osoby prywatne dla PCPR, sprzęt wyższej klasy znajduje się 
w Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy Centrum, z której 
osoby niepełnosprawne korzystają chętniej. 
 

6.2.6. 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.  

W roku 2015 zostały zakończone i rozliczone dwa projekty w ramach „Programu 
Wyrównywania Różnic Między Regionami II’, których umowa została zawarta w 2014 
roku. Dotyczyły one: 

1. Obszaru G (wniosek) pn. ,,BuskON – aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych w powiecie buskim”. Kwota dofinansowania: 41 000,00 zł                            
(dofinansowanie 40 000,00zł + koszty obsługi 1000,00 zł). 

http://www.centrumbusko.pl/
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2. Obszaru B (wniosek) pn. ,,Obudowane urządzenie do transportu osób 
niepełnosprawnych na I-szą kondygnację budynku Ośrodka Zdrowia” w Nowym   
Korczynie. Kwota dofinansowania: 44 173,00 zł (dofinansowanie 43 518,00 zł + 
koszty obsługi 655,00 zł).  

  

 

6.2.7. Program „Aktywny Samorząd” 
 

W dniu 03.02.2015r Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przyjął dokument  
„Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące 
realizatorów pilotażowego  programu „Aktywny Samorząd” 
w 2015 roku.  

      
      W dniu 5 marca 2015 roku Powiat Buski podpisał Aneks nr 5  do umowy z dnia             
17 kwietnia 2013 roku nr AS3/000001/13/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 one likwidacji barier ograniczających 
społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. W 2015 roku z uwagi 
na ograniczenia finansowe  ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych realizowanych 
było 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „ Aktywny Samorząd” tj. 
 
            Moduł I 

 Obszar A-2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 
 Obszar B-2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 
 Obszar C-2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 
 Obszar C-3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne.   
 Obszar C-4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny. 
 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej. 
           Moduł II 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie 
kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej. 

 Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym                        
i w dostępie do edukacji. 
 Na realizację złożonych wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” 
pozyskano kwotę 185 277,70  zł. W ramach zawartej umowy, PFRON przekazał ww. 
środki finansowe w dwóch transzach: I – 106 035,64 złotych, II – 79 242,06 złotych.  
Ogółem złożono 78 wniosków na kwotę 244 281,00 złotych, z czego zawarto 74 umowy.  

W wyniku przystąpienia w 2015 r. samorządu powiatowego do realizacji 
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” udzielono dofinansowania                       
w realizowanych obszarach w łącznej kwocie 168 136,89 zł. 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
52 

 

 

 

 W Module I,  Obszarze A-2  wpłynął 1 wniosek , ale uzyskał negatywną ocenę 
merytoryczną. 
W Module I, Obszarze B-2 nie wpłynął żaden wniosek  

 W Module I, Obszarze C-2 udzielono dofinansowania w kwocie 15 139,98  zł. 
Wpłynęło 10  wniosków. Wszystkie wnioski  rozpatrzono pozytywnie pod 
względem formalnym i merytorycznym. Zawarto 10 umów, a zrealizowano 9. 
Jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania   

 W Module I, Obszarze C-3  wpłynął 1 wniosek, ale uzyskał negatywną ocenę 
merytoryczną.  

 W Module I, Obszarze C-4 nie wpłynął żaden wniosek. 
 W Module I, Obszarze D udzielono dofinansowania w kwocie 1 575,91 zł. 

Wpłynęły 2 wnioski, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym 
i merytorycznym.  Zawarto i zrealizowano 2 umowy. 

 W Module II udzielono dofinansowania w kwocie 151 421,00zł. Wpłynęło  64 
wnioski. Pozytywnie zweryfikowano pod względem formalnym 63 wnioski. 
Zawarto i zrealizowano  63 umowy. 
W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanie 

otrzymało 54  mieszkańców powiatu buskiego. Wszystkie te osoby posiadały 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne i wymagały 
pomocy w likwidacji barier stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju 
niepełnosprawności. Dofinansowanie udzielone Beneficjentom w różnych obszarach 
programu, pozwoliło w znacznym stopniu zmniejszyć bądź wyeliminować bariery 
ograniczające uczestnictwo tych osób w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do 
edukacji. Cele szczegółowe pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” zostały 
osiągnięte.  

 
 

Tabela 27. Sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku 
 

Środki finansowe PFRON przyznane na 
realizację programu 

Realizacja programu w 2015 roku na terenie Powiatu 
Buskiego 

Lp. 
Obszar 

wsparcia 

Kwota przekazana przez 
PFRON w ramach zawartej 

umowy (w zł) 

Liczba 
wnioskó

w 

Kwota 
wnioskowana 

Liczba 
zawartych 

umów 

Wysokość 
środków 

wypłaconych 
I transza II transza 

1. A-2 

26 865,67  

1 2100 0 0 

2. B-2 0 0 0 0 

3. C-2 10 18140 9 15 139,98 

4. C-3 1 14000 0 0 

5. C-4 0 0 0 0 

6. D 2 4800 2 1575,91 

7. Moduł II 72 698,31 74 405,69 64 205 241,00 63 151421,00zł 

Koszt obsługi 
realizacji 
programu 

4978,20 3720,28 - 0 - - 

Koszt promocji 
programu 

995,64 744,06 - 0 - - 

Koszt ewaluacji 
programu 

497,82 372,03 - 0 - - 

Razem 106035,64 79 242,06 78 244281,00 74 168 136,89 
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Wykres 15. Procentowy rozkład udziału osób w poszczególnych obszarach (wypłacone umowy) 
 

 
  

 Analizując powyższe dane w 2015 roku najwięcej osób niepełnosprawnych 
biorących udział w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” skorzystało z dopłat                      
w ramach Modułu II – 85,14% wynika to z dużej potrzeby uzyskania wsparcia 
finansowego w pomocy w ukończeniu studiów wyższych przez młodych 
niepełnosprawnych studentów zamieszkujących powiat buski.  
 
6.3. 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 
zadania 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 pomocy przez WTZ ww. celu odbywa się przy zastosowaniu technik 
terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania: 

 umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 

 psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności 
zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie 
pracy. 

Na terenie powiatu buskiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:  
 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;   

 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 2015 roku finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 
pokrywane było w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 10% kosztów działalności warsztatu pokrytych zostało ze środków 
Powiatu. Zgodnie § 5 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. 
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w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym kwota środków na 
dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ wynosił                        
14 796,00 zł. 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 2008 r. i latach następnych 90% tych kosztów. 

W 2015 roku środki PFRON dla WTZ wyniosły:1 000  740,00 zł, a środki Powiatu 
(stanowiące 10%) 111 193,00 zł. Warsztaty wykorzystały środki Funduszu w wysokości: 
1 000 735,94 zł. 
 
 
                                        

 
6.3.1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku - Zdroju 
 

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku-
Zdroju uczęszczało 35 osób, realizujących zadania w siedmiu pracowniach 
tematycznych: gospodarstwa domowego, rękodzieła  i robótek ręcznych, muzycznej, 
stolarsko–ślusarskiej, plastycznej, przyrodniczo–krajoznawczej, komputerowej. 
Dodatkowo uczestnicy korzystali z ćwiczeń rehabilitacyjnych, opieki medycznej, pomocy 
psychologa i logopedy. 

Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2015 roku wyniosła                       
598 735,20 zł, w tym środki PFRON w wysokości 538 860,00 zł oraz środki powiatu                           
w wysokości 59 875,20 zł. Środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie: 598 727,72  
zł, w tym środki PFRON w wysokości: 538 855,94 zł, środki Powiatu: 59 871,78 zł. 
Środki niewykorzystane zostały zwrócone na konto Starostwa Powiatowego                                    
w Busku–Zdroju w łącznej wysokości 7,48 zł.  

Wśród uczestników WTZ jest 25 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności                                       
i 10 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  

Na spotkaniu w dniu 29.12.2015 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 prowadzonej rehabilitacji. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku–Zdroju prowadzą bardzo szeroką 
działalność kulturalno – oświatową oraz sportową. W WTZ funkcjonuje sekcja olimpiad 
specjalnych ,,Grom” oraz zespół muzyczny ,,Otwarte serca”. 

 

  
 

 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku –Zdroju 
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(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Busku – Zdroju za 2015 rok znajduje 
się w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

 
6.3.2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie 

Na zajęcia WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2015 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 zobowiązany 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 2015 r. powiat buski zawarł 2 porozumienia z powiatem kieleckim i powiatem 
staszowskim w zakresie pokrywania ww. kosztów dla 7 uczestników.  
 
Wykres 15. Procentowy udział osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
z podziałem na rodzaj niepełnosprawności w 2015 roku 

 

 
Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w Gnojnie w 2015 roku 

wyniosła 513 202,00 zł, w tym środki PFRON wyniosły 461 880,00 zł, a środki Powiatu  
51 322,00 zł. Środki przekazywane były kwartalnie. Kwota środków finansowych 
wydatkowanych na działalność WTZ w Gnojnie w 2015 roku wyniosła łącznie:  
513 202,00 zł.  

WTZ jest placówką pobytu dziennego, terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej odbywa się w grupach terapeutycznych na bazie następujących 
pracowni terapeutycznych: pracownia gospodarstwa domowego, stolarsko – ślusarska, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku –Zdroju 
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przyrodniczo – środowiskowa, plastyczno – humanistyczna, muzykoterapii, sala 
rehabilitacji ruchowej, zgodnie z planem działalności warsztatu i programami 
poszczególnych pracowni. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej wspólnie z Domem Pomocy Społecznej 
i Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie były organizatorem 
następujących działań na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze miejskim, 
regionalnym i ogólnopolskim:  

- XXIII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych – Gnojno 2015, 
- XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych– Chmielnik 2015, 
- VII Świętokrzyski Rajd Pieszy Osób Niepełnosprawnych,  
- III Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Osób Niepełnosprawnych w Piłce 

Stołowej – „Piłkarzyki” – Gnojno 2015. 
Średnie wynagrodzenie brutto pracowników WTZ w Gnojnie w 2015 r. wynosiło 

(bez kierownika ) 2777,10 zł.  
 

                  

                  
 

 

 (Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Gnojnie za 2015 rok znajduje się  
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 
 

W dniu 11 marca 2015 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             
w Busku-Zdroju odbyła się Wojewódzka Konferencja Kierowników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Województwa Świętokrzyskiego. W konferencji  na zaproszenie kierownika 
WTZ w Gnojnie Tomasza Łukawskiego oraz dyrektora PCPR Andrzeja Smulczyńskiego 
przybyło 21 kierowników warsztatów działających na terenie Województwa 
Świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięli także udział Magdalena Radzikowska z Biura 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, dyrektor oddziału 
świętokrzyskiego PFRON Jadwiga Irla i starosta buski Jerzy Kolarz. Tematem 
wiodącym była sytuacja „wutezetów” w perspektywie zmian legislacyjnych i finansowych 
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, jakie czekają placówki dla osób 
niepełnosprawnych. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie 
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6.4. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Podstawę prawną do działania Rady stanowi ustawa 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.).  
 W lipcu 2015 roku upłynęła kadencja Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych powołana na lata 2011-2015. W związku z powyższym 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20 maja ukazało się 
ogłoszenie Starosty Buskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie buskim. 
Do dnia 21 czerwca 2015 roku wpłynęło 8 zgłoszeń na członków Powiatowej 
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z pośród których Zarządzeniem 
Nr 5/2015 Starosty Buskiego z dnia 10 lipca 2015 r.  została Powołana Powiatowa 
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2019 w następującym 
składzie: 

1. Tomasz Łukawski - zgłoszony przez Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej  
w Gnojnie 

2. Maciej Kiełb - zgłoszony przez Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane 

3. Krzysztof Domagała - zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych Okręg 
Świętokrzyski Koło „Ponidzie” w Busku- Zdroju 

4. Janusz Maria Dobrowolski- zgłoszony przez Stowarzyszenie „Rodzina 
Wspólna Troska” 

5.  Marcin Podesek - zgłoszony przez Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Busku-Zdroju. 

 
Pierwsze posiedzenie powołanej na 4-letnią kadencję Powiatowej Społecznej 

Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Buskim odbyło się 
20 lipca 2015 roku. Podczas posiedzenia Starosta Buski wręczył Akty powołań  
członkom nowej kadencji oraz podziękowania dla członków Rady minionej kadencji. 
W czasie posiedzenia wybrano przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych, którym został Janusz Maria Dobrowolski, zastępcą 
przewodniczącego Tomasz Łukawski, a sekretarzem Maciej Kiełb.  

 

Wojewódzka Konferencja Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej  
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W 2015 roku odbyły się łącznie 4 posiedzenia Rady dotyczące:   

- Złożenia informacji na temat wykorzystania środków PFRON na zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Buskim w roku 2014.  

- Złożenia informacji na temat wykorzystania środków PFRON na zadania 

z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiecie Buskim w roku 2014. 

- Zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie 

określenia zadań oraz podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu 

w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.  

- Przedstawienia informacji na temat realizacji w 2015 roku pilotażowego 

programu PFRON ,,Aktywny Samorząd”. 

- Zaopiniowania projektów uchwał  Rady Powiatu w Busku- Zdroju w sprawie 

zmian uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busku z dnia 31 marca 2015 roku    

w sprawie określenia zadań oraz podziału środków finansowych z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według 

algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.  

  

 W dniu 15 września 2015 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Busku–Zdroju odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Buskim z Burmistrzem 

Miasta i Gminy Busko–Zdrój. Celem spotkania było przedstawienie problemów 

i trudności, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w życiu codziennym. 

Członkowie Rady szczegółowo przedstawili informację na temat barier 

komunikacyjnych i architektonicznych występujących na terenie miasta i gminy 

Busko–Zdrój. Burmistrz odniósł się do wszystkich uwag zgłoszonych przez Radę 

oraz poinformował o trwających i przyszłych planach inwestycyjnych na terenie 

Miasta Busko–Zdrój. Rozważy również powołanie osoby niepełnosprawnej, jako 

doradcy lub konsultanta do spraw osób niepełnosprawnych, która koordynowałaby 

działania na rzecz tej grupy.  

 

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Powołanej na lata  2015-2019 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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6.5. Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 pod nazwą 

,,RÓWNOŚĆ SZANS” 

 Powiat Buski jest w trakcie realizacji ,,Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 
lata 2012–2020 pod nazwą ,,RÓWNOŚĆ SZANS. Program 
został uchwalony w dniu 15 lutego 2012 roku przez Radę 
Powiatu w Busku–Zdroju Uchwałą Nr XVII/145/2012. 
Program stanowi integralną część Powiatowej Strategii 
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2011-2020.  
 
Tabela 28. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 
pod nazwą ,,RÓWNOŚĆ SZANS” 
 

Projekt nr 1 „Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania 
i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 

1. 

1.1 Prowadzenie cyklicznych 
programów informacyjnych w mediach, 
szkołach i placówkach oświatowo - 
wychowawczych na tematy 
przybliżające problemy 
niepełnosprawnych i organizacji 
działających na ich rzecz 

- Współpraca z gazetą regionalną „Tygodnik 
Ponidzia” w 2015 r. 

 
- Gablota informacyjna dla osób 

niepełnosprawnych przy PCPR w Busku- Zdroju. 

2. 

1.2. Zapewnienie udziału osób 
niepełnosprawnych w imprezach 
i przedsięwzięciach społeczno – 
kulturalnych organizowanych przez 
gminy i powiat. Informacja 
i promocja imprez w miejscach 
dostępnych dla niepełnosprawnych 

- - Organizacja Festynu pn. „Nie ma jak rodzina” 
w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego 
w 2015 r.  

- uczestnictwo w Dożynkach Powiatowych 2015 r. 
w Pacanowie 

3. 
1.3. Powołanie stałego Ośrodka 
Informacji dla niepełnosprawnych 
w PCPR 

- W ramach projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” 
Centrum zatrudnia na stałe doradcę ds. osób 
niepełnosprawnych. 

- W skład struktury Centrum wchodzi Zespół 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi 
Programów PFRON, który na bieżąco udziela 
osobom niepełnosprawnym potrzebnych 

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

z Burmistrzem Buska-Zdroju 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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informacji. 

4. 

1.4. Prowadzenie strony internetowej, 
dotyczącej problemów osób 
niepełnosprawnych w zakresie 
informacji, ulg i przepisów 

- PCPR posiada własną stronę internetową  
www.centrumbusko.pl, która działa od 21.04.06 r. 
Serwis Centrum zawiera szereg informacji 
potrzebnych dla osób niepełnosprawnych oraz 
innych, które chciałby skorzystać z pomocy 
społecznej. 

- Od 2011 roku w ramach projektu Nowy Zawód-
Nowy Start” działa strona internetowa 
www.nowyzawod-nowystart.busko.pl.  

5. 

1.5. Wydanie Powiatowego Poradnika 
dla Osób Niepełnosprawnych 
z aktualnymi informacjami 
i uregulowaniami prawnymi służącymi 
niepełnosprawnym 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

6. 

1.6. Wdrożenie w szkołach programów 
wychowawczych, mających na celu 
poznawanie świata osób 
niepełnosprawnych, zmianę postaw 
i akceptację 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

7. 
1.7. Prowadzenie konkursów 
i przeglądów artystycznych osób 
niepełnosprawnych 

- Udział w XIII Wojewódzkim Przeglądzie 
Artystycznym Osób Niepełnosprawnych 
w Chmielnickim Centrum Kultury pod nazwą          
„Przeboje lat siedemdziesiątych”. 

 

Projekt nr 2 „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 

1. 
2.1. Tworzenie warunków pełnej 
dostępności do usług opiekuńczych 
i specjalistycznych 

- Zorganizowanie w ramach Pilotażowego Projektu 
„Schematom STOP” ,,Białej Niedzieli” dla rodzin 
wielodzietnych oraz mieszkańców powiatu 
buskiego. 

2. 
2.2. Udzielanie pomocy pieniężnej 
i niepieniężnej dla osób 
niepełnosprawnych 

- Nieodpłatne wypożyczanie sprzętu 
rehabilitacyjnego działającego przy „Banku 
Drugiej Ręki”. 

- Działanie „Banku Drugiej Ręki”. 
- Prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego w ramach projektu „Nowy 
Zawód-Nowy Start”. 

3. 
2.3. Pomoc w formie poradnictwa 
specjalistycznego świadczonego przez 
prawników i psychologów 

- W strukturze PCPR działa Zespół Interwencji 
Kryzysowej. W ZIK pracuje dwóch psychologów, 
którzy udzielają pomocy psychologicznej oraz 
radca prawny udzielający pomocy prawnej.  
 Działanie „Telefonu Zaufania” dla osób 
znajdujących się w kryzysie. 

- Udział zespołu w interwencjach środowiskowych. 

4. 

2.4. Stała pomoc w rozwiązywaniu 
problemów osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin – informacja i poradnictwo 
prawne 

-  W siedzibie Centrum raz w tygodniu w godzinach 
popołudniowych dyżur pełnił aplikant adwokacki, 
który udzielał bezpłatnych porad prawnych. 

5. 
2.5. Pozyskiwanie i koordynacja pracy 
wolontariuszy pomagających osobom 
niepełnosprawnym 

- W ramach projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” 
działał w 2015 r. Klub Wolontariusza, 
aktywizujący młodych ludzi. W ramach Klubu 
młodzież z zaangażowaniem pomagała osobom 
starszym i niepełnosprawnym oraz dzieciom.  

6. 
2.6. Stała diagnoza środowisk osób 
niepełnosprawnych 

- PCPR prowadzi rejestr wniosków tworząc bazę 
danych osób niepełnosprawnych korzystających  
z pomocy Centrum. 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.centrumbusko.pl/
http://www.nowyzawod-nowystart.busko.pl/
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- W 2015 roku ZPON kontynuował pracę nad 
tworzeniem rejestru orzeczeń osób 
niepełnosprawnych ubiegających się 
o dofinansowanie ze środków PFRON na zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej. Na dzień 
31.12.2015 r. rejestr zawierał 2075 osób 
niepełnosprawnych ubiegających się o pomoc 
z PFRON  w latach 2010-2015. 

Projekt nr 3 „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 

1 

3.1. Wspieranie leczenia i rehabilitacji 
szerokim poradnictwem i wsparciem 
pracowników socjalnych oraz samych 
osób niepełnosprawnych i członków 
ich rodzin 

- W ramach realizacji zadania Centrum 
zorganizowało „Białą Niedzielę” w ramach 
Pilotażowego Projektu „Schematom STOP!”. 

- W Centrum zatrudniony jest doradca ds. osób 
niepełnosprawnych. 

- Szerokie wsparcie rodziny wielodzietnej 
posiadającej dzieci z orzeczoną 
niepełnosprawnością w ramach pilotażu 
„Schematom STOP!”. 

2 3.2. Skoordynowanie działań 
zmierzających do pełnego 
i adekwatnego w stosunku do rodzaju 
i stopnia niepełnosprawności 
zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne, środki pomocnicze 
i sprzęt rehabilitacyjny 

- W 2015 r. na 376 wniosków przyjętych do 
realizacji rozpatrzono pozytywnie  i wypłacono 
dofinansowanie dla 133 osób na kwotę 
143 828,81 zł. 

3. 
3.3. Dofinansowanie działalności 
warsztatów terapii zajęciowej 

- Na terenie powiatu buskiego funkcjonują dwa 
Warsztaty Terapii Zajęciowej:  
 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.   

 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 2015 roku środki PFRON dla WTZ wyniosły: 
1000 740 zł, a środki Powiatu (stanowiące 10%) 
111 193 zł. Warsztaty wykorzystały środki 
Funduszu w wysokości: 1 000 735,94  zł. 

4. 
3.4. Tworzenie nowych WTZ, 
obejmujących osoby niepełnosprawne 
z gmin, gdzie nie ma tej formy terapii 

- W 2015 roku zostały podjęte działania w związku                
z rozszerzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej                 
w Busku- Zdroju działających przy Towarzystwie 
Przyjaciół Dzieci w Busku- Zdroju , z siedzibą 
w Piasku Wielkim na terenie gminy Nowy 
Korczyn.   

5. 
3.5. Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych 

- W 2015 r. 103 osobom niepełnosprawnym i ich 
opiekunom przyznano, a 99 wypłacono   
dofinansowanie na łączną kwotę   79 673,00  zł. 

 

6. 

3.6. Wspieranie i pomoc finansowa 
w przedsięwzięciach o charakterze 
kulturalnym, sportowym rekreacyjnym 
i turystycznym 

- W 2015 r Zawarto 2 umowy na kwotę                                
1 921,00zł. W ramach tych umów zorganizowano 
Wycieczkę do Sandomierza dla członkiń 
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” oraz 
członkowie Polskiego Związku Niewidomych 
zorganizowali obchody „Dnia Białej Laski.”   

http://www.centrumbusko.pl/
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7. 
3.7. Propagowanie wszelkich imprez z 
udziałem niepełnosprawnych 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie był w 2015 
roku organizatorem działań  na rzecz osób 
niepełnosprawnych o charakterze miejskim, 
regionalnym i ogólnopolskim: XXIII   Wojewódzki  
Turniej  Piłki  Nożnej  ON, VII Świętokrzyski Rajd 
Pieszy ON, XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny 
ON oraz III Mistrzostwa Województwa 
Świętokrzyskiego ON w Piłce Stołowej – Piłkarzyki. 

8. 
3.8. Dofinansowanie transportu osób 
niepełnosprawnych 

 W 2015 roku zostały zakończone i rozliczone 2 
umowy zawarte w 2014 r.   
 

Projekt nr 4 „Likwidacja barier architektonicznych, barier transportowych oraz barier 
w komunikowaniu się” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 

1. 
4.1. Systematyczne dostosowanie 
mieszkań do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – likwidacja barier 

- Na dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych przeznaczono kwotę 132 970,00 
zł. Wnioski o dofinansowanie tego zadania 
złożyło 159  osób na kwotę 1 581 746,00 zł, 
z czego na likwidację barier architektonicznych 
101 osób na kwotę 1 376 500 zł,  23 osoby na 
bariery techniczne na kwotę 78 176,00 zł oraz na 
likwidację barier w komunikowaniu się 35 osób na 
kwotę 127 070,00 zł. 

- Z tytułu likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych wypłacono 
dofinansowanie dla 31 osób na kwotę: 
132 969,86 zł 

- W ramach zadania realizowany był również 
pilotażowy program PFRON „Aktywny 
Samorząd”, w 2015 r. udzielono dofinansowania 
w realizowanych obszarach w łącznej kwocie 
168 136,89 zł. 

2 
4.2. Tworzenie warunków społecznej 
komunikacji osób niepełnosprawnych 

3 
4.3. Rozbudowa infrastruktury systemu 
pomocy społecznej   

W Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
realizowany był Szwajcarsko-Polski Program 
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.” Zrealizowano następujące prace: 
przygotowano 7 lokali aktywizujących, 5 
pomieszczeń do rehabilitacji medycznej oraz 3 
pomieszczenia do terapii zajęciowej, przeznaczonych 
jest dla 22 osób, z czego 6 lokali jest trzyosobowych 
i 1 lokal czteroosobowy. Budynek uzyskał również 
instalację kolektorów słonecznych do 
przygotowywania ciepłej wody.   

Projekt nr 5 „Działania w zakresie rehabilitacji zawodowej” 

Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku- Zdroju 

Projekt nr 6 „Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz  osób 
niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 

1. 

6.1. Wspieranie i powierzanie zadań 
realizowanych przez organizację 
pozarządowe na rzecz środowiska 
osób niepełnosprawnych                                    

- Działania podejmowane przez WTZ w Busku – 
Zdroju i Gnojnie. 

http://www.centrumbusko.pl/
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w zakresie przedsięwzięć 
integracyjnych 

2. 

6.2. Wspieranie działań organizacji 
pozarządowych w zakresie 
powstawania i działalności Centrów 
Informacji dla osób 
niepełnosprawnych 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

3. 
6.3. Stworzenie baz danych organizacji 
pozarządowych działających w 
środowisku osób niepełnosprawnych 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

4.. 
6.4. Wspieranie organizacji 
pozarządowych w działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

5. 
6.5. Opiniowanie projektów 
powiatowych programów działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych 

- Działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych.  

6. 6.6.Ocena realizacji programów 

7. 

6.7. Opiniowanie projektów uchwał 
i programów przyjmowanych przez 
Radę Powiatu pod kątem ich skutków 
dla osób niepełnosprawnych 

 

6.6  Bank Drugiej Ręki 
W 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, kilkukrotnie 

na łamach strony internetowej 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. Zwrócono się także pisemnie do 
buskich sanatoriów oraz sklepów z informacją o możliwości przekazywania 
przedmiotów za pośrednictwem Centrum. Zgromadzone w trakcie przeprowadzonej 
akcji przedmioty i artykuły sukcesywnie przekazywano potrzebującym.  
 Dzięki wsparciu najuboższym rodzinom powiatu buskiego przekazano: odzież 
dziecięcą oraz dla osób dorosłych, zabawki, zastawy stołowe (talerze głębokie, 
deserowe, obiadowe, miski szklane i półmiski, kubki, szklanki, oraz pralkę 
automatyczną.     

 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

7. ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju funkcjonuje Zespół Interwencji Kryzysowej, który podejmuje 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające 
z zapisu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz działania interwencyjne, 
należące do zadań ośrodków interwencji kryzysowej. 

Pomoc w ramach Banku Drugiej Ręki 

http://www.centrumbusko.pl/
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Do zadań Zespołu Interwencji Kryzysowej należy w szczególności: 
1. Realizacja Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011-2020, 
2. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, 
3. Świadczenie usług psychologicznych i prawnych na rzecz osób i rodzin           

z terenu powiatu buskiego, będących w stanie kryzysu, w tym dotkniętych 
przemocą, w celu zapobiegania występowaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji, 

4. Interdyscyplinarna współpraca z pracownikami jednostek samorządowych, 
zajmujących się pomocą społeczną oraz innych instytucji z terenu powiatu: 
m.in. sądem, policją, szkołami, samorządami gminnymi, organizacjami 
pozarządowymi, 

5. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla pracowników jednostek 
administracyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu buskiego, dotyczącego 
opracowywania i prowadzenia rozszerzonej pracy z klientami z problemem 
przemocy i w różnych sytuacjach kryzysowych, 

6. Opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 
 

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jako jedyna 
instytucja w powiecie świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób z terenu 
całego powiatu. Co roku do Centrum licznie zgłaszają się osoby, będące w kryzysie, 
potrzebujące rozmowy, wsparcia  pomocy psychologicznej. W 2015 roku 
przeprowadzono w sumie 890 spotkań z psychologiem w sytuacjach kryzysowych. 
Z pomocy psychologicznej skorzystało 395 osób, w tym 47 ofiar przemocy  
w rodzinie. Klienci Zespołu Interwencji Kryzysowej zgłaszali następujące problemy: 
konflikty rodzinne i małżeńskie, problem przemocy, trudności wychowawcze, trudne 
warunki życiowe oraz znalezienie się w sytuacjach kryzysowych, takich jak: żałoba 
po stracie osoby bliskiej, wypadki czy niepełnosprawność. 

         W siedzibie Centrum raz w tygodniu w godzinach popołudniowych dyżur 
pełnił także radca prawny. W 2015 roku udzielono 288 bezpłatnych porad 
prawnych, a do Centrum zgłosiło się w sumie 94 osób, chcących skorzystać  
z pomocy prawnej. Porady dotyczyły pomocy w sporządzaniu pism procesowych, 
wniosków, odwołań od różnego rodzaju decyzji oraz udzielaniu 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. 

  

   
  Konsultacja z radcą prawnym Rozmowa z psychologiem 
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        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 udzielali 
również informacji o adresach i numerach kontaktowych do placówek pomocy 
specjalistycznej w sprawach uzależnień, a także motywowali potrzebujących 
wsparcia klientów do skorzystania z profesjonalnej pomocy. 

W ramach diagnozy i pomocy psychologicznej pracownicy Zespołu w 2015 r. 
brali udział w 11 interwencjach środowiskowych przeprowadzanych wspólnie 
 z pracownikiem socjalnym PCPR u osób doświadczających przemocy w rodzinie lub 
mających trudną sytuację materialną. W ramach interwencji w środowisku udzielano 
pomocy psychologicznej i porad socjalnych, a także informowano o możliwościach 
pomocy 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 w ramach projektu EFS „Nowy Zawód – 
Nowy Start” w celu nabycia nowych kwalifikacji i poprawy swojej sytuacji życiowej. 

 

     
   

 
7.1. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju realizowało Powiatowy 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie 
na lata 2011 – 2015, uchwalony Uchwałą Rady Powiatu w Busku- Zdroju nr 
IX/78/2011 z dnia 29.06.2011 r. oraz Program działań profilaktyczno-
edukacyjnych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 
2014-2016, przyjęty Uchwałą nr II/12/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju. Głównymi 
celami programów było organizowanie skutecznego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Podejmowane działania koncentrowały się na: 
1. zwiększaniu efektywności podejmowanych działań wobec osób doznających  

i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, 
2. edukacji sprawców przemocy poprzez realizację programów korekcyjno-

edukacyjnych, 
3. wdrażaniu prawidłowych metod wychowawczych wśród rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie, 
4. kształtowaniu umiejętności odpowiedzialnego wchodzenia w życie dorosłe  

i rodzinne, świadomego rodzicielstwa i postaw moralnych wśród młodych ludzi, 

Rozmowa przez Telefon Zaufania 
 

Interwencja środowiskowa 
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5. promowaniu zachowań nieagresywnych i społecznie pożądanych wśród osób 
dorosłych. 

Wśród zakładanych celów było również utworzenie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej. Ośrodki takie funkcjonują w 7 powiatach w województwie świętokrzyskim. 
Mimo działań programowych nie udało się utworzyć go na terenie powiatu buskiego; 
w dalszym ciągu podejmowane są działania w tym kierunku. 

 

7.2. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 
 

 W 2015 r. po raz trzeci na terenie naszego powiatu prowadzony był Program 
Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Taki program 
realizowało osiem powiatów w województwie. Oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym 
na teranie powiatu buskiego zostało poddanych 10 osób stosujących przemoc 
 w rodzinie, kierowanych przez kuratorów sądowych, zespoły interdyscyplinarne oraz 
sąd, a także zgłaszających się dobrowolnie. Zajęcia trwały od kwietnia do listopada 
 i były prowadzone przez specjalistę z zakresu pracy z osobami stosującymi przemoc. 
Przeprowadzono ogółem 78 godzin spotkań grupowych oraz indywidualnych. 

Naczelnym celem programu była edukacja sprawców i długotrwała zmiana ich 
repertuaru zachowań, dotyczących zjawiska przemocy. Uczestnicy podczas zajęć uczyli 
się jak redukować zachowania agresywne, kształtowali w sobie postawę partnerstwa 
 i szacunku wobec członków rodziny oraz przeszli trening umiejętności społecznych, 
 a także naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia 
społecznego. W trakcie oddziaływań edukacyjnych przekazano szeroko pojętą wiedzę 
na temat zjawiska przemocy oraz konieczności wzięcia odpowiedzialności za 
popełnione czyny przemocowe. 

 

  
 
 
 

7.3. Program „Przerwij milczenie – zatrzymaj przemoc” 
 

W 2015 r. Powiat Buski po raz drugi otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu 
Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". 
Program pt. „Przerwij milczenie – zatrzymaj przemoc” był 
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na 
terenie Powiatu Buskiego w terminie od sierpnia do grudnia 2015 
roku. Realizowane były następujące działania: 
 

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
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1. Sporządzenie diagnozy zagrożenia zjawiskiem przemocy na terenie powiatu 
buskiego poprzez przeprowadzenie anonimowych badań ankietowych wśród dorosłych 
mieszkańców powiatu buskiego oraz sporządzenie statystyk dot. przemocy dzięki 
danym zebranym z jednostek samorządowych powiatu buskiego (550 osób), a także 
uczniów szkół podstawowych (VI kl.) - 132 respondentów oraz szkół 
ponadpodstawowych - 468 respondentów. Przeprowadzone zostały badania ankietowe 
w szkołach oraz w środowisku lokalnym odnośnie skali zjawiska przemocy w rodzinie               
w powiecie buskim i świadomości społecznej na ten temat. Zebrane zostały również 
dane z jednostek samorządowych powiatu, na podstawie których sporządzone zostały 
statystyki dot. zjawiska przemocy na terenie powiatu. W rezultacie został opracowany 
raport z badań – diagnoza zagrożenia przemocą w rodzinie na terenie powiatu. 

2. Podniesienie świadomości społecznej i wiedzy nt. zjawiska przemocy - 
opracowano i wydano specjalne plakaty oraz ulotki z informacjami dla osób uwikłanych 
w przemoc oraz stosujących przemoc w rodzinie (nakład: 6540 sztuk); zaprojektowano 
i zamówiono również roll-up oraz gadżety promujące Program (długopisy, koszulki, 
balony, krówki reklamowe). 

 

 . 

  

 

 

3. W szkołach powiatu buskiego zostały przeprowadzone pogadanki psychologa 
z uczniami i rodzicami „Na niebiesko” nt. prawidłowych reakcji na przemoc, 
możliwości uzyskania pomocy oraz nabywania konstruktywnych sposobów radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Spotkania odbywały się od września do 
listopada, w sumie odbyło się 12 takich pogadanek, uczestniczyło w nich ok. 420 
osób. 

Materiały promujące program 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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4. Podczas trwania projektu odbywały się różne spotkania i szkolenia doskonalące 
wiedzę przedstawicieli instytucji z terenu powiatu buskiego. Pozwoliły one na 
poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Zorganizowano: 

a. Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych (14.09.2015 r. i 29.10.2015 r.) – 
wzięło w nich udział 16 osób. Zajęcia prowadzili specjaliści ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Dominika Chylińska i Agnieszka 
Ziółkowska z Krakowa w tematyce realizacji procedury Niebieska Karta oraz 
sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie. 

b. Szkolenie dla przedstawicieli oświaty i służby zdrowia (25.11.2015 r.) – wzięło 
w nim udział 13 osób. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczestników  
z algorytmem postępowania w sytuacji występowania przemocy w rodzinie  
z wyszczególnieniem pomocy względem krzywdzonego dziecka. Zajęcia 
prowadzili specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Dominika 
Chylińska i Agnieszka Ziółkowska z Krakowa. 

c. Szkolenie dla przedstawicieli policji, kuratorskiej służby sądowej oraz 
prokuratury, (26.11.2015 r.) - wzięło w nim udział 15 osób. Omawianą 
tematyką był psychologiczny portret osoby stosującej przemoc oraz metody 
pracy z takimi osobami. Zajęcia poprowadził trener „Niebieskiej Linii”                           
z Warszawy – Izabela Banasiak. 

d. Superwizja (27.11.2015 r.) dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych 
prowadzona przez certyfikowanego superwizora w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie - Grażynę Pisarczyk z Kielc. Uczestniczyło w niej  
w sumie 12 osób. 

.          

 

Pogadanki psychologa w szkołach 

Szkolenie dla członków Zespołów 
Interdyscyplinarnych 

 

Szkolenie dla przedstawicieli oświaty  
i służb zdrowia 
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5. Na terenie 8 gmin z Powiatu Buskiego zorganizowane zostały warsztaty 
wychowawcze dla rodziców pn. „Lekcja dla Rodzica”. Ich celem była 
poprawa komunikacji z dziećmi, wychowanie bez klapsa i przemocy, świadome 
zachowania rodzicielskie, jak nie powielać złych wzorców wychowawczych        
i społecznych. Zajęcia prowadził trener „Szkoły dla Rodzica” – Agnieszka 
Stoińska z Kielc. Dla każdego z uczestników zostały opracowane i powielone 
materiały edukacyjne. Warsztaty odbywały się w listopadzie, uczestniczyło                     
w nich w sumie 46 osób.   

             

             
 

6. Przez cały czas trwania projektu w siedzibie Centrum odbywały się 
spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. 
Prowadzone były przez psychologa, zaproszeni byli również specjaliści: 
terapeuta uzależnień i prawnik, jako osoby współprowadzące zajęcia 
w wybranej tematyce. Podczas spotkań uczestniczki mogły zostawić swoje 
dzieci pod opieką pedagoga, który aktywnie organizował dla nich różne zajęcia 
z wykorzystaniem elementów arteterepii. W sumie odbyły się 22 spotkania 
grupy wsparcia,  uczestniczyło w nich ok. 10 osób. 

Szkolenie dla policji, sądowej służby 
kuratorskiej i prokuratury 

Superwizja 

Lekcja dla Rodzica 
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7. Nawiązana została współpraca z parafiami znajdującymi się na terenie 
powiatu, do których zostały wysłane komunikaty kierowane do mieszkańców nt. 
szkodliwości przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy. Zostały także 
przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne dla uczestników kursu 
przedmałżeńskiego dotyczące komunikacji małżeńskiej oraz sposobów 
rozwiązywania konfliktów. W warsztatach uczestniczyło w sumie 14 osób. 

          

  

 
8. Dnia 16.12.15 r. w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju odbyła się 
konferencja podsumowująca program, poświęcona problematyce przemocy 
w rodzinie. Wzięło w niej udział ok. 50 osób, wśród nich: przedstawiciele powiatu 
buskiego i gmin z terenu powiatu, przedstawiciele sądu, prokuratury, policji, 
ośrodków pomocy społecznej, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, 
przedstawiciele szkół, a także służby zdrowia. Podczas spotkania odbył się wykład 
nt. „Roli przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w walce z przemocą”, 
który wygłosiła Grażyna Pisarczyk ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach. Zaprezentowane zostały również wyniki 
przeprowadzonych badań nt. skali zjawiska przemocy na terenie powiatu 
buskiego. Raport z tych badań został także podany do wiadomości publicznej 
w artykule prasowym, który ukazał się w dniu 29.12.2015 r. w „Tygodniku 
Ponidzia”. 

 
 

Spotkania grupy wsparcia 

Współpraca z Kościołem na terenie powiatu buskiego 
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7.4.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 maju 2015 r. W tym roku temat przewodni brzmiał: „Sprawiedliwość 
i miłość w rodzinie i społeczeństwie”. Poprowadzone zostały spotkania psychologa 
z uczniami szkół z terenu powiatu buskiego, dotyczące poprawnej komunikacji  
w rodzinie oraz współczesnych zagrożeń i radzenia sobie z nimi. Wraz z psychologiem 
w spotkaniach uczestniczyli również dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji, którzy 
zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin. W sumie odbyło się 
33 spotkań  w klasach, w których uczestniczyło około 1600 osób oraz 4 spotkania 
z rodzicami, wzięło w nich udział około 160 uczestników. 

 

    
 

    
 

  

 
 
 
 

Spotkania z rodzicami podczas wywiadówek  

Konferencja podsumowująca program 
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7.5.Trening EEG biofeedback 
 
W 2015 r. uczestnicy projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” mieli możliwość 

bezpłatnego skorzystania z treningu EEG biofeedback, czyli medycznej metody 
zwiększania możliwości umysłu. Celem treningu jest poprawa funkcjonowania pacjenta 
poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem  
i wzmocnieniem koncentracji uwagi. W bieżącym roku odbyło się 19 takich treningów. 
Uzyskane efekty pozwoliły uzyskać uczestnikom projektu lepszą pozycję na rynku pracy 
oraz wzmocnić koncentrację i pracę mózgu, a także dzieciom, objętym treningiem 
uzyskać poprawę zdolności uczenia się i lepsze wyniki w nauce. 

 

      
 

 

 

7.6. 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. W 2015 roku pokój został także udostępniony na potrzeby 
Sądu, gdzie odbyły się 3 przesłuchania sądowe z udziałem nieletnich. Specyfika 
i wygląd pokoju ma za zadanie zapewnić korzystającym z niego poczucie 
bezpieczeństwa oraz ochronę podczas przesłuchań sądowych. 

 
 

           
  

  

 

 

 

 

 

Przyjazny Pokój Przesłuchań 

Treningi Biofeedback 
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8. REALIZACJA PROJEKTÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO 

8.1. VIII Edycja projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start”  
w 2015 roku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało  
w okresie od stycznia do sierpnia 2015 roku VIII edycję 
projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start”, który 
współfinansowany był 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 
był 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.07.01.02-26-002/14-02. W bieżącej edycji projektu „Nowy Zawód - Nowy Start” 
dysponowaliśmy środkami budżetowymi w kwocie ogólnej 431 762,00 zł. Alokacja 
środków finansowych w ramach projektu systemowego pochodziła z oszczędności        
z realizacji projektów w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. 
Rada Powiatu zabezpieczyła środki w wysokości 45 335,01 zł, stanowiące 
obligatoryjnie wymagane 10,5% wkładu własnego.  

Realizacja projektu pomogła precyzyjnie zdefiniować potrzeby osób 
niepełnosprawnych i ich otoczenia. W ramach projektu „ Nowy Zawód- Nowy Start” 
łącznie od 2008 roku do 2015 roku wsparciem objętych zostało 820 osób, w tym 458 
osób niepełnosprawnych. Dotychczas odbyło się osiem edycji projektu: w roku 2008 – 
wartość projektu 50 145,00 zł, w roku 2009 – wartość projektu 331 500,00 zł, w roku 
2010 – wartość projektu 743 200,00 zł, w roku 2011 – wartość projektu 1 581 235,00 zł, 
w roku 2012 – wartość projektu 1 584 864,00 zł, w roku 2013 – wartość projektu 1 304 
468,00 zł, w roku 2014 – wartość projektu 1 099 983,00 zł i w roku 2015 – wartość 
projektu 431 762,00 zł. Łącznie w latach 2008 – 2015 Powiat Buski / Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju pozyskało środki o wartości 7 127 157,00 
zł z czego 10,5 % stanowił wkład własny budżetu powiatu buskiego w kwocie 
748 351,48 zł.    

W 2015 roku zaktywizowano 53 osoby, z których 24 to osoby niepełnosprawne. 
Projekt skierowany był do osób pozostających bez zatrudnienia, głównie do osób 
posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, klientów Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz do usamodzielniających się 
wychowanków z pieczy zastępczej. Ponadto wsparcie adresowane było do wszystkich, 
którzy ze względu na trudną sytuację życiową korzystają ze świadczeń pomocy 
społecznej. Grupą docelową były także osoby w wieku 15-30 lat pochodzące ze 
środowiska zagrożonego marginalizacją, tworzące grupę 14 wolontariuszy.  
 
8.1.1. Cel projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” 
 

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej  
i edukacyjnej 53 klientów PCPR w Busku–Zdroju do końca sierpnia 2015 r. 
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Do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć:  
 podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 53 klientów pomocy 

społecznej;  
 zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie praktyk zawodowych; 
 integracja ze środowiskiem lokalnym oraz zdobycie umiejętności aktywnego 

poruszania się po rynku pracy u 53 klientów;  
 zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych przez mieszkańców 

powiatu buskiego;  
 przygotowanie osób niepełnosprawnych do większej aktywności w życiu 

społecznym;  
 zwiększenie kompetencji społecznych oraz zdobycie doświadczenia 

zawodowego przez 14 klientów PCPR – osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym - wolontariuszy;  

 doposażenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach 
aktywizacji społecznej i rehabilitacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców 
powiatu buskiego;  

 zakup sprzętu do aktywizacji społeczno-zawodowej oraz poprawy 
bezpieczeństwa uczestników projektu (komputer z systemem operacyjnym, 
zakup systemu alarmowego i monitoringu, zakup kamer do monitoringu 
zewnętrznego, zakup wyposażenia archiwum). 
 

8.1.2. Adresaci projektu 
 

Adresatami wsparcia była grupa docelowa zdefiniowana na etapie opracowania 
wniosku aplikacyjnego, który został zaakceptowany przez Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Zaktywizowane osoby w 2015 roku to: 

 Osoby niepełnosprawne – 24 osoby (12 kobiet i 12 mężczyzn), które wzięły 
udział w specjalistycznej usłudze szkoleniowej, zrealizowanej w formie 
stacjonarnej połączonej z zajęciami rehabilitacyjnymi w okresie od maja do 
czerwca 2015 roku. Osoby te uczestniczyły w szkoleniach o charakterze 
zawodowym na 2 kierunkach szkoleniowych: „Organizator sprzedaży 
internetowej” i „Sztuka dekorowania domu”. 

 15 osób, w tym 1 osoba usamodzielniająca się wychowanka placówki 
opiekuńczo-wychowawczej w Winiarach uczestniczyła w kursie zawodowym 
„Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka 
niemieckiego” połączonym z aktywizacją społeczną i zawodową. 
Usamodzielniająca się uczestniczka projektu została zaopatrzona dodatkowo                
w rzeczową wyprawkę w postaci sprzętu AGD.  

 14 osób, w wieku 15-30 lat objęto specjalnie opracowanym programem 
aktywizacyjno-socjalizacyjnym w ramach utworzonego w 2012 roku Klubu 
Wolontariusza. W roku 2015 dynamicznie kontynuowano działania 
wolontariackie na rzecz rozwoju osobistego i społecznego. 

 

8.1.3. Promocja projektu 
 

W ramach działań promocyjno-informacyjnych zastosowano szereg narzędzi 
komunikacyjnych. Pracownicy Zespołu Projektowego uczestniczyli w sesjach rad gmin, 
na których prowadzili prelekcję na temat projektu „Nowy Zawód-Nowy Start”.  

http://www.centrumbusko.pl/
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Za pośrednictwem władz lokalnych m.in. sołtysów i radnych - Zespół Projektowy 
starał się dotrzeć do jak największej grupy docelowej, w tym osób niepełnosprawnych.  
               

    

 

 
 
Na podstawie porozumienia współpracy między PUP a PCPR w Busku-Zdroju 

organizowano cykliczne spotkania informacyjne. Opracowano i przygotowano do druku 
ulotki promocyjne i plakaty, które rozprowadzano w GOPS, MOPS, ośrodkach zdrowia, 
szkołach na terenie całego powiatu buskiego. Podjęto również współpracę  
z parafiami. Systematycznie prowadzona była dokumentacja fotograficzna z realizacji 
poszczególnych zadań. Jednym ze stałych działań informacyjno-promocyjnych była 
publikacja artykułów w prasie. 

 
8.1.4. Działania w ramach VIII edycji projektu „ Nowy Zawód- Nowy Start” 

 
W roku 2015 w ramach wsparcia 15 osób uzyskało szansę zdobycia nowych 

kwalifikacji zawodowych na 3 kursach zawodowych zorganizowanych w ramach 
projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”: 

 „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka 
niemieckiego” (6 osób),  

  „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” (4 osoby),  

 „Operator koparko – ładowarki III klasa uprawnień” (5 osób),  
 

Dla 4 osób (2 kobiet, 2 mężczyzn), które ukończyły ww. kursy lub szkolenia 
zorganizowano praktyki zawodowe. 

 

Spotkania informacyjno – promocyjne projekt „Nowy Zawód – Nowy Start” w Urzędzie Gminy  
w Solcu-Zdroju i Gnojnie na Sesjach Rad Gmin 

 

Promocja projektu „Nowy Zawód - Nowy Start” w Specjalnym Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym dla  
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju oraz na Sesji Rady Gminy Tuczępy 
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1. Kurs zawodowy pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych  
z podstawami języka niemieckiego”. W kursie uczestniczyło 6 kobiet. Termin 
realizacji: 08.06.2015-08.07.2015 r. 

           
 

 
 

2. Kurs zawodowy pn. „Operator koparko - ładowarki III klasy uprawnień”.  
W kursie uczestniczyło 5 mężczyzn. Termin realizacji: 18.05.2015 - 19.06.2015 r.  

      
 

 
 

3. Kurs zawodowy pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 
TIG”. W kursie uczestniczyło 4 mężczyzn. Termin realizacji: 11.05.2015 – 
27.05.2015 r.  

    
  

Usługi szkoleniowe wraz z aktywizacją społeczną i kulturalną oraz usługi 
rehabilitacyjne wraz z aktywizacją zdrowotną odbyły się 4 dni zajęć stacjonarnych    
w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju oraz 13 dniowy pobyt          
w Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji „KRYSTYNA” w Busku-Zdroju 
gdzie kontynuowana była część szkoleniowa połączona z rehabilitacją 24 osób 
niepełnosprawnych w terminie: 12-30.05.2015 r. 

Kurs pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” 

Kurs pn. „Opiekun osób starszych 
 i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego” 

Kurs pn. „Operator koparko – ładowarki III klasy  uprawnień” 
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Zorganizowano dwa rodzaje szkoleń: - „Organizator sprzedaży internetowej” – 12 
uczestników (ON), „Sztuka dekorowania domu” – 12 uczestników (ON).  

W programie pobytu w Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” znalazła 
się indywidualnie dostosowana aktywizacja zdrowotna – zabiegi rehabilitacyjne                       
w ośrodku. Oprócz warsztatów i wykładów wykonawca usługi zapewnił aktywizację 
społeczną (wycieczki do: Wadowic-Krakowa, Chęcin-Kielc-Gór Świętokrzyskich, 
Świętokrzyski Park Narodowy, teatr, kino, a także ognisko zacieśniające więzi). Każda   
z tych form przyniosła wymierne korzyści, uczestnicy zyskali pewność siebie, 
zintegrowali się, otworzyli się na innych ale przede wszystkim przekonali się, że 
niepełnosprawność nie może ich ograniczać. Głównym punktem Usługi była część 
rehabilitacyjna, a więc zabiegi rehabilitacyjne dostosowane indywidualnie dla każdego 
uczestnika (62 zabiegi/osobę). Uczestnicy mieli zapewnioną indywidualną i grupową 
opiekę psychologiczną.  

Łącznie z usług szkoleniowych i rehabilitacyjnych skorzystało 24 osoby 
z orzeczeniem o niepełnosprawności.  

 
 
 
 
 
 

   
       
                                                                                       
                                  

 
 

Grupą uczestników podczas wyjazdów kulturalnych zajmowali się doświadczeni 
opiekunowie, w tym pielęgniarka i instruktor KO.  
    

   
 

 

 
Klub Wolontariusza to działania podejmowane na rzecz młodzieży. W 2015 

roku kontynuowano program aktywizacji ludzi młodych funkcjonujących w strukturach 
Klubu Wolontariusza. Tą formą wsparcia została objęta 14 osobowa grupa osób od 15 
do 30 roku życia zamieszkujących Powiat Buski. Uczestnicy Klubu Wolontariusza 
intensywnie i z zaangażowaniem pomagali osobom starszym, niepełnosprawnym, 
podejmowali opiekę nad dziećmi potrzebującymi wsparcia w sferze edukacji. 
Wolontariusze jeden raz w miesiącu odwiedzali domy pomocy społecznej oraz 

Szkolenie pn. 
 „Sztuka dekorowania domu” 

Szkolenie pn. 
 „Organizator sprzedaży internetowej” 

    Część rehabilitacyjno – rekreacyjna usługi wyjazdowej realizowanej  
 w Uzdrowisku Busko – Zdrój S.A. 
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warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu buskiego. Ważnym elementem tych 
spotkań była integracja młodzieży z osobami niepełnosprawnymi, jak również 
nabywanie i doskonalenie prawidłowych postaw wobec osób starszych oraz                   
z niepełnosprawnością ruchową, czy też intelektualną. Podjęte działania 
wolontarystyczne miały na celu rozwój społeczny, jak również edukacyjno-
wychowawczy młodzieży, która z wielkim zaangażowaniem podejmowała się wszelkich 
działań, chcąc aktywnie spędzać wolny czas.  

   
 
 
 
 

W maju (od 29.05.2015 do 31.05.2015 r.) młodzież z Klubu Wolontariusza 
„Amicus” działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 
wyjechała na trzydniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Krakowa. 
Czternastoosobowa grupa młodych ludzi po przyjeździe na miejsce rozpoczęła 
szkolenie ponieważ program usługi był bardzo bogaty. Młodzież miała okazję poszerzyć 
swoją wiedzę na temat propagowania i promocji działań wolontarystycznych i samego 
wolontariatu, a miejscem w którym spędzili czas było Stowarzyszenie „Siemacha”, które 
w sposób bardzo profesjonalny działa na terenie Krakowa. Po szkoleniach 
Wolontariusze spędzali czas w kinie oraz zwiedzali podziemia Rynku w Krakowie. 

 

   
 
 
  

 
Wolontariusze wraz z harcerzami wzięli udział w Dniu Papieskim obchodzonym  

12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”. Młodzież podczas 
mszy dziękczynnych odprawianych za pontyfikat Jana Pawła II zbierała pieniądze na 
rzecz Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. 
 
 
 

Wolontariusze podczas wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu „Siemacha” 
 w Krakowie 

Wolontariusze na obchodach Dnia 
Dziecka w DPS w Gnojnie 

Wolontariusze w Placówce Opiekuńczo 
Wychowawczej w Winiarach 
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Wolontariusze wraz z harcerzami w ostatni wieczór października - Noc 
Świętych, jako alternatywa dla Halloween przypomnieli, że każdy jest powołany do 
świętości. Wolontariusze brali udział w wielu akcjach na cele dobroczynne. Jedną  
z takich akcji była piętnasta edycja kwesty zaduszkowej w dniach 1 i 2 listopada. 
Datki z kwesty przeznaczono na renowację zabytkowych nagrobków. 
 
 
   
 
 
 
       
 
           

       
      
               

                            
  

 
Młodzi ludzie w ramach działającego Klubu Wolontariusza przy współpracy  

z Hufcem ZHP Busko-Zdrój przystąpili do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Podziel się 
posiłkiem”.  
   W związku z dynamicznym rozwojem Wolontariatu, PCPR w Busku - Zdroju 
zorganizowało konkurs pn. „Wolontariusz Roku 2015”, który został rozstrzygnięty  
w Dniu Pracownika Socjalnego – 17 listopada 2015 r. Wyróżnione osoby oraz 
„Wolontariusz Roku 2015” otrzymali nagrody za swoją dobroczynność.  
 

   
                               

 

Noc Świętych z udziałem wolontariuszy Dzień Papieski          

Zbiórka żywności z udziałem 
wolontariuszy 

Kwesta wolontariuszy w dniach  
1-2 listopad 2015 rok 

Wolontariusz Roku 2015 -  Anna Zarańska 
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Wolontariat jest szczególnym doświadczeniem dla młodych ludzi, ma pozytywny 
wpływ na rozwój osobisty, zwiększa szanse na zatrudnienie i perspektywy kariery, 
równocześnie przyczyniając się do poprawy poczucia solidarności ze społeczeństwem 
oraz do formowania się aktywnej postawy obywatelskiej. Celem wolontariatu 
zainicjowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jest 
utworzenie w przyszłości prężnie działającego Wolontariatu Buskiego. 

 

8.1.5. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 

Kluczową inwestycją projektu, wychodzącą naprzeciw 
niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu buskiego i osobom 
potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego było otwarcie w 2012 roku 
pierwszej w województwie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu 
Rehabilitacyjnego, utworzonej przez Samorząd i jego jednostkę 
pomocy społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          
w Busku – Zdroju. W roku 2015 w ramach cross-financingu - wkładu 
własnego powiatu buskiego, doposażono wypożyczalnię                   
w dodatkowe urządzenia specjalistyczne i przedmioty pomocniczo-

ortopedyczne w kwocie 26.280,00zł. Zakupiono łóżko rehabilitacyjne z materacem – 
szt. 4, materac przeciwodleżynowy – szt. 4, podnośnik dla osób niepełnosprawnych - 
szt. 3. Od stycznia do końca grudnia 2015 roku podpisano 109 umów na wypożyczenie 
sprzętu rehabilitacyjnego. 

 
Tabela. 29 Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w 2015 roku. 

Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w 2015 roku 

Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego/środka pomocniczego Częstotliwość wypożyczeń 

Kule łokciowe z regulowaną obejmą 10 

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych i górnych z napędem 1 

Materac przeciwodleżynowy 18 

Łóżko rehabilitacyjne 28 

Koncentrator tlenu 3 

Rowerek magnetyczny Vito 4 

Podnośnik dla osób niepełnosprawnych 5 

Orteza stawu kolanowego ze wzmocnieniami bocznymi 
i regulacją kąta zgięcia 

0 

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych manualny 5 

Trójnóg kula 1 

Wózek inwalidzki aluminiowy 11 

Ssak elektryczny 2 

Balkonik dwu-, trójkołowy składany 20 

Inhalator tłokowy 0 

Zestaw do drenażu limfatycznego 2 
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8.1.6. Monitoring działań projektowych 
 

Monitorowanie i kontrola działań projektowych są niezbędne przy zarządzaniu 
projektem, celem zapewnienia prawidłowej jego realizacji. Jako narzędzia 
wykorzystywane podczas działań monitorujących wykorzystano anonimowe ankiety 
wstępne i końcowe dotyczące oceny przebytych kursów, szkoleń w trakcie ich trwania                   
i po zakończeniu, jak również indywidualne rozmowy z beneficjentami projektu. 
Systematyczne zbieranie informacji pozwoliło na koordynowanie i korygowanie 
bieżących działań, których nie przewidziano na etapie planowania. Specjalista ds. 
monitoringu i kontroli działań projektowych sporządzał raporty z monitoringu, 
harmonogramy kontroli szkolenia, karty oceny wykładowcy / trenera. Analiza ww. 
dokumentów pozwoliła na uzyskanie informacji na temat realizacji zadań, które po 
dokonaniu szczegółowej analizy w miarę potrzeb były wdrażane i usprawniane w toku 
działań projektowych. Zdaniem uczestników projektu udział w projekcie umożliwił im 
nabycie nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb i wymogów rynku 
pracy oraz rozwinął posiadane umiejętności. Zajęcia rehabilitacyjne umożliwiły 
poprawę  ich ogólnego stanu zdrowia. Wykładowcy prowadzący zajęcia zostali bardzo 
wysoko ocenieni przez uczestników projektu ze względu na ich odpowiednie 
kompetencje zawodowe i osobiste oraz profesjonalne przygotowanie merytoryczne do 
zajęć, jak również odpowiedni dobór metod pracy z osobami niepełnosprawnymi. 

 

   
  
 

 
 

 
 
8.1.7. Wydarzenia projektowe 

 
W ramach cross-financingu w projekcie „Nowy Zawód-Nowy Start” zakupiono 

komputer z programem operacyjnym, system alarmowy wraz z monitoringiem, kamery 
do monitoringu zewnętrznego oraz wyposażenie archiwum projektu na łączną kwotę 
12.755,01 zł. W/w sprzęt usprawnił pracę i poprawił bezpieczeństwo uczestników 
projektu oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. 

W  dniach od 20.05.2015r. do 29.06.2015r. upoważnieni Przedstawiciele Urzędu 
Kontroli Skarbowej w Kielcach przeprowadzili kontrolę projektu „Nowy Zawód - Nowy 
Strat” w zakresie: gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (audyt z art. 62 
ust. I lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Monitoring usługi szkoleniowej 
i rehabilitacyjnej w Uzdrowisku  
Busko–Zdrój S.A - Szkolenie 

„Organizator sprzedaży internetowej 

Monitoring  usługi szkoleniowej                      
i rehabilitacyjnej w Uzdrowisku  
Busko–Zdrój S.A - Szkolenie 
 „Sztuka dekorowania domu” 
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności               
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w zakresie projektu                          
nr POKL.07.01.02-26-002/14 w siedzibie i miejscu realizacji projektu – Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Kontrolą objęte zostały wnioski o płatność 
nr: 

POKL.07.01.02-26-002/14-01; 
POKL.07.01.02-26-002/14-02; 
POKL.07.01.02-26-002/14-03; 
POKL.07.01.02-26-002/14-03-K01; 
POKL.07.01.02-26-002/14-04. 

 
 Weryfikacja dokumentacji projektowej przez Urząd Kontroli Skarbowej                

w Kielcach nie wykazała żadnych nieprawidłowości.  

8.1.8. Podsumowanie 

Zrealizowanie projektu umożliwiło osiągnięcie wszystkich zaplanowanych działań tj.:  

 Zorganizowano 3 kursy zawodowe, w których wzięło udział  
15 uczestników.  

  24 osoby niepełnosprawne skorzystały z usługi szkoleniowej oraz usług 
rehabilitacyjnych.  

 4 uczestników projektu zdobyło doświadczenie zawodowe                 
 na praktykach u lokalnych pracodawców.   

 14 osób, zrzeszał Klubu Wolontariusza w ramach programu aktywizacji 
młodzieży z powiatu buskiego.  

 Doposażono Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.  

 Zakupiono urządzenia: komputer z programem operacyjnym, system alarmowy 
wraz z monitoringiem, kamery do monitoringu zewnętrznego oraz wyposażenie 
archiwum projektu na łączną kwotę 12.755,01 zł. 

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

Uczestnikom projektu zapewniono odpowiednie warunki 
kształcenia oraz dostęp do niezbędnych materiałów 
dydaktycznych. Pracownik socjalny zatrudniony w Projekcie                             
z każdym z potencjalnych uczestników Projektu przeprowadził 
wywiad środowiskowy a następnie sporządzane były kontrakty 
socjalne.  

 Wartością dodana projektu był przyrost wiedzy i umiejętności 
zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia, co zwiększyło 
ich szanse na rynku pracy. Alokacja w ramach projektu 
systemowego pochodziła z oszczędności środków finansowych               
z realizacji projektów w latach 2008-2014, tym samym w 2015 
roku zakończono perspektywę programowania unijnego na lata 
2007 – 2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 
 
 

Wywiad socjalny 

http://www.centrumbusko.pl/
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8.2  Nowa perspektywa budżetowa UE i Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie pozostaje bierne jeśli chodzi  
o możliwość pozyskania dofinansowania z UE na działania pomocy społecznej, dlatego 
podjęliśmy wyzwania jakie stawia przed nami nowa perspektywa budżetowa UE na lata 
2014-2020. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju pod 
kierownictwem Dyrektora Pana Andrzeja Smulczyńskiego odpowiedziało już na dwa 
pierwsze ogłoszone konkursy w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dedykowane jednostkom pomocy 
społecznej składając wnioski aplikacyjne o uzyskanie dofinansowania. Należy 
zaznaczyć, że wdrażanie środków w ramach nowej perspektywy zaplanowano od 2014 
roku jednak dopiero jesienią 2015 ogłoszono pierwsze konkursy. Od dnia 23.11.2015r. 
do 11.12.2015r. ogłoszono nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych natomiast od dnia 21.12.2015 r. do 15.01.2016 r. 
ogłoszono nabór wniosków w ramach działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca 
szanse na zatrudnienie Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. 

8.2.1 Projekt „Nowy Start – Nowe Życie” 

W ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych PCPR           
w Busku – Zdroju aplikuje o środki UE poprzez projekt pn. „Nowy Start – Nowe Życie”    
o wartości 1 500 000,00 zł. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny formalnej 
 i merytorycznej wkład własny do projektu wniesiony zostanie za pomocą świadczeń 
wypłacanych rodzinom zastępczym na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem głównym tego projektu jest 
wzrost aktywności społecznej u 180 osób (98K/82M) zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym do końca 2017 roku. Grupami docelowymi projektu „Nowy 
Start – Nowe Życie” będą osoby niepełnosprawne dla których przewidziano wsparcie   
w postaci doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, szkoleń 
połączonych z rehabilitacją oraz aktywizacją społeczną. Projekt jest również kierowany 
do rodzin zastępczych oraz ich otoczenia, dla których zaplanowano szkolenia z zakresu 
podniesienia kompetencji wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków 
placówek opiekuńczo – wychowawczych, którym zaproponowane będzie podniesienie 
kwalifikacji zawodowych poprzez organizację kursów zawodowych. Ważnym 
działaniem, które zaplanowano w projekcie „Nowy Start - Nowe Życie” jest utworzenie 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który dostępny będzie dla mieszkańców powiatu 
buskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby zgłaszające się do OIK-u 
w razie konieczności będą mogły bezpłatnie skorzystać  
z miejsca czasowego schronienia. 
 
8.2.2 Projekt „Dobry Zawód – Lepsze Życie” 

W ramach działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 
PCPR w Busku – Zdroju aplikuje poprzez projekt partnerski Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, które pełni rolę Lidera z sześcioma gminnymi 
ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu buskiego tj. GOPS: Gnojno, Wiślica, 
Solec – Zdrój, Pacanów, Tuczępy oraz Nowy Korczyn. Wkład własny do projektu 
wniesiony zostanie poprzez zasiłki celowe wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej 
partnerów projektów, bezpłatne użyczenie sal dydaktycznych na potrzeby zajęć 
z doradcą zawodowym oraz psychologiem, poprzez użyczenie powierzchni biurowych 

http://www.centrumbusko.pl/
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na potrzeby realizacji projektu a także oddelegowania pracowników do pracy                
w projekcie. Celem głównym projektu pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie” o wartości                 
1 901 989,20 zł jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 100 os. 
(60Ki40M) mieszkańców pow. buskiego do końca 12.2017r.  
Grupę docelową projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” stanowią osoby bezrobotne     
z terenu powiatu buskiego. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci 
doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego oraz wielomodułowych kursów 
zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dla 40% uczestników 
zaplanowaliśmy płatne 6-miesięczne staże zawodowe a dla 30% zatrudnienie na min.  
3 miesiące. 
 
8.2.3 Podsumowanie 

Zarówno w przypadku jednego jaki i drugiego projektu powiat buski nie wnosi do 
realizacji projektów bezpośrednio wkładu własnego w formie pieniężnej. 

Projekty złożone zostały do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w celu 
poddania ocenie formalnej i merytorycznej. Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie nie poprzestaje jednak na tym i już przygotowujemy się do aplikowania           
w odpowiedzi na kolejne konkursy, których ogłoszenie przewidziane jest na II kwartał 
(czerwiec) 2016 roku. 

 

8.3. „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej                
i instytucji rynku pracy – pilotaż” 
 

W miesiącach od stycznia do końca marca 2015 roku trwały prace nad 
zakończaniem I etapu pilotażu „Schematom STOP”. W styczniu  realizowana była 
praca z rodzinami  w środowisku. W miesiącach lutym i marcu 2015 roku zespoły 
projektowe pracowały nad wypracowaniem Kart dobrych praktyk oraz dokonały 
ewaluacji dwóch programów: „Rodzinnego Programu Aktywizacyjnego” i „Lokalnego 
Programu Interdyscyplinarnej Współpracy”. II etap pilotażu realizowany był przez okres 
siedmiu miesięcy, od kwietnia do października 2015 roku.  

Głównym celem pilotażu było utworzenie  skoordynowanego systemu współpracy 
instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu 
bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności 
wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej przez powiat buski. W celu 
zrealizowania pilotażu powołano  dwa zespoły interdyscyplinarne: Powiatowy Zespół 
Koordynujący Współpracę   i Mobilną Grupę Interdyscyplinarną. W skład Mobilnej 
Grupy Interdyscyplinarnej wchodzili pracownicy socjalni, pedagodzy  i doradcy 
zawodowi.  Członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej pełnili funkcję opiekunów 
rodzin. Przez cały okres wsparcia pomagali  rodzinie w rozwiązywaniu bieżących 
problemów:  w załatwianiu spraw urzędowych, a przede wszystkim motywowali rodzinę 
do zmian własnego życia, tak aby po zakończeniu pilotażu rodzina mogła wyjść             
z systemu pomocy społecznej. Całość wsparcia kierowanego do rodzin nadzorowało  
dziesięciu przedstawicieli różnych instytucji powiatu buskiego, tzw.  Powiatowy Zespół 
Koordynujący Współpracę, w którego skład wchodzili przedstawiciele różnych instytucji 
na czele z Liderem  Pilotażu Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju. 
Powiatowy Zespół Interdyscyplinarnej Współpracy pracował nad wypracowaniem 
mechanizmów  koordynacji i współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy 
społecznej  z wykorzystaniem filaru reintegracji społecznej i zawodowej na poziomie 
powiatu i gminy wobec rodzin.  

http://www.centrumbusko.pl/
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8.3.1. 24 stycznia 2015 rok  - zakończenie I etapu pilotażu  
 

W dniu 24 stycznia w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka                         
w Pacanowie odbyło się uroczyste zakończenie pracy z 10 rodzinami wielodzietnymi                  
z powiatu buskiego objętymi wsparciem w ramach I etapu pilotażu. W  spotkaniu  
uczestniczyło  wielu  gości, m.in.  Dariusz  Kapusta  dyrektor  CRZL w Warszawie, 
Andrzej Gądek Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Smulczyński dyrektor PCPR                 
w Busku - Zdroju - Lider pilotażu oraz członkowie PZKW i członkowie MGI,  a także 10 
rodzin wielodzietnych uczestniczących w pilotażu. Dariusz Kapusta oraz  Lider pilotażu  
Andrzej Smulczyński podsumowali realizację pilotażu w powiecie buskim, podziękowali 
za udział w pilotażu  rodzinom wielodzietnym i osobom pracującym na rzecz pilotażu. 
Podczas spotkania wyświetlono film z realizacji podejmowanych w pilotażu działań. 
Najmniejszym uczestnikom spotkania wręczono paczki Mikołajkowe. Wszyscy 
członkowie rodzin wielodzietnych zostali również zaproszenie do zwiedzenia wystawy 
„Bajkowy Świat”. Tym bajkowym akcentem zakończono pracę z rodzinami 
wielodzietnymi w powiecie buskim  w ramach I etapu programu.  
 

  
 
 
 

Podczas I etapu, przez okres roku były opracowywane nowe instrumenty 
aktywizacji zawodowej i integracji społecznej ukierunkowane na kompatybilność 
oddziaływania na rodziny i ich członków, rodzinne programy aktywizacji zawodowej, 
pomocy i integracji społecznej, tak aby zwiększać  spójność  oddziaływania instytucji 
dwóch systemów wsparcia i pomocy. Trwały intensywne prace nad  organizacją 
spotkań  dwóch zespołów interdyscyplinarnych, wypracowane zostały  nowe sposoby 
komunikacji i podejmowania decyzji przez członków obydwu zespołów, tzw.: „Kartach 
pracy z rodzinami” oraz comiesięczne sprawozdania multimedialne. Dokumenty te 
zyskały aprobatę ekspertów z ramienia CRZL i były rekomendowanie do realizacji 
podczas II etapy programu. Rodziny wspierano w czterech programowych modułach: 
prozatrudnieniowym, społecznym i integracyjnym, rodzinnym oraz w module sport                    
i kultura.  

W trakcie I edycji zostały wypracowane zadania obligatoryjne, fakultatywne               
i autorskie, te które uzyskały rekomendacje Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich                    
w Warszawie  zostały przetestowane w II etapie pilotażu w 20 powiatach mających 
najlepsze rezultaty w pracy z rodziną, wytypowanych przez ekspertów z ramienia 
CRZL.  W II etapie programu, tak samo, jak w I wsparciem zostało  objętych 10 rodzin 
wielodzietnych z powiatu buskiego. 

 
 

24 styczeń 2015 zakończenie I etapu pilotażu  
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8.3.2.Cele II edycji pilotażu 
 

Głównym celem II etapu pilotażu było  przetestowanie wybranych przez ekspertów         
z ramienia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich najlepszych procedur, instrumentów, 
narzędzi tzw. wytycznych dotyczących współpracy pomiędzy instytucjami 
wypracowanych podczas I etapu testów.  Realizowano zadania: 

 obligatoryjne, które bezwarunkowo należało wdrożyć w każdym z 20 
wytypowanych powiatów, 

 fakultatywne rekomendowane przez Centrum RZL, 

 autorskie inicjowane samodzielnie przez powiaty. 
 

  
 
 
Zadania obligatoryjne zostały przyporządkowane do 7 potencjalnych pól 
współpracy: 
 

 wspólnego planowania,  

 wspólnej rekrutacji,  

 monitorowania,  

 realizacji,  

 wspólnej bazy wiedzy o klientach instytucji pomocy społecznej i rynku pracy, 

 współpracy na płaszczyźnie elektronicznej, 

 wspólnej oferty – koszyka usług.  
 

Zadania fakultatywne zrealizowane przez powiat buski wynikające z wytycznych 
opracowanych przez CRZL w Warszawie: 
 

 wspólna organizacja „Białej Niedzieli dla Rodzin”, 

 wyznaczenie stałego miejsca spotkań dla Rodzin w „Centrum dla Rodzin”, 

 stworzenie przez doradców zawodowych indywidualnych profili zawodowych dla  
dorosłych członków Rodzin, 

 realizacja Szkoły dla Rodziców przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną 
w Busku Zdroju, 

 realizacja warsztatów kompetencji zawodowych przez Powiatowy Urząd Pracy              
w Busku - Zdroju.  
 
 
 
 

Warszawa - omówienie realizacji II etapu pilotażu  
 

http://www.centrumbusko.pl/
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8.3.3. Powołane zespoły 
 

Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę  (PZKW)   
 

Całość wsparcia kierowanego do Rodzin Wielodzietnych w I i II etapie pilotażu 
nadzorowana była przez dziesięciu przedstawicieli różnych instytucji powiatu buskiego, 
tzw.  Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę  (PZKW) działał on na podstawie 
podpisanego w dniu 6 marca 2014 roku porozumienia regulującego współpracę 
instytucji na rzecz rodzin wielodzietnych. Instytucjami, które podpisały porozumienie, 
a tym samym wyraziły chęć współpracy i pomocy rodzinom wielodzietnym były:  

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Buku - Zdroju (Lider Pilotażu) 
2. Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 
3. Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju 
4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Busku - Zdroju 
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie  
6. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju 
7. „Sidrom” Agencja Zatrudnienia w Busku - Zdroju 
8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 
9. Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Busku – Zdroju 
10. Radny Powiatu Buskiego - Przewodniczący Ochrony Zdrowia, Pomocy 

Społecznej i Polityki Prorodzinnej.        
Podpisane porozumienie otwierało drogę do wspólnych, innowacyjnych działań 

na rzecz rodzin wielodzietnych. Każda z instytucji starała się wnieść do realizowanego 
programu, jak najwięcej działań. W I edycji pilotażu w powiecie buskim wypracowano 
szereg dobrych praktyk, które były rekomendowane do realizacji w innych powiatach              
w Polsce w II etapie programu.  
 

  
 

 
Co miesiąc odbywały się spotkania zespołu PZKW,  podczas których 

dokonywano ewaluacji Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy (LPIW), był 
on planem działania zespołu. Dokument przedstawiał zasoby i współpracę na terenie 
powiatu buskiego oraz związki pomiędzy instytucjami, które weszły w skład partnerstwa            
w powiecie buskim. W II etapie pilotażu program ten został przetestowany,  a najlepsze 
rozwiązania zostały zaczerpnięte i zawarte w ogólnopolskiej publikacji pod tytułem: 
„Model Lokalnej Interdyscyplinarnej Współpracy” na rzecz rodziny wielodzietnej 
powstałego z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.  
 
 

Spotkania robocze zespołów PZKW i MGI 
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Mobilna Grupa Interdyscyplinarnej Współpracy (MGI) 
 

Na co dzień rodzinami opiekowali się członkowie Mobilnej Grupy 
Interdyscyplinarnej (MGI), w skład której wchodzili pracownicy socjalni, pedagodzy, 
doradcy zawodowi, którzy pracowali w środowisku rodziny, pomagali na bieżąco 
rozwiązywać problemy, diagnozowali jej potrzeby i zachęcali do zmian. Działali                      
w oparciu o Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej 
(RPA), który sami opracowali w pierwszej edycji pilotażu, przez cały okres realizacji 
ulegał on ewaluacji i został przetestowany w II etapie pilotażu. RPA było kompendium 
wiedzy dotyczącej pracy opiekunów rodzin z poszczególnymi rodzinami, zawierało 
również harmonogram działań oraz koszyk usług kierowany do rodzin wielodzietnych.  
 

8.3.4.Adresaci projektu  
 
Adresatami projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 

społecznej  i instytucji rynku pracy - pilotaż" w pierwszej edycji pilotażu było 10 rodzin 
wielodzietnych z terenu całego powiatu buskiego.  

Do II edycji pilotażu zostały zaproszone 2 rodziny będące uczestnikami I edycji 
pilotażu oraz wytypowano 8 nowych rodzin. W I i II edycji, aby rodzina mogła być objęta 
wsparciem w ramach pilotażu musiała spełnić następujące kryteria:  

 rodzina musiała posiadać, co najmniej 3 dzieci do 18 r. ż. i młodzieży uczącej się 
do 25 r. ż. (mógł to być rodzic samotnie wychowujący dzieci), 

 jeden z rodziców był osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP w Busku–Zdroju, 
 rodzina była klientem pomocy społecznej. 

8.3.5.Wsparcie dla rodzin realizowane było w 4 programowych modułach  
 
Moduł społeczny i integracyjny 
 
W ramach modułu społeczno – integracyjnego zorganizowano:  

 dnia 27 maja 2015 roku w Buskim Samorządowym Centrum Kultury uroczyste 
Spotkanie Inaugurujące pracę z 10 rodzinami wielodzietnymi zakwalifikowanymi do II 
etapu Pilotażu, 
 

  
     
 

 dnia 12 czerwca 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 
zorganizowało festyn pn. „Nie Ma Jak Rodzina”, podczas którego rodziny mogły się 
zintegrować, a 35 dzieci z Projektu „Schematom STOP!” skorzystać z mobilnego 
placu zabaw, dmuchanej zjeżdżalni, toru przeszkód, animatorów zabaw, malowania 

Spotkanie integrujące Rodziny Wielodzietne zakwalifikowane do II etapu pilotażu 
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twarzy oraz pokazu baniek mydlanych. Podczas Festynu Rodzinnego odbył się II 
Bieg Rodzinny „Zielony kilometr” promujący aktywny tryb życia, wzięły w nim udział 
rodziny wielodzietne.  

 dnia 13 września 2015 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej  w Busku–Zdroju odbyła 
się „Biała Niedziela Dla Rodziny”, lekarze udzielali bezpłatnych porad lekarskich, 
świadczonych przez: internistę, pediatrę i neurologa. Można było również skorzystać 
z bezpłatnego badania ciśnienia tętniczego krwi i poziomu cukru we krwi. Dzieci 
mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji z zakresu pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej i logopedycznej. 
 

  
 
 

 

W ramach organizacji „Białej Niedzieli dla Rodziny” zostało zorganizowane 
spotkanie  integracyjne przy grillu. 

   

  
 

 

 W I i II etapie pilotażu realizowane  była spotkania Samopomocowej Grupy 
Wsparcia, na jedno ze spotkań w dniu 30 września 2015 roku została zaproszona 
rodzina wielodzietna „pozytywna”, która nie korzysta z systemu pomocy społecznej.  

 W ramach współpracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku–Zdroju                   
Centrum zorganizowało „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”. Pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku–Zdroju w terminie od 22.06.2015 r. do 
24.08.2015 r. przeprowadzili cykl spotkań z zakresu wspierania umiejętności 
wychowawczych rodziców i wychowawców pt.: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”                  
i „Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Zajęcia miały charakter warsztatów 
psychologicznych prowadzonych w cyklu cotygodniowych spotkań, podczas których 
poruszane były tematy z zakresu: budowania dobrej relacji z dzieckiem, wspierania 
procesu usamodzielniania się dziecka, budowania realnego poczucia własnej 
wartości dziecka, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 

Biała Niedziela dla Rodzin 2015  

 

Spotkanie przy grillu po „Białej Niedzieli dla Rodzin“  
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Realizacja modułu prozatrudnieniowego  
 

Głównym założeniem pilotażu było wypracowanie takich metod pracy z rodzinami, 
aby dorośli członkowie rodzin podjęli zatrudnienie i przestali korzystać z systemu 
pomocy społecznej, dlatego najważniejszym podczas realizacji modułem był moduł 
prozatrudnieniowy, w ramach którego podjęto szereg działań, aby wyprowadzić rodzinę            
z bezrobocia lub długotrwałego, nawet czasem wielopokoleniowego bezrobocia.                         
W efekcie zatrudnienie uzyskało 8 osób dorosłych – członków rodzin wielodzietnych 
biorących udział w pilotażu. Moduł prozatrudnieniowy realizowano poprzez warsztaty 
grupowe i indywidualne z doradcami zawodowymi, kursy zawodowe, praktyki 
zawodowe, giełdę pracy.   

 W ramach współpracy pomiędzy instytucjami w miesiącach od maja do czerwca 
2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju przeprowadził dla uczestników 
Projektu „Schematom STOP!” indywidualne poradnictwo zawodowe z zakresu:  
diagnoza sytuacji zawodowej, analiza preferencji i predyspozycji zawodowych, 
określenia kierunku rozwoju zawodowego IPD.  

 W okresie od czerwca do lipca 2015 r. odbył się cykl warsztatów  grupowych       
z zakresu „Znam swój potencjał – wchodzę na rynek pracy" oraz  „Prawo pracy – 
elementy prawnej ochrony pracy”. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników                
z własnym potencjałem zawodowym, preferencjami, predyspozycjami zawodowymi, 
wymaganiami pracodawców oraz z zagadnieniami dotyczącymi praw i obowiązków 
pracowniczych. 

 W ramach modułu prozatrudnieniowego zrealizowano następujące kursy 
zawodowe i  kursy prawa jazdy:  

1. „Nowoczesny pracownik biurowy z obsługą komputerowych programów 
księgowych” – z którego skorzystało 8 osób dorosłych, kurs trwał 120 godzin. 

2. „Kucharz małej gastronomii + catering (organizacja przyjęć okolicznościowych) + 
obsługa kas fiskalnych” – w kursie uczestniczyło 3 osoby, kurs trwał 120 godzin. 

3. „Wizaż i stylizacja paznokci” – z kursu skorzystała jedna osoba, kurs trwał 32 
godziny. 

4. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”  - z kursu skorzystał 
1 mężczyzna, kurs trwał 145 godzin. 

5. „Magazynier + obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem 
podnoszenia” – z kursu skorzystało 2 osoby, kurs trwał 94 godziny.  

6. Kierowca samochodów osobowych kat. B 
7. Dla dwóch osób dorosłych po zrealizowanych kursach zawodowych 

zorganizowano  miesięczne praktyki zawodowe.  

Szkoła dla rodziców z Rodzin Wielodzietnych 
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin 
wielodzietnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w dniu 17.09.2015 roku 
dla dorosłych członków rodzin wielodzietnych zorganizowało Giełdę Pracy, na którą 
zostali zaproszeni lokalni pracodawcy. Dorośli członkowie rodzin wielodzietnych zostali 
przygotowani do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami i mogli sami 
spotkać się z pracodawcami i uzyskać zatrudnienie.  
 

   
 
 
 
Realizacja modułu rodzinnego 
 
W ramach modułu rodzinnego:  

 w I i II edycji pilotażu prowadzone było ,,Centrum dla Rodzin’’, sprawowano w nim 
opiekę nad 59 dziećmi z rodzin wielodzietnych (30 dzieci w I edycji i 29 w II edycji 
pilotażu) podczas trwania kursów zawodowych dla dorosłych członków rodzin.                          
W I edycji opiekę nad dziećmi sprawowali pod okiem wykwalifikowanej kadry harcerze  
z Komendy Hufca ZHP Busko – Zdrój. W II edycji programu do opieki nad dziećmi 
zostały włączone matki z rodzin wielodzietnych.  
,,Centrum dla Rodzin” w II edycji pilotażu zostało reaktywowane i funkcjonowało od 
maja do września 2015 roku. Koszty wynajmu pomieszczeń pokrywano z budżetu 
pilotażu. Centrum czynne było w okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku           
w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast w okresie nauki szkolnej w piątki do godziny 
18.00 oraz w soboty od 9.00 do 18.00 lub w zależności od  potrzeb. ,,Centrum dla 
Rodzin” wpłynęło pozytywnie na nawiązanie silnej więzi emocjonalnej pomiędzy 
rodzinami, nauczyło przyjaźni pomiędzy dziećmi  i wolontariuszami. W drugiej edycji 
pilotażu do opieki nad dziećmi zostały włączone matki z rodzin wielodzietnych, które 
według harmonogramu pomagały w opiece nad dziećmi.  
 

Kurs „Kucharz małej gastronomii” Kurs „Wizaż i stylizacja paznokci” 

Giełda Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju  
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 W ramach funkcjonowania Centrum dla Rodzin zorganizowano zajęcia 
z hipoterapii oraz zajęcia z nauki i doskonalenia pływania. W ramach przebywania 
dzieci w ,,Centrum dla Rodzin” zorganizowano dwie wycieczki integracyjne dla całych 
rodzin. 

W dniach 29-31.07.2015 roku odbył się wyjazd integracyjny dla rodzin 
wielodzietnych do Zakopanego, dla większości uczestników był to pierwszy tego 
rodzaju wyjazd. Większość  członków rodzin po raz pierwszy zobaczyła góry. Głównym 
celem wyjazdu było zintegrowanie się rodzin, przełamanie modelu biernego spędzania 
czasu wolnego, zacieśnienie więzi rodzinnych, oderwanie od problemów życia 
codziennego. Ponadto zorganizowany przy góralskiej muzyce grill wprowadził 
znakomitą atmosferę, która wpłynęła pozytywnie na wzajemne poznanie się 
uczestników pilotażu.  
 
Głównymi atrakcjami wyjazdu były: 

 wjazd i zjazd kolejką na Kasprowy Wierch 
 pobyt na Basenach Termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej 
 zabawy w Energylandii  - Parku Rozrywki w Zatorze 

 

                 
 
 

Dnia 28 sierpnia 2015 roku rodziny wielodzietne uczestniczyły w jednodniowej 
wycieczce integracyjnej do Krakowa i Tyńca. Wszyscy mogli skorzystać 
z rejsu gondolami do Tyńca, podczas którego podziwiano Kraków z łodzi. Rodziny 
zwiedziły również  Klasztor Ojców Benedyktynów w Tyńcu. Zwieńczeniem wycieczki 
było wspólne zdjęcie pod smokiem Wawelskim. 
 

Opieka nad dziećmi w Centrum dla Rodzin 
 

Dwudniowy wyjazd integracyjny do Zakopanego 
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Realizacja moduł kulturalno – sportowego 
 

W ramach działalności „Centrum Dla Rodzin” dla dzieci z rodzin wielodzietnych 
od lipca 2015 r. do  sierpnia 2015r. trwały zajęcia na basenie oraz zajęcia  z zakresu 
hipoterapii w Ośrodku Hipoterapii „HIPOLAND” w Zbludowicach. Nauka pływania 
odbywała się na Pływalni Miejskiej  w Busku – Zdroju.  

 

  
 

 
 

8.3.6. WIZYTY STUDYJNE - wymiana dobrych praktyk pomiędzy powiatami 
 
W ramach II edycji pilotażu jednym z obligatoryjnych zadań była wymiana 

dobrych praktyk pomiędzy powiatami. Powiat buski został zaproszony do powiatu 
poznańskiego i koszalińskiego. W dniach od 17 do 19 czerwca 2015 roku odbyła się 
wizyta studyjna członków PZKW i MGI z powiatu  buskiego do Poznania i Koszalina. 
Natomiast w dniach od 7 do 9 września 2015 roku powiat buski gościł członków MGI 
i PZKW z Koszalina. Głównym celem wizyt studyjnych była wymiana dobrych praktyk 
w zakresie pracy z  rodzinami wielodzietnymi oraz współpracy pomiędzy instytucjami.  

  
 

Wyjazd integracyjny do Krakowa i Tyńca 

Zajęcia wakacyjne w Centrum dla Rodzin  
 

Spotkanie członków PZKW i  MGI z powiatów koszalińskiego i buskiego  
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8.3.7. Konferencja „Schematom Stop!” w Krakowie  
 

Dnia 22 czerwca 2015 roku w Krakowie odbyła się konferencja „Schematom 
Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pacy – pilotaż”,  
uczestniczyli w niej również przedstawiciele zespołu realizującego pilotaż w powiecie 
buskim, koordynator pilotażu oraz członkowi Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej. 
Podczas konferencji prezentowane były dobre praktyki wypracowane w trakcie 
pilotażowej części projektu, a także założenia do ogólnopolskiego Modelu Lokalnej 
Interdyscyplinarnej Współpracy. Jedną z głównych części konferencji była dyskusja 
dotycząca rozwiązań w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy 
ukierunkowanej na wsparcie rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
 

  
 

 

 
 
8.3.8.Zakończenie programu pilotażowego "Schematom STOP!"  
 

Dnia 16.10.2015 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – 
Zdroju odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Schematom STOP!”  
Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym przedstawiono prezentację multimedialną   
z  realizacji  II etapu pilotażu. Wszystkie rodziny otrzymały upominki,  a na wspólnym 
poczęstunku kończącym spotkanie nie milkły  ciepłe słowa i wspomnienia z realizacji 
prawie dwuletniego programu.  
 

  
 
 
 
 
 
 

Konferencja „Schematom STOP!” w Krakowie 

Zakończenie pilotażu w Starostwie Powiatowym 
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8.3.9. Konferencja podsumowująca pilotaż  "Schematom STOP!" 
 w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie  

 
W dniu 20 listopada 2015 roku w Warszawie odbyła się  konferencja 

podsumowująca rezultaty  projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji 
pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Wzięli w niej udział pracownicy 
Centrum oraz przedstawiciele instytucji współpracujących  w ramach tego projektu. 
Podczas konferencji zaprezentowany został ogólnopolski „Model Lokalnej 
Interdyscyplinarnej Współpracy” na rzecz rodzin wielodzietnych wypracowany w ramach 
projektu „Schematom STOP!”. Uczestnicy konferencji  mogli wziąć udział w dyskusji 
dotyczącej rozwiązań systemowych w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej 
i rynku pracy.  
 
 

  
 

 

 

9. 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. 

Pierwsza Strategia została opracowana na lata 2003-2010. Powiat buski w tym 
okresie realizował wszystkie zadania wynikające z ww. dokumentu. Podstawowe cele                      
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 i prywatnych 
instytucji. Dzięki Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych 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. 

Konferencja podsumowująca II edycję pilotażu w Warszawie 
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Tabela 28. Realizacja działań Powiatowej Strategii i Integracji Problemów Społecznych na lata  
2011-2020 

 

 CEL STRATEGICZNY 1: ROZWIJANIE 
POMOCY 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. 

Współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy 
społecznej.  

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

Powiat Buski podpisał umowę z Wojewodą 
Świętokrzyskim pn.: „Podniesienie jakości usług 
świadczonych w Domu Pomocy Społecznej  
w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie 
lokali aktywizujących, pracowni terapii 
zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej 
wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie 
kwalifikacji personelu” w ramach Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy dla celu                      
2 SPPW.- umowa zrealizowana w 2015 roku 

3. Rozwój wolontariatu. 
 

Prowadzenie Klubu Wolontariusza 
organizowanego w miarę potrzeb w jednostkach 
pomocy społecznej. Realizowany w ramach 
projektu Nowy Zawód - Nowy Start. 

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 Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
realizowany był Szwajcarsko-Polski Program 
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.” Zrealizowano 
następujące prace: przygotowano 7 lokali 
aktywizujących, 5 pomieszczeń do rehabilitacji 
medycznej oraz 3 pomieszczenia do terapii 
zajęciowej, przeznaczonych jest dla 22 osób,                 
z czego 6 lokali jest trzyosobowych i 1 lokal 
czteroosobowy. Budynek uzyskał również 
instalację kolektorów słonecznych do 

przygotowywania ciepłej wody.   
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 
społecznym, klientom pomocy społecznej. 
 

Od 2014 roku funkcjonuje utworzone przez 
pracowników Centrum stowarzyszenie „Rodzina- 
wspólna troska”. 
Przy DPS działają stowarzyszenia                    
np. „Stowarzyszenie przyjaciół DPS Gnojno’, 
„Wielki Grosz” oraz nawiązywana jest 
współpraca z innymi stowarzyszeniami 

http://www.centrumbusko.pl/
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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” 
oraz pilotażu pn. „Schematom STOP!”. 

11. Utworzenie świetlicy.   Działania zostaną podjęte w dalszym terminie. 

 
 CEL STRATEGICZNY 2: ROZWÓJ 

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 

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. Został utworzony 
zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej Wypłaty 
Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej. 

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 na terenie powiatu Buskiego 
będzie następował w miarę wykazywanych 
potrzeb. 

9. Wspieranie funkcjonowania Grup 
Usamodzielniania. 

Grupy usamodzielniania będą tworzone w miarę 
zgłaszanych potrzeb. Usamodzielniani 
wychowankowie są objęci projektem „Nowy 
Zawód-Nowy Start”. 

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 rzecz 
dziecka i rodziny. Prowadzenie szkoleń dla 
kandydatów na rodziny zastępcze                        
w ramach programu PRIDE. Organizowanie 
szkoleń dla rodzin zastępczych oraz Grup 

http://www.centrumbusko.pl/
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Wsparcia na bieżąco. 
12. Organizacja festynu rodzinnego, promocja 

rodzicielstwa zastępczego, szkolenia. 
PCPR w dniu 12 czerwca 2015 r. 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. 

Program został przyjęty Uchwałą Nr VI/49/2015 
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 
2015 roku. Sporządzony został na lata 2015-
2017. 
 
 

15. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Udział w projekcie EFS „Nowy Zawód- Nowy 
Start” - pierwszeństwo w udziale w projektach 
EFS mają usamodzielniani wychowankowie. 
Udział w projekcie „Schematom STOP!” 

 
 
 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 2015 roku w ramach zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej pn.: ,,Dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych, technicznych                     
i w komunikowaniu się w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych zawarto z takimi osobami 31 
umów. 

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 
podjęcie prób utworzenia zakładu Aktywizacji 
Zawodowej. 

W 2015 roku zostały podjęte działania w związku                
z rozszerzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Busku- Zdroju działających przy Towarzystwie 
Przyjaciół Dzieci w Busku- Zdroju .  

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. 

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb 

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

Organizacja imprez integracyjnych.  

9. Wspieranie funkcjonowania środowiskowej 
świetlicy dla osób niepełnosprawnych. 
 

W 2015 roku nie była prowadzona  świetlica 
środowiskowa dla osób niepełnosprawnych. 

10. Prowadzenie dyżuru telefonicznego dla osób Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 

http://www.centrumbusko.pl/
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niepełnosprawnych. 
 

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 w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Udział w projekcie EFS „Nowy Zawód- Nowy 
Start” - pierwszeństwo w udziale w projektach 
EFS mają usamodzielniani wychowankowie. 
Udział w projekcie „Schematom STOP!” 

 
 

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

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte:  
1.  

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

Realizacja Programu  opracowanego w 2011 r. 
poprzez:  
- zapewnienie profesjonalnej pomocy ofiarom  
i świadkom przemocy domowej, 
- realizowanie programu korekcyjno-
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc                     
w rodzinie, 
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie, 
- podnoszenie efektywności działań i współpracy 
instytucji oraz organizacji świadczących pomoc 
osobom doznającym przemocy w rodzinie, 
- utworzenie systemu informacji na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości 
uzyskania pomocy, 
- udział w grupach roboczych zespołów 
interdyscyplinarnych w poszczególnych gminach 
w związku z interwencją pracowników ZIK                       
w sytuacjach przemocy. 

2. Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej na bazie Zespołu Interwencji 
Kryzysowej działającego w strukturach 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 

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 

 poradnictwo prawne 
 dyżury telefonu zaufania 

http://www.centrumbusko.pl/
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  interwencje środowiskowe psychologa 
i pracownika socjalnego 

4. Wspieranie rozwoju edukacji społecznej                      
i promocja postaw społecznych 

Współpraca ze szkołami powiatu buskiego: 
- 43 spotkania w szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu buskiego nt. radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych, profilaktyki uzależnień 
oraz możliwości uzyskania pomocy 
i reagowania w sytuacji wystąpienia zjawiska 
przemocy w rodzinie. 
- 8 spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców 
uczniów szkół z terenu powiatu buskiego na 
temat stosowania prawidłowych metod 
wychowawczych oraz promowania zachowań 
nieagresywnych, wolnych od przemocy. 
Udział w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki: 
- spotkania z uczniami szkół dotyczące  
poprawnej komunikacji w rodzinie oraz 
współczesnych zagrożeń i radzeniu sobie z nimi. 
- realizacja programu „Przerwij milczenie-
zatrzymaj przemoc”, w ramach którego 
promowano prawidłowe postawy względem 
przemocy i organizowane różne konferencje, 
szkolenia oraz spotkania ze społecznością 
lokalną. 

5. Podejmowanie działań profilaktycznych 
sprzyjających wzmacnianiu więzi rodzinnych 

- opracowanie i realizacja Programu działań 
profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 
promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w środowiskach zagrożonych 
przemocą w rodzinie na lata 2014-2016, 
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego 
i małżeńskiego w ramach udzielania pomocy 
psychologicznej, 
- spotkania profilaktyczne z uczniami w szkołach 
na terenie powiatu buskiego nt. poprawnej 
komunikacji w rodzinie oraz profilaktyka 
zagrożeń, 
- organizacja działań lokalnych w ramach 
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki (maj 2015 r.) 
- Festyn Rodzinny „Nie ma jak rodzina” 
w czerwcu 2015 r. 
- współprowadzenie grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych z terenu powiatu buskiego 
- „Lekcja dla Rodzica” – organizacja warsztatów 
wychowawczych dla rodziców z terenu powiatu 
buskiego 

6. Prowadzenie profilaktyki w kierunku 
rozwiązywania problemów alkoholowych 

- spotkanie z uczniami szkół średnich na  temat 
objawów uzależnienia od alkoholu i narkotyków 
- współpraca z Gminnymi Komisjami 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
działającymi na terenie powiatu buskiego 

7. Rozwijanie edukacji przedmałżeńskiej 
i poradnictwa rodzinnego 

 spotkanie psychoedukacyjne dla kandydatów 
przygotowujących się do zawarcia związku 
małżeńskiego w ramach katechez 
przedmałżeńskich, organizowanych przy 
parafii św. Brata Alberta w Busku-Zdroju                  
nt. prawidłowej komunikacji w rodzinie, a 
także mediacji oraz istoty dialogu 
małżeńskiego, 
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 wsparcie psychologiczne dla par będących               
w kryzysach psychologicznych, indywidualne 
poradnictwo wychowawcze, 

 popularyzowanie podjęcia opieki w formie 
rodzicielstwa zastępczego. 

8. Wdrażanie nowatorskich projektów na rzecz 
pomocy rodzinom 

Realizacja Programu Osłonowego „Przerwij 
milczenie-zatrzymaj przemoc” oraz Programu 
działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 
promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w środowiskach zagrożonych 
przemocą w rodzinie na lata 2014-2016: 
- zajęcia psychoedukacyjne z uczniami 
w szkołach, 
- spotkania z rodzicami uczniów podczas 
wywiadówek w szkołach nt. stosowania 
prawidłowych metod wychowawczych, 
- współpraca z parafiami z terenu powiatu 
buskiego poprzez prowadzenie spotkań dla  
kandydatów przygotowujących się do zawarcia 
związku małżeńskiego, rodziców młodzieży 
przygotowującej się do bierzmowania, a także 
przekazywanie informacji wiernym poprzez 
ogłoszenia kierowane przez duszpasterzy 
w poszczególnych parafiach. 
- „Lekcja dla Rodzica” – warsztaty wychowawcze 
dla rodziców z wszystkich gmin powiatu 
buskiego. 

9. Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje  
i doskonalących umiejętności poszczególnych 
służb 
 

- Studium Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Warszawie, organizowane przez 
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”– II stopień; 
- Szkolenie pn. „Kompendium wiedzy nt. 
psychologicznych aspektów uzależnień – 
antynarkotykowa profilaktyka lokalna” w Kielcach 
(30.07.) 
- Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie (29.10.) 
- Szkolenie pn. „Specyfika pracy z osobami 
stosującymi przemoc, psychologiczny portret 
sprawcy przemocy domowej” (26.11.) 

10. Rozwijanie współpracy instytucji i organizacji 
na rzecz pomocy społecznej 
 

- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej            
w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy 
osobom potrzebującym 
- współpraca z policją i sądem w sytuacjach 
przemocy 
- współpraca z sołtysami, radnymi, kuratorami, 
pracownikami socjalnymi w przypadkach rodzin 
dysfunkcyjnych, wymagających wsparcia  
- współpraca z sądem w celu przeprowadzenia 
przesłuchań świadków, szczególnie małoletnich 
– udostępnianie „Przyjaznego Pokoju 
Przesłuchań” 
- współpraca z parafiami powiatu buskiego w 
celu promowania prawidłowych postaw 
społecznych  oraz pomocy rodzinom. 

11. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
 

- udział w rekrutacji kandydatów do projektu EFS 
„Nowy Zawód – Nowy Start”, warsztaty, 
szkolenia oraz prowadzenie treningów EEG-
biofeedback dla beneficjentów projektu  
- współpraca w ramach pilotażu „Schematom 
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STOP!” (pomoc w rekrutacji uczestników, 
spotkania indywidualne i grupowe). 

 CEL STRATEGICZNY 5: 
 

ROZWÓJ PARTNERSTWA 
LOKALNEGOI 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 zwalnianym i bezrobotnym oraz 
podnoszeniem konkurencyjności 
przedsiębiorstw. 

PCPR realizował projekt „Schematom STOP! 
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej 
i instytucji rynku pracy – pilotaż.” 

 

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, ZOZ, GOPS, SIDROM, i innymi), a także 
między mieszkańcami. 

 

3. Tworzenie struktur, które sprzyjać będą 
budowaniu lokalnego partnerstwa 
z wykorzystaniem dotychczasowych i nowych 
metod działania. 

Celem projektu „Schematom STOP!” jest 
stworzenie skoordynowanego systemu współpracy 
instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub 
pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu 
i niemożności wyjścia ze świadczeń pomocy 
społecznej, a także do testowego wypracowania 
nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji                         
i integracji społecznej. 

 

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

Realizacja projektu „Schematom STOP!”. 
   
 

 

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 „Schematom STOP! Wspólne działania 
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy 
– pilotaż”. 
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. 

53 osoby – klientów PCPR uczestniczących 
w Projekcie „Nowy Zawód- Nowy Strat” wzięło 
udział w warsztatach grupowych i spotkaniach 
indywidualnych z doradcą zawodowym, 
psychologiem i pracownikiem socjalnym.  

 

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

3. Wyróżnienie pracowników pracy socjalnej 
poprzez podkreślenie roli ich 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” 
oraz pilotażu „Schematom STOP!”.  

 
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 
28.01.2011 r. Bez Strategii powiat buski nie byłby w stanie realizować polityki 
społecznej spoczywającej na samorządzie powiatu. 

 
 
10. OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO  
 
10.1. Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 
 

W dniu 17 listopada 2015 r. Powiatowe Koło Polskiego Towarzystwa 
Pracowników Socjalnych, któremu przewodniczy Andrzej Smulczyński wraz  
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  zorganizowali w Sali 
Koncertowej Sanatorium „Marconi” w Busku – Zdroju  obchody Powiatowego 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 Prałata Marka Podymę Proboszcza Parafii pw. Św. Brata 
Alberta w Busku–Zdroju oraz Księdza Kanonika Mariana Janika Proboszcza Parafii pw. 
Bożego Ciała w Busku-Zdroju. Uroczystość odbyła się pod patronatem 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku – Zdroju Andrzeja Gądka oraz Starosty 
Buskiego Jerzego Kolarza. Zaproszenia na obchody przyjęli: Wojewoda Świętokrzyski  
Bożentyna Pałka–Koruba, Starosta Buski Jerzy Kolarz, V-ce Starosta Stanisław 
Klimczak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Henryk Radosz,  Radni 
Powiatu, Prezes Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Wojciech Legawiec, a także 
Dyrektorzy, Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej        
z powiatu buskiego. Podczas uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Pracownika 
Socjalnego  zostały wręczone Odznaczenia Państwowe. Za zasługi w działalności       
na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia Brązowym Krzyżem Zasługi 
odznaczeni zostali: Anna Syska i Łukasz Drobek z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku–Zdroju oraz Jolanta Chaczyk z Warsztatów Terapii Zajęciowej 

http://www.centrumbusko.pl/
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w Busku-Zdroju. Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczony został 
Lucjan Piotrowski pracownik  z  Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. 

W 2015 r. laureatami statuetek „Złotego Serca Dobroci” zostali Mirosława Lis - 
Iwańska oraz Stanisław Wójtowicz – właściciele firmy STALESIA z Krakowa  
wspierający finansowo dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Winiarach. 

W kategorii „Serce Dobroci „ statuetki otrzymali: Jolanta Czyrny – Dyrektor 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju; Iwona Bąk  - Wicedyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie; Stanisław Żelazny – 
przedsiębiorca z miejscowości Świniary w gminie Solec – Zdrój. 

 Starosta Buski uhonorował wyróżnieniami grupę pracowników pomocy 
społecznej, którzy szczególnie zasłużyli się na polu pomocy potrzebującym. List 
gratulacyjny Starosty Buskiego dla najstarszego stażem pracownika pomocy 
społecznej  otrzymała Renata Doros z Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. 
Laureatem Konkursu „Wolontariusz Roku 2015” została  Anna Zarańska – 
uczennica  IV klasy Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                
nr 1 w Busku – Zdroju. Nagrodzeni zostali także wszyscy wolontariusze działający  
w Klubie Wolontariusza. Obchody Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił recital Jagi 
Wrońskiej wokalistki, poetki, kompozytorki z Krakowa. 

        

 
 

        
 
10.2. Dzień Pracownika Socjalnego w Warszawie 

Dzień Pracownika Socjalnego to corocznie obchodzone święto pracowników 
pomocy społecznej. Podczas uroczystości Minister Rodziny, Pracy Polityki Społecznej 
Elżbieta Rafalska w dniu 23 listopada 2015 roku w Polonia Palace Hotel  
w Warszawie wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie 
rozwiązania w pomocy społecznej. Wśród nagrodzonych znalazła się s. Dobromiła 
Teresa Kurek – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr 
Kanoniczek Ducha Św. „Dom Ojca Gwidona” w Pacanowie”.  Siostra Dyrektor 
otrzymała nagrodę za nowatorskie metody pracy z rodzinami biologicznymi na rzecz 
wzmacniania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wytrwałość  
i skuteczność w mobilizowaniu środowisk lokalnych do integrowania się i wspólnego 
rozwiązywania problemów. Minister Elżbieta Rafalska podziękowała wszystkim 

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 2015 r. 
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pracownikom pomocy społecznej za ich trudną i odpowiedzialną, choć często 
niedocenianą pracę. Wykład inauguracyjny pn. „Zawód czy powołanie” wygłosiła 
Joanna Staręga-Piasek, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych  
w Warszawie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, 
jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, Rady Pomocy Społecznej,  
w tym Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku-Zdroju, Członek Rady Pomocy Społecznej, Przewodniczący Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. 

 

 

 

 

 

 

11. WSPÓŁPRACA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE                       

Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI, SAMORZĄDOWYMI  
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 
   Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie realizując zapisaną w Konstytucji zasadę subsydiarności w przedsięwzięciach 
w sprawach rodziny. współpracowało z administracją publiczną na każdym szczeblu.    
W roku 2015  Centrum podejmowało współpracę z Kancelarią Prezydenta, 
Ministerstwem Pracy  i Polityki Społecznej, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, 
Wydziałem Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 
oraz samorządami powiatowymi  i gminnymi na terenie powiatu i województwa. 

Wzorowo układała się współpraca z Sądem Rejonowym w Busku–Zdroju 
Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich oraz kuratorami tego sądu. Współpraca polegała  na 
płynnej wymianie informacji oraz organizacji wsparcia dla osób potrzebujących. PCPR 
współpracowało 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”, 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,  Placówkami Oświatowymi. 
Z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju Centrum ma 
podpisaną umowę o współpracy w sytuacjach interwencji kryzysowej. Ustawa 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie systematycznie kontaktowało się z wieloma 

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego – Warszawa, 23 listopada 2015 roku 
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stowarzyszeniami i organizacjami, także kościelnymi. Za wzorową trzeba uznać 
współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków 
Pomocy Rodzinie „Centrum”, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Świętokrzyskim 
Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, Hufcem ZHP Busko – Zdrój/ 
Chorągiew Kielecka ZHP, Fundacją Przyjaciółka, Fundacją ”A-Kogo” Ewy Błaszczyk, 
Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Caritas Diecezji Kieleckiej,  Zgromadzeniem 
Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Domem Zakonnym z siedzibą  w Słupi, 
Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Krakowie, 
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, Stowarzyszeniem ,,Rodzina – Wspólna Troska”. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało również w 2015 r.                 
z redakcjami Problemów Społecznych, Tygodnika Ponidzia, Echo Dnia, portalem 
internetowym busko.com, regionalną telewizją internetową „Telewizja Ponidzie”. 

 

 
                                  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

12. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM „RODZINA – WSPÓLNA 
TROSKA” 
 

Stowarzyszenie „Rodzina – Wspólna Troska” przy współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju, zorganizowało akcję charytatywną pn. 
„Pierwszy Plecak”. Inicjatywa miała na celu skompletowanie wyprawek szkolnych dla 
dzieci z ubogich rodzin z terenu powiatu buskiego. Zwróciło się ono z prośbą  
o wsparcie akcji do lokalnych przedsiębiorców. Akcja została pozytywnie odebrana 
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 przez Polskie Składy Budowlane Wełecz. Pracownicy wraz  
z kierownictwem PSB, jak i sklepem ,,Mrówka” zorganizowali zbiórkę artykułów 
szkolnych na przygotowanie szkolnych wyprawek. Zakupione przez pracowników i PSB 

przybory szkolne przekazane zostały Stowarzyszeniu, które przygotowało 10 plecaków 
wraz z wyposażeniem.   W dniu 14 września 2015r. nastąpiło uroczyste przekazanie 
wyprawek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Gnojnie - Filia w Balicach w obecności 
przedstawicieli Stowarzyszenia, głównego Sponsora PSB - maskotki Mrówka, Wójta 
Gminy Gnojno Zbigniewa Janika, Kierownika Placówki Teresy Długosiewicz oraz dzieci  
i rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 
W ramach  działalności Stowarzyszenie pozyskało nieodpłatnie jabłka w ramach 
programu „EMBARGO”. Jabłka zostały rozdysponowane rodzinom potrzebującym  
z naszego powiatu, rodzinom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym 
i domom pomocy społecznej na terenie powiatu buskiego. 

Ponadto Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna Troska” dzięki współpracy                 
z Narodowym Bankiem Polskim  w Warszawie pozyskało 4 komputery, które we 
współpracy z lokalną społecznością zostały przekazane do wytypowanych rodzin          
z dziećmi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                

 
13. OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 roku trzykrotnie przystąpiło do 
Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności koordynowanej przez Świętokrzyski Bank Żywności  
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Akcję przeprowadzili wolontariusze (uczniowie buskich 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, gimnazjaliści z Pacanowa, Solca Zdroju, 
Wiślicy oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie  

Przekazanie wyprawek szkolnych w Szkole w Balicach 

Przekazanie komputera Przekazanie jabłek 
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i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo  
w Busku - Zdroju. Paczki żywnościowe zostały przekazane rodzinom najbardziej 
potrzebującym. 
 

Rozliczenie zbiórki żywności w 2015r. 

Organizowane zbiórki żywności Łączna waga zebranych 
produktów 

20-22 marzec 2 995,20 kg 

25-26 wrzesień 1 955,27 kg 

04-06 grudzień 2 489,80 kg 

Razem 7 440,27 kg 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. POMOC PRACOWNIKÓW PCPR 

 
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w 2015 

roku aktywnie włączali się w różne działania na rzecz osób potrzebujących. W miesiącu 
grudniu ubiegłego roku przyłączyli się do udziału w SZLACHETNEJ PACZCE, będąc 
darczyńcą dla jednej z rodzin powiatu buskiego. Przygotowana paczka była jedną         
z    20 771 wszystkich paczek przygotowanych i rozdanych w całej Polsce w dniach 12-
13 grudnia dla rodzin potrzebujących – osób starszych, samotnych, chorych i rodzin 
wielodzietnych. 

 
 
 

 
 
 
 

 

15. OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE SZKOLENIOWE  
I SPOTKANIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW PCPR 
 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             
w Busku-Zdroju corocznie biorą udział w różnych formach 
szkoleniowych organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, celem podnoszenia 

Młodzież podczas zbiórki żywności 
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własnych kwalifikacji zawodowych. Stowarzyszeniu od 2008 roku przewodniczy 
dyrektor buskiego PCPR Andrzej Smulczyński, a zarazem inicjator utworzenia 
Stowarzyszenia. 

Na zaproszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dyrektor 
PCPR w Busku-Zdroju Andrzej Smulczyński uczestniczył w debacie dotyczącej 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników w ośrodkach pomocy 
społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Spotkanie odbyło się  
16 stycznia 2015 r. w Warszawie. 

W dniach od 29 do 31 marca 2015 r. dwóch pracowników Centrum podnosiło 
swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w konferencji szkoleniowej „Koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej – dotychczasowe doświadczenia, nowe wyzwania”     
w Zakopanem. Uczestniczyło w niej 104 koordynatorów i organizatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej z całego kraju. Podczas konferencji przedstawiciel MRPiPS - 
Katarzyna Napiórkowska - Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy 
Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej omówiła perspektywę 
dalszych zmian ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również 
przedstawiono doświadczenia wynikające z realizacji tego aktu prawnego. Z kolei 
Joanna Luberadzka-Gruca z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, dyrektor 
Fundacji „Przyjaciółka”, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka przeprowadziła 
swój autorski wykład pn. „Zrozumieć dziecko skrzywdzone”. Jeden z paneli 
tematycznych konferencji poświęcony był dokumentacji koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w warsztatach kompetencyjnych 
oraz warsztatach pn. „Instrukcja obsługi dziecka, czyli jak wychowywać, żeby dzieci nas 
słuchały”.  

 

            
 

 

 

 

W dniach od 7 do 9 września 2015 r. pracownicy buskiego Centrum 
uczestniczyli w X forum PCPR i MOPR pn. „Zawsze z rodziną”  
w Busku-Zdroju, gdzie udział wzięło 99 przedstawicieli instytucji pomocy społecznej 
z całego kraju, reprezentujących 15 województw. Tematyka spotkania obejmowała 
zmiany i oczekiwania związane z realizacją ustawy o pomocy społecznej, jak również 
perspektyw Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważnym punktem obrad była też 
prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, mających na celu podnoszenie 
jakości usług świadczonych przez jednostki pomocy społecznej. Zaproszeni goście 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krystyna Wyrwicka, Dyrektor 
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, jej zastępca -  Marzena Bartosiewicz 
oraz przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego i powiatu buskiego podkreślali 
perspektywę zmian związanych z ochroną osób najuboższych i wykluczonych 

 

Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej – dotychczasowe doświadczenia, nowe wyzwania” (Zakopane, 29-31.03.2015 r.) 

http://www.centrumbusko.pl/
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społecznie. Tematem spotkania była również polityka senioralna oraz problematyka 
związana z napływem uchodźców. Z kolei aktualne problemy społeczne w Polsce na tle 
innych krajów europejskich poruszyła w wykładzie inauguracyjnym pn. „Wyzwania 
pomocy społecznej i pracy socjalnej – Polska a Europa” prof. dr hab. Elżbieta 
Trafiałek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bogumiła Dertkowska     
z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MRPiPS 
przedstawiła realizowane projekty unijne,  jak i nową perspektywę Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Spotkanie swoją obecnością zaszczycił także Dariusz 
Kapusta, Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. 

            
 

                 
  

 
  
 
 
 
 
Podczas X forum pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-

Zdroju zapoznali się z litewskim systemem funkcjonowania pomocy społecznej. Na 
zaproszenie organizatorów spotkania przyjechali pracownicy opieki socjalnej z Rejonu 
Solecznickiego na Litwie na czele z Oksaną Obłoczyńską, Kierownikiem Działu Opieki 
Socjalnej i Ochrony Zdrowia. Współtworzą oni również Zespół Pieśni i Tańca 
„Solczanie”, który podczas trzech koncertów dobroczynnych w Busku-Zdroju                  
i w Pacanowie zbierał fundusze na polskie dzieci z Domu Dziecka w Solecznikach.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uczestnicy X forum PCPR i MOPR 
 (Busko-Zdrój, 7-9.09.2015 r.) 

Mirosława Zielony z PCPR w Koszalinie, 
Krystyna Wyrwicka i Marzena Bartosiewicz 

z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 
MRPiPS, Andrzej Smulczyński 

z buskiego PCPR podczas X forum  
(Busko-Zdrój, 8.09.2015 r.) 

 

Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie” z Litwy 
podczas inauguracji X forum PCPR  
i MOPR (Busko-Zdrój, 7.09.2015 r.) 

 

 

Pracownicy opieki socjalnej z Rejonu 

Solecznickiego na Litwie  

(Busko-Zdrój, 8.09.2015 r.) 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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Andrzej Smulczyński podczas prac 
Komisji do spraw oceny wniosków 

(Warszawa, 5-6.10.2015 r.) 

Dyrektor PCPR wraz z księgową w dniach od 18 do 20 października 2015 r. 
uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pn. „Doświadczenie                  
i perspektywy finansowe Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie” w Zawierciu. 
Pozwoliło to zaktualizować i usystematyzować ich wiedzę z zakresu zasad gospodarki 
finansowej i rachunkowości, zasad ewidencji majątku trwałego oraz zmian w przepisach 
z zakresu ubezpieczeń społecznych i egzekucji w pomocy społecznej. Szkolenie 
poprowadził doświadczony wykładowca i szkoleniowiec z zakresu rachunkowości 
budżetowej Damian Grzelka, jak również przedstawiciele Urzędu Skarbowego oraz 
Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zawierciu. Konferencja 
zorganizowana przez Stowarzyszenie „Centrum” spotkała się z bardzo dużym 
uznaniem ze strony uczestników ze względu na szeroki zakres tematyki, jak również 
odpowiedni dobór wykładowców.  

  

 
 

 

 

  

Andrzej Smulczyński jako Członek Rady 
Pomocy Społecznej brał udział w pracach Komisji do 
spraw oceny wniosków o nagrody specjalne 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w dniach od 5 do 6 października 2015 r. 
w Warszawie. Uroczystość wręczenia ww. nagród 
i wyróżnień w zakresie pomocy społecznej 
zorganizowana z okazji obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego odbyła się w dniu 23 listopada 2015 r. 
w Warszawie.  

 

16. ORGANIZACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

  
 

16.1. 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 r.                            
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 

 

Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pn. „Doświadczenie i perspektywy 
finansowe Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie” (Zawiercie, 18-20.10.2015 r.) 

 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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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. Uchwałą nr 426/2012 oraz w dniu 4 kwietnia 2013 r. Uchwałą nr 559/2013 
Zarząd Powiatu 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 

 
 
 

Dla zharmonizowania działalności i zapewnienia jednolitego działania przy 
wykonaniu zadań, poszczególne zespoły zobowiązane są do współpracy oraz 
informowania się o obowiązujących przepisach. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla sprawnego wykonywania powierzonych 
zadań dysponuje własnym środkiem transportu  Peugeot Expert, który przystosowany 
jest również do przewozu osób niepełnosprawnych. W 2015 roku  wyjazdów 
służbowych w teren było 168.  

Centrum posiada własną stronę internetową www.centrumbusko.pl na której są 
zamieszczane wszystkie informacje z działalności Centrum.  W ubiegłym roku 
odnotowano około 20 tys. wejść.  Ponadto jest prowadzona strona www.nowy-
zawod.busko.pl 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

  

 
 

 
 
 
 
 

Samochód służbowy zakupiony  
ze środków EFS 

Strona internetowa PCPR 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.centrumbusko.pl/
http://www.nowy-zawod.busko.pl/
http://www.nowy-zawod.busko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
113 

 

 

 

Struktura organizacyjna PCPR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.2. Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 roku 
 

Obsadę kadrową Centrum na koniec 2015 roku stanowiło 15 osób. W roku 
ubiegłym kontynuowano zatrudnienie w ramach Projektu EFS doradcy ds. osób 
niepełnosprawnych, którego zadaniem było doradztwo i pomoc beneficjentom projektu 
„Nowy Zawód – Nowy Start”. 
 
Stan na 31.12.2015 r.: 

Andrzej Smulczyński - mgr politologii i nauk społecznych, organizator pomocy 
społecznej – dyrektor. 

Aneta Chwalik - mgr politologii i nauk społecznych – kierownik zespołu. 
Danuta Sołtyk – specjalizacja II stopnia na kierunku praca socjalna - starszy 
specjalista pracy socjalnej. 

Justyna Zięba – mgr pedagogiki - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.  
Marta Drobek - mgr ekonomii - główna księgowa. 
Ewa Bysiec – mgr ekonomii - pomoc administracyjna. 
Anna Syska – mgr pedagogiki - sekretarka. 

    Edyta Borek - mgr ekonomii - pomoc administracyjna.        
    Barbara Gruchała - pomoc administracyjna (umowa na czas określony). 

Łukasz Drobek - mgr inż. teleinformatyki - informatyk/kierowca. 
Dorota Kurecka – mgr psychologii - psycholog. 
Beata Doktór – mgr doradca zawodowy – Koordynator Powiatowy (umowa na czas 
określony). 

Leszek Zelek- mgr ekonomii/administracji - Koordynator Projektu (umowa na czas 
określony). 

http://www.centrumbusko.pl/
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Justyna Twardy- mgr pedagogiki - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa 
na czas określony). 

 Monika Plisak – wykształcenie zawodowe – sprzątaczka. 
 
Osoby na zwolnieniach:         

 
    Agnieszka Milewska- mgr rewalidacji z terapią pedagogiczną – kierownik zespołu. 
 

Osoby, którym ustał stosunek pracy: 
       
Wioleta Nieznalska - mgr pedagogiki  -Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
(umowa na czas określony). 

Anna Sztuk - mgr zarządzania doradca ds. osób niepełnosprawnych (umowa na 
czas określony). 

    Justyna Wójcik - mgr pedagogiki -pomoc administracyjna (umowa na czas       
    zastępstwa). 
Dorota Sobiegraj – mgr chemii - specjalista ds. bieżącej obsługi UP (umowa na 
czas określony). 

Teresa Leszczyńska – technik ekonomista - opiekun Klubu Wolontariusza (umowa     
na czas określony). 

Bernadetta Pisarczyk – mgr psychologii – psycholog. 
Piotr Milewicz - mgr politologii- opiekun Klubu Wolontariusza (umowa na czas 
określony). 

 
Z Centrum współpracowali: 
Izabella Wilkus – radca prawny w Zespole Interwencji Kryzysowej. 
Adam Mierzwa – inspektor nadzoru budowlanego. 
Marek Kuzia - usługi archiwizacyjne. 

 
Stażyści: 
Patrycja Swatek ( staż od 20.07.2015 r. – 30.11.2015 r.) 

 
Średni staż pracy  osób zatrudnionych w Centrum wynosił 6,8 lat pracy. 
W 2015 roku odbyła się ocena pracowników, oceny dokonał Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o Zarządzenie nr 16/2007 z dnia 17.09.2007 r.  
z zastosowaniem formularzy do oceny pracowników. Pracownicy posiadają aktualne 
zaświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.  
Średnie wynagrodzenie brutto pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w 2015 r wynosiło – 2 638,03 zł. miesięcznie (bez dyrektora).   
 
 
16.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju funkcjonuje 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który określa szczegółowe 
zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz 
zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 
Fundusz ten tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku 
do przeciętnej  liczby zatrudnionych. 

http://www.centrumbusko.pl/
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W 2015 roku zgodnie z planem wydatków Funduszu dla uprawnionych pracowników 
zorganizowano następujące formy wsparcia oraz organizacji wypoczynku: 
1. Dofinansowano zorganizowanie wycieczki dla pracowników oraz członków ich  

rodzin do Francji. 

2. Zorganizowano spotkanie integracyjne. 

 
W 2015 roku miejscem wycieczki była Francja. 

 
 

                           
   
 
 
 
 
 

16.4. Podwyższanie kwalifikacji 
 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju 
uczestniczyli w 2015 r. w licznych szkoleniach, konferencjach oraz seminariach w celu 
podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.  
Tabela 31. Uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach pracowników  Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  

 

Lp. Nazwa szkolenia 
Liczba 

uczestników 
Liczba form 

szkoleniowych 

1 
Studium pomocy ofiarom przestępstw w rodzinie – Warszawa 
 

1 16 

2 
Szkolenie pn. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok” - 
Kielce 

1 1 

3 
Seminarium szkoleniowe dla działów IT – Kielce 
 

1 1 

4 
Konferencja szkoleniowa „Koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej” - Zakopane 

2 3 

5 
Seminarium warsztatowe w ramach projektu „PI 
Odrodzenie Feniksa” - Kielce 

1 1 

6 
 Szkolenie pn. „Symulacja mediacji rodzinnej” – Kielce 
 

1 1 

7 
Szkolenie pn. „Zarządzanie niepełnosprawnością  
w miejscu pracy” - Warszawa 

1 1 

8 
Konferencja naukowa pn. „Kondycja współczesnej rodziny 
w dobie postmodernizmu kulturowego” – Podzamcze 
Chęcińskie 

2 1 

Uczestnicy wycieczki do Paryża w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2015 roku 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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9 
Szkolenie dot. przygotowywania danych statystycznych - 
Zgórsko 

1 3 

10 
III Kongres rodzicielstwa zastępczego „Dziecko jest 
najważniejsze” - Warszawa 

2 1 

11 
Konferencja regionalna pn. „Model kontraktowania usług 
społecznych” - Kielce 

2 1 

12 
Konferencja pn. „Innowacyjne metody wsparcia kobiet 
doświadczający przemocy ekonomicznej” - Kielce 

1 1 

13 
Szkolenie dotyczące opracowywania statystycznych 
analiz danych społeczno-gospodarczych oraz 
prognozowania – Sitkówka-Nowiny 

1 3 

14 
Seminarium pn. „Monitorowanie losów dziecka” – Kielce 
 

2 2 

15 
Szkolenie pn. „Kompendium wiedzy na temat 
psychologicznych aspektów zjawiska uzależnień” - Kielce 

1 1 

16 
Wojewódzka konferencja kierowników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej regionu świętokrzyskiego 

2 1 

17 
Regionalna gala jubileuszowej X edycji konkursu 
LODOŁAMACZE 2015 - Kraków 

1 1 

18 
X Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. 
„Zawsze z Rodziną” – Busko-Zdrój 

17 3 

19 
Konferencja podsumowująca realizację projektu 
“Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku-pracy - pilotaż” – Warszawa 

5 1 

20 
 Warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania 
modelowego standardu aktywnej integracji - Kraków 

1 3 

21 
Ogólnopolska konferencja szkoleniowa pn. 
„Doświadczenie i perspektywy finansowe Powiatowych 
Centrów Pomocy Rodzinie” – Zawiercie  

2 3 

22 
IX Kongres stowarzyszeń województwa świętokrzyskiego 
„III sektor – biznes – samorząd – współpraca dla rozwoju 
regionu” - Kielce 

1 1 

23 
Szkolenie z zakresu bhp i ppoż – Busko-Zdrój 
 

6 4 

24 
Szkolenie obronne dla grupy szkoleniowej /PN-1/ - Busko-
Zdrój 

1 1 

25 
Szkolenie pn. „Nowatorskie metody pracy z rodziną” - 
Warszawa 

2 5 

26 
Seminarium dotyczące pracy świętokrzyskich Zespołów 
Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie - Jędrzejów 

1 1 

27 
Warsztaty dla beneficjentów projektów społecznych  
w ramach 9 osi RPOWŚ - Kielce 

1 1 

28 
Szkolenie dotyczące podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa - Kielce 

2 3 

29 
Szkolenie pn. „Neurorozwojowe podstawy prawidłowego 
rozwoju dziecka. Porzucenie jako dziecięca trauma  
rozwojowa” - Kielce 

1 1 

 
 

RAZEM 
 

64 
  

66 

http://www.centrumbusko.pl/
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W ramach Projektu Szwajcarsko-Polskiej współpracy  „SWISS CONTRIBUTION” dla  
Domu Pomocy Społecznej w Zborowie trzynastu przedstawicieli powiatu buskiego ze 
Starostą Buskim Jerzym Kolarzem i  dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju uczestniczyło w wizycie studyjnej w Kantonie Aarau               
w Szwajcarii w dniach od 31 maja do 3 czerwca 2015 roku. Projekt przewidywał 
podniesienie jakości świadczonych usług w celu wzmocnienia podmiotowości                 
i aktywności życiowej podopiecznych. Celem wyjazdu było zapoznanie się z systemem 
opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz psychicznie chorymi w tym 
Kantonie. Polska delegacja odwiedziła trzy miejsca, które prowadzą działalność w tym 
zakresie. Była to Fundacja Topferhaus,Guyerweg i Stowarzyszenie Spitex. 
  

                     

Ponadto pracownicy PCPR podnosili swoje kwalifikacje poprzez następujące formy 
doszkalające: 

 Studia podyplomowe „Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne” – Kielce (1 osoba) 
 Studia podyplomowe „Asystent rodziny” – Kielce (3 osoby) 
 Studia podyplomowe „Ekonomia społeczna” – Kielce (2 osoby) 
 Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji pomocą społeczną (3 osoby) 
 Szkolenie e-learningowe pn. „Nowatorskie metody pracy socjalnej i publikacja 

specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”                      
(4 osoby) 

 Szkolenie e-learningowe pn. :Tworzenie i administrowanie dostępnymi serwisami 
internetowymi” (2 osoby). 

Przedstawiciele władz samorządowych powiatu buskiego oraz jednostek pomocy społecznej 

podczas wizyty studyjnej w Szwajcarii (31.05.-3.06.2015 r.) 

http://www.centrumbusko.pl/
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 PCPR w Busku – Zdroju było również organizatorem różnego rodzaju spotkań 
i szkoleń dla kadry pomocy społecznej, przedstawicieli prawa, rodzin zastępczych 
i pełnoletnich wychowanków oraz organizacji pozarządowych. 
 

Tabela 32. Szkolenia i spotkania zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Busku-Zdroju 
Lp. Temat szkolenia Liczba 

spotkań  
Uczestnicy  Liczba 

uczestników 

1 Szkolenie Rodzin Zastępczych PRIDE 7 
Kandydaci na rodziny 

zastępcze 
14 

2 
Spotkanie promocyjno -informacyjne wsparć 
oferowanych przez PCPR dla 
usamodzielnianych wychowanków 

1 
Usamodzielniani 
wychowankowie 

35 

3 
Warsztaty psychoedukacyjne pn. „Dopalaczom 
STOP” dla dzieci z rodzin zastępczych oraz 
placówek opiekuńczo - wychowawczych 

3 

Wychowankowie 
Rodzinnej i 

Instytucjonalnej Pieczy 
Zastępczej 

63 

4 Ocena sytuacji dziecka w rodzinie  2 

Ośrodek Adopcyjny, 
Rodziny zastępcze, 

Przedstawiciele OPS 
Szkoły  

29 

5 
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych 

10 Rodziny zastępcze 10 

6 
Spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających 
przemocy w rodzinie 

22 
Osoby doznające 

przemocy w rodzinie z 
terenu powiatu buskiego 

10 

7 

Konferencja podsumowująca realizację projektu 
“Schematom STOP! Wspólne działania instytucji 
pomocy społecznej i instytucji rynku-pracy - 
pilotaż”  

1 
Beneficjenci projektu 
„Schematom STOP!” 

70 

 

Warsztaty psychologiczne dla matek  
z rodzin wielodzietnych w ramach projektu 
„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji 
pomocy społecznej  
i instytucji rynku-pracy - pilotaż” 

2 

Beneficjenci projektu 
„Schematom STOP! 
Wspólne działania 
instytucji pomocy 

społecznej  
i instytucji rynku-pracy - 

pilotaż” 

10 

8 
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

3 

Przedstawicie instytucji 
specjalizujących się 
przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie z 
terenu powiatu buskiego  

28 

9 
Szkolenie pn. „Specyfika pracy z osobami 
stosującymi przemoc, psychologiczny portret 
sprawcy przemocy domowej” – Busko-Zdrój 

1 

Przedstawiciele policji, 
prokuratury i 

kuratorskiej służby 
sądowej 

15 

10 
Superwizja  
 

2 
Członkowie Zespołów 
Interdyscyplinarnych i 

Grup Roboczych 
12 

11 
Konferencja podsumowująca projekt „Przerwij 
milczenie – zatrzymaj przemoc” 

1 
Przedstawiciele 

instytucji z powiatu 
buskiego 

50 

12 
Spotkania psychoedukacyjne z rodzicami 
uczniów szkół z powiatu buskiego 

7 
Rodzice dzieci 

ze szkół z 
powiatu buskiego 

290 

13 
Spotkania z uczniami szkół powiatu buskiego                 
z psychologiem 

43 
Uczniowie szkół  

z powiatu buskiego 
1915 
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Spotkanie psychoedukacyjne  
z nauczycielami nt szkodliwego działania 
dopalaczy i reagowania w sytuacjach trudnych 

1 

Nauczyciele Zespołu 
Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących w 
Busku-Zdroju 

35 

14 
Spotkanie psychologa z kandydatami 
przygotowującymi się do zawarcia związku 
małżeńskiego 

1 

Kandydaci 
przygotowujący się do 

zawarcia związku 
małżeńskiego 

14 

 
Pracownicy Centrum byli również zapraszani jako prelegenci na różne konferencje, 
kursy i spotkania organizowane przez inne instytucje z powiatu buskiego. Prowadzili 
m.in.:   
 

 prelekcję podczas debaty podsumowującej XIII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – 

organizowaną przez Komendę Powiatowa Policji w Busku-Zdroju w dniu 1 czerwca 
2015 r. 

 warsztaty psychologiczne podczas kursu samoobrony dla kobiet w ramach kampanii 
społecznej „Niepokonane” – zrealizowany przez Komendę Powiatowa Policji w Busku-
Zdroju w dniu 6 października 2015 roku 
 

 wykład podczas konferencji pn. „Rola nauczyciela w odkrywaniu wewnętrznego 
potencjału ucznia z niepełnosprawnością – ku edukacji włączającej” – zorganizowana 
przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju  
w dniu 18 listopada 2015 roku; 
 

 wykład podczas VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowanego przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku-Zdroju w dniu 26 
października 2015 roku. 
 

16.5. Kontrole zewnętrzne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   
            w Busku – Zdroju 
 
      W 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju kontrolowane 
było przez: 
 Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach w zakresie: 

gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POKL w zakresie 
projektu POKL.07.01,02-26-002/14   

 Na tę okoliczność sporządzono protokół kontroli. Kontrolujący w wyniku kontroli nie 
stwierdził nieprawidłowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
w kontrolowanym zakresie i okresie.  
 Odział Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Kielcach  w zakresie: 
- prawidłowości realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz 

prawidłowości wydatkowania i wykorzystania środków finansowych przekazanych 
Realizatorowi i beneficjentom pomocy przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych za lata od 2012 do 2014 r.     

   Na tę okoliczność sporządzono protokół kontroli. Wydano zalecenia pokontrolne.  
 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Audytora Wewnętrznego przeprowadzona 

była kontrola sprawdzająca wydatki poniesione w 2014 r.  
Na te okoliczność sporządzono protokół kontroli w którym kontrolujący stwierdzili 

drobne nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne w celu ich wyeliminowania.  

http://www.centrumbusko.pl/
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16.6. Kontrola zarządcza 
 
Zgodnie z art.68 ust.1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.               
z 2013 r., poz. 885 ze zm.) kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów 
publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 
i zadań  w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zapewnienie 
funkcjonowania skutecznej, efektywnej  
i adekwatnej kontroli zarządczej, stosownie do treści art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy, należy 
do obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych. 
 
   W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  funkcjonuje i opracowany jest regulamin 
kontroli zarządczej wprowadzony zarządzeniem  nr 6/2010 z dnia 21.04.2010 r., 
w miejsce którego opracowano i wprowadzono nowy regulamin  zarządzeniem nr 
10/2013  z dnia 15.05.2013 r. 
 
 
Środowisko wewnętrzne  
 
 
Zatrudnieni pracownicy posiadają stosowną wiedzę, umiejętności  
i doświadczenie niezbędne dla poszczególnych stanowisk pracy. 
Dyrektor PCPR dokonuje oceny pracowników co dwa lata, zgodnie  
z zarządzeniem Dyrektora nr 16/2007 z dnia 17.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia 
systemu oceny pracowników  PCPR.  
 
Zasady zatrudniania określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 
wewnętrzne zarządzenie Dyrektora nr 7/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. sprawie 
wprowadzenia „ Systemu zatrudniania pracowników na wolne stanowisko urzędnicze” 
w PCPR w Busku-Zdroju. 
Wszyscy pracownicy posiadają zakresy czynności regulujące ich obowiązki   
i uprawnienia. Zakres czynności, uprawnienia, upoważnienia dostępne są  
w aktach pracowników i są aktualizowane w miarę potrzeb. Każdy pracownik imiennie 
potwierdza przyjęty zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. 
Dyrektor jednostki dąży do dostosowana dokumentów do obowiązujących przepisów, 
celów i zadań. 
Struktura organizacyjna jednostki jest adekwatna do wielkości i charakteru 
realizowanych przez Centrum zadań. Zakresy zadań, uprawnień  
i odpowiedzialności kierownictwa oraz poszczególnych zespołów są dostępne dla 
każdego pracownika jednostki w Regulaminie.  
Pracownicy uczestniczą w  szkoleniach podnoszących ich kompetencje zawodowe jak 
i również w studiach podyplomowych.  
Struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych zadań Centrum. 
Centrum poddawane jest kontrolom zewnętrznym i wszelkie zaistniałe nieprawidłowości 
są na bieżąco eliminowane. 
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Cele i zarządzanie ryzykiem 
 
Misja i cele jednostki 
 
Celem podstawowym PCPR jest: 
 
1.Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki  dzieciom całkowicie lub 
częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez organizowanie różnych form opieki 
zastępczej. 
2. Realizacja zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
3. Podejmowanie działań związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej. 
4. Prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
5. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej  
i pieczy zastępczej. 
6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, 
w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, ośrodków 
interwencji kryzysowej oraz rodzinnej pieczy zastępczej. 
7. Prowadzenie innych spraw przewidzianych przepisami prawa. 
8. Realizacja zadań zawartych w planie pracy za I-sze i II-gie półrocze danego roku. 
9. Sporządzenie sprawozdania za poprzedni rok z realizacji celów i zadań, które 
zawiera osiągnięcia poszczególnych celów. 
Przy realizacji swoich zadań PCPR współpracuje z organami administracji rządowej 
i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, 
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi. 
 
Zarządzanie ryzykiem 
 
Zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 15.05.2013 r. wprowadzono procedurę zarządzania 
ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. W ramach 
obowiązującej procedury zarządzania ryzykiem w Centrum wprowadzono zasady 
identyfikowania wszystkich ryzyk zagrażających realizacji celów Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz podejmowania adekwatnych środków 
zaradczych w celu minimalizacji ryzyk. Zgodnie z postanowieniami wprowadzonego 
zarządzenia z dnia 15.05.2013 r.   w jednostce dokonuje się identyfikacji i oceny ryzyka  
w odniesieniu do każdego celu jakościowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku-Zdroju. Na podstawie szablonu punktowej oceny ryzyka określa się istotność 
zidentyfikowanych czterech ryzyk.    
 
Mechanizmy kontroli 
 
1. Dokumentację systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju stanowią w szczególności procedury, w tym: instrukcje, 
regulaminy, zarządzenia, wytyczne i inne dokumenty wewnętrzne określające sposób 
funkcjonowania Centrum.  
2. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania  
i sprawdzania operacji finansowych gospodarczych określa dokumentacja przyjęta 
zarządzeniem nr 18  z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zasad polityki rachunkowości 
i obowiązującej  w PCPR. 
W celu ochrony zasobów jednostki przestrzegana jest instrukcja w sprawie gospodarki 
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majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku zasad odpowiedzialności za powierzone 
mienie w Centrum.  
Ciągłość działalności jest zapewniona poprzez planowanie urlopów wypoczynkowych, 
system zastępstw osób będących na urlopach wypoczynkowych oraz zwolnieniach 
lekarskich. Każdy pracownik posiada wyznaczoną osobę na zastępstwo określoną 
w zakresie czynności. W przypadku przedłużającej się nieobecności pracownika, 
spowodowanej urlopem macierzyńskim lub wychowawczym  albo długotrwałym 
zwolnieniem lekarskim, ciągłość działalności jest realizowana poprzez zatrudnienie na 
czas określony-na zastępstwo dodatkowego pracownika, który zastępuje osobę 
nieobecną. 
Ochrona zasobów Centrum jest realizowana poprzez podejmowanie odpowiednich 
działań uregulowanych m.in. w:  
1)Procedurach zabezpieczenia mienia Centrum, poprze system monitoringu,  
2)Instrukcja organizacji i działania archiwum zakładowego; 
3)Instrukcja inwentaryzacji. 
Dostęp do pomieszczenia o istotnym, znaczeniu( serwerownia, archiwum) jest 
ograniczony tylko dla uprawnionych pracowników. Składniki majątku są na bieżąco 
znakowane. Odpowiedzialność materialna poszczególnym pracownikom została 
przekazana w formie pisemnej. W 2015 roku kontrole zewnętrzne były dokonywane 
przez następujące instytucje kontrolne: 
a) Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach; 
b) Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju; 
c) Oddział Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Kielcach. 
Dokumentacja kontroli przeprowadzonych przez zewnętrzne instytucje jest 
przechowywana w komórkach poddawanych kontroli. Zalecenia i uwagi pokontrolne 
były na bieżąco monitorowane i realizowane. Kontrola wewnętrzna była realizowana 
przez kierownika jednostki oraz kierowników zespołów  
w formie bieżącej analizy warunków wykonywania zadań, bieżącej obserwacji  
i monitorowania wykonywania powierzonych zadań.      
 
 
Informacja i komunikacja 
 
Bieżąca informacja i komunikacja wewnętrzna 
 
W obrębie jednostki funkcjonują następujące mechanizmy przekazywania informacji: 
a) narady z pracownikami, 
b) polecenia dyrektora, 
c) przekazywanie dokumentów poszczególnym pracownikom zobowiązanym do ich 
kontroli bieżącej, 
d) przekazywanie i przesyłanie pism w formie pisemnej i elektronicznej 
 (e-mail), 
e) ustne polecenia przełożonego. 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wszystkim pracownikom zapewnia się 
właściwe, rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań. Pracownicy mają stały 
dostęp do wewnętrznych instrukcji, wytycznych i regulaminów, czasopism i gazet 
fachowych w formie elektronicznej i papierowej. Komunikacja zewnętrzna odbywa się 
za pośrednictwem korespondencji, telefonów i poczty elektronicznej. Dyrektor na 
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bieżąco omawia z pracownikami aktualne problemy związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem Centrum.    
Komunikacja zewnętrzna 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadzona jest strona internetowa , na 
której zamieszczane są aktualne informacje, informacje kierowane do klientów Centrum 
wraz ze wzorami dokumentów.  
 
Monitorowanie i ocena 
  
Na bieżąco dokonywana jest analiza czy system kontroli zarządczej działa skutecznie, 
bazuje się na obserwacji funkcjonowania Centrum.  
 

17. MIERNIKI JAKOŚCI REALIZOWANYCH ZADAŃ 
 
17.1. Nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe dla pracowników Centrum 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju znalazł się 

w  nielicznym gronie osób z całego kraju, którzy podczas inauguracji X forum 
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie 
w Busku-Zdroju w dniu 7 września 2015 r. zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi 
za aktywną działalność na rzecz polskiej pomocy społecznej przyznawanymi przez 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z kolei za zasługi dla samorządu 
terytorialnego dyrektor Centrum wraz ze Starostą Buskim otrzymali w dniu  
16 października 2015 r. w Łodzi honorowe odznaki z rąk Ministra Administracji 
i Cyfryzacji. 

              

              
              
               
 
 

 
Dyrektor buskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, już drugą 

kadencję bierze czynny udział w pracach Rady Pomocy Społecznej powołanej na lata 
2014-2016. RPS jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach pomocy 
społecznej, działającym przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Działania 
członków Rady mają charakter społeczny i polegają w szczególności na opiniowaniu 
projektów aktów prawnych oraz inicjowaniu zmian przepisów prawa w zakresie pomocy 
społecznej. Dyrektor Centrum od 2008 r. przewodniczy Ogólnopolskiemu 
Stowarzyszeniu Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej „CENTRUM”, 
zrzeszającemu pracowników jednostek pomocy społecznej z całego kraju. 
                                                                

Odznaczenie Andrzeja Smulczyńskiego przez 
Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja 

Halickiego (Łódź, 16.10.2015 r.) 

Wręczenie Andrzejowi Smulczyńskiemu listu 
gratulacyjnego Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza  
(Busko-Zdrój, 07.09.2015 r.) 
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W 2015 roku Dyrektor Centrum udzielił tylko jedną karę upomnienia 
pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 
17.2. Skargi i wnioski 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
17.3. Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania 
 

Tabela 33. Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania realizowane przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1 Porozumienia  
 

7 

2 Decyzje administracyjne 
 

166 

3 Odwołania od decyzji 
 

0 

4 Skierowania do POW  
 

9 

5 Umowy z Zawodową Rodzina Zastępczą  
 

0 

6 Rozstrzygnięcia ze środków PFRON 
 

763 

7 Umowy dotyczące wydatkowania środków PFRON 
( bariery, sprzęt, ,,Aktywny samorząd”) 

 

112 

8 Złożone wnioski do Zarządu Powiatu i Radę Powiatu 
 

140 

9 Umowy związane z realizacją projektów 
finansowanych ze środków EFS 

32 

Skrzynka skarg i wniosków 
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17.4. 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 zostało podjętych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd 
Powiatu po 10 uchwał w sprawach dotyczących pomocy społecznej, pieczy zastępczej  
oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. PCPR wniósł na posiedzenia Zarządu 
Powiatu i Komisje Rady Powiatu 120 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 Romana Dudę Komisją Ochrony 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej. Zaowocowało to 
wypracowaniem stałych form współdziałania, których kluczowym elementem są 
coroczne  wyjazdowe posiedzenia Komisji, poprzedzone wizytacją wszystkich jednostek 
pomocy społecznej w powiecie. W 2015 roku wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Buskiego w dniach 
15-16 czerwiec 2015 roku. Tematyką posiedzenia Komisji było; „Zapoznanie  się                      
z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej w powiecie buskim  w świetle 
sprawozdania z ich działalności.” Podsumowanie obrad Komisji z wszystkich 
jednostek odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Na podsumowaniu 
dyrektorzy jednostek przedstawiali informacje o działalności jednostki oraz o planach na 
dany rok kalendarzowy. 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Rady Powiatu Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej  
i Polityki Prorodzinnej  

(15-16.06.2015 r.) 
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18. INFORMACJE DODATKOWE 

 
18.1. Wydawnictwa PCPR 
 

Tabela 34. Promocja – informator, ulotki, kalendarz itp. 

Lp. Wyszczególnienie Źródło finansowania 

1 
Kalendarze naścienne 2015 rok promujące Rodzicielstwo 

Zastępcze 
Budżet Centrum 

2 
Plakaty promujące Rodzicielstwo Zastępcze. 

Festyn Rodzinny 
Sponsorowane 

3 Odblaski promujące rodzicielstwo zastępcze Budżet Centrum 

4 Cukierki „Krówki” promocyjne - Aktywny samorząd 

 „Aktywny samorząd” 5 Balony  

6 Długopisy 

7 Ulotki promujące projekt „NZ-NS 

Projekt „Nowy Zawód-Nowy 
Start” współfinansowany 

przez Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

8 Plakaty promujące Projekt „NZ-NS” 

9 
Teczki skrzydłowe z nadrukiem 

 

10 Teczki kartonowe z nadrukiem 

11 Zaproszenia 

12 Długopisy 

13 
 

Notatnik 
 

   

 
 

 
                                      
 
 
 
 
 
        
 
 
 

   
  
 
 

                            
                           
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Materiały promocyjne                               

 

Ulotka  Projektu 
 „Nowy Zawód – Nowy Start”  

 

Plakat 
Festyn Rodzinny 

Kalendarz 2016 
rok 

Plakat Projektu 
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19. OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
I PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE, WYNIKAJĄCE  
Z WYKONYWANYCH ZADAŃ W ROKU 2016 

 
  Przed samorządem powiatu i instytucjami pomocy społecznej w 2016 roku 
staną do rozwiązywania trwale występujące, w różnej dysproporcji, problemy 
społeczne. Są nimi: niekorzystna demografia, bezrobocie, dysproporcje dochodowe 
rodzin, problemy rodzinne, w tym przemoc oraz uzależnienia. Inne to: opieka nad 
dzieckiem, ubóstwo, trudna sytuacja życiowa osób starszych  
i niepełnosprawnych. Pomoc społeczna wobec tych zjawisk ma obowiązek podjęcia 
wszelkich wysiłków na rzecz zmiany istniejącej sytuacji, w oparciu  
o prawo i dostępne środki finansowe. 
 Większość przedstawionych problemów oraz metody i sposoby ich 
rozwiązywania znalazły się w Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2011-2020. Kolejne lata realizacji Strategii 
udowadniają trafność i jakość dokumentu. Konsekwencja wykonywanych zadań 
przynosi oczekiwane efekty. Uczestnictwo partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych, ich zaangażowanie przyczynia się do zwalczania wykluczenia 
społecznego i innych niekorzystnych zjawisk społecznych. 
 Powiat buski, pomimo stabilnej, niskiej stopy bezrobocia w obszarze trudnych 
problemów życia społecznego, dalej odnotowuje zróżnicowany poziom życia, a co za 
tym idzie – marginalizacji najsłabszych grup społecznych. Przyczynia się do tego 
ubóstwo oraz niespełnione oczekiwania systemu zabezpieczenia społecznego. 
Odnotowuje się problemy opiekuńczo – wychowawcze  
w rodzinach dysfunkcyjnych. Przemoc domowa jako zjawisko społeczne wymaga 
podjęcia szerokiego, dobrze zorganizowanego i zaplanowanego programu,  
w celu poprawy bezpieczeństwa życia codziennego, szczególnie kobiet i dzieci. 
Widoczna staje się trudna sytuacja osób w podeszłym wieku  
i z niepełnosprawnością. Skłaniać to będzie służby do działań zapobiegawczych, 
interwencyjnych już we wcześnie ujawnianych i sygnalizowanych sytuacjach. 
Uruchomienie w porę usług socjalnych, pomocowych, doradczych, a nade wszystko 
pracy środowiskowej, musi stać się obligatoryjnym zadaniem pomocy społecznej. 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, jako jednostka 
specjalistyczna pomocy społecznej, będzie wykonywać i nadzorować, nie tylko zadania 
administrujące wobec jednostek i placówek, ale będzie świadczyć usługi doradcze, 
socjalne dla rodzin i osób. Wszystkie zadania obligatoryjne wynikające z aktów 
prawnych będą miały istotne znaczenie dla mieszkańców powiatu. 
 W działaniach Centrum szczególna uwaga kierowana ma być na partnerską 
współpracę z ośrodkami pomocy społecznej w powiecie. Znajdzie ono wyraz  
w projektach konkursowych Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszone projekty 
bezpośrednio odnoszą się do zadań samorządu powiatu  

Plakat promujący pilotaż 
 „Schematom STOP!”                                  
niepełnosprawnych 

 
 

Materiały promocyjne „Aktywny samorząd”                              Materiały promocyjne  
„Nowy Zawód – Nowy Start 
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w obszarze pomocy społecznej. Są nimi: usamodzielnienia, podnoszenie kwalifikacji 
młodzieży, prace z rodzinami zastępczymi, pomoc i integracja osób niepełnosprawnych,  
utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej, podniesienie jakości pracy z rodzinami                       
i osobami w sytuacjach kryzysowych. Wszystkie działania nakierowane będą na 
poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem. 
 W roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Busku-Zdroju realizować 
będzie następujące zadania: 

 Wykonywanie funkcji administracyjnej (nadzór i kontrola) wobec jednostek pomocy 

społecznej - Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, pieczy zastępczej; 

 Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej,  

 Wykonywanie zadań zleconych wynikających z zakresu administracji rządowej 

dotyczących m.in. uchodźców i repatriantów; 

 Podejmowanie prac w obszarze interwencji kryzysowej, przemocy  

w rodzinie, poradnictwa, a także specjalistycznych programów dla sprawców                   

i ofiar przemocy w rodzinie; 

 Doskonalenie form i metod rozwoju rodzicielstwa zastępczego (szkolenie PRIDE), 

ocena sytuacji dzieci, wsparcie rodzin wielodzietnych, szeroko rozumiana pomoc dla 

ubogich rodzin i inne wynikające z art. 19 ustawy                          o pomocy 

społecznej; 

 Utrzymanie  i prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, 

prowadzenie zbiórek żywności, kontynuowanie działalności Banku Drugiej Ręki; 

 Realizacja zadań samorządu powiatu ze środków PFRON na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w tym rozwój Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

kontynuacja realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2012-2020; 

 Współpraca z administracją rządową i samorządową wszystkich szczebli, oraz 

organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami oświatowymi   

i kościelnymi; 

 Pomoc w wykorzystywaniu miejsc w stacjonarnej opiece w Domach Pomocy 

Społecznej, Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych oraz mieszkaniach 

aktywizujących i chronionych; 

 Pełna realizacja budżetu Centrum oraz usprawnienie procedur bezpiecznego 

sposobu przesyłania   środków finansowych drogą elektroniczną;    

 Opracowanie i uchwalenie przez Radę Powiatu Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

Z danych statystycznych i innych wynika, że niektóre zjawiska życia społecznego 
negatywnie wpływają na pewne grupy mieszkańców powiatu. Należy zatem 
zintensyfikować Powiatowy Program Aktywności Lokalnej oraz program „Równość 
szans” dla osób niepełnosprawnych. W powiecie wzrasta liczba osób 
niepełnosprawnych, a maleją corocznie środki finansowe z PFRON. Sytuacja taka 
wymagać będzie celnego adresowania kierowanej pomocy do tego środowiska. 

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Busku-Zdroju jest i pozostaje instytucją 
wsparcia dla mieszkańców powiatu buskiego. Rok bieżący, tak jak poprzedni, ma 
uwypuklić aktywizującą współpracę pomiędzy strategicznymi instytucjami partnerskimi 
w województwie: Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego i Wydziałem Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu 
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Wojewódzkiego w Kielcach w taki sposób, aby efektywnie rozwiązywać problemy 
marginalizacji i wykluczenia społecznego w powiecie buskim, wykorzystując potencjał 
infrastruktury, ale też kapitał ludzi i kapitał społeczny. 

 
20. PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE W ROKU 2016 
W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ  

1. Domy pomocy społecznej 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
 

 Malowanie ścian i sufitów na korytarzach, w pomieszczeniach mieszkalnych                   
i biurowych.  

 Zakup zmywarki kapturowej. 
 

Realizacja nastąpi w ramach środków własnych przeznaczonych na bieżącą 
działalność DPS. 
 

 Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych - 

zadanie inwestycyjne finansowane ze środków  powiatu, oraz programu  

PFRON.  

 
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 

 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w kuchni właściwej. 

 Remont elewacji budynku kotłowni olejowej. 
 

Realizacja nastąpi w ramach środków własnych przeznaczonych na bieżącą działalność 
DPS. 

 
Dom Pomocy Społecznej w Słupi  

 Malowanie pokoi i pomieszczeń pomocniczych. 

 Konserwacja balkonów i tarasów budynku głównego. 

 Konserwacja alejek w parku. 
 

Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 

 Odnawianie poszczególnych pokoi mieszkalnych.  

 Zbudowanie altany oraz wyłożenie kostką dojścia do altany. 

 Modernizacja kotłowni DPS.  
 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS. 

 
2.Placówki opiekuńczo – wychowawcze 
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach 

 Remont garażu. 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych przeznaczonych na bieżącą działalność 
POW. 
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Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie  

 Odnowienie figury Patrona POW. 

 Zagospodarowanie klombu. 

 Wymiana instalacji elektrycznej. 

 Malowanie pomieszczeń w POW. 

 Wymiana szyb w pokojach dziecięcych od korytarza. 

 Wymiana drzwi w pomieszczeniach POW. 

 Wyposażenie magazynów  dziecięcych w regały i obicie ścian panelami. 

 Wykonanie ławek do altany, wybudowanie kominka. 

 Oczyszczenie ścian z boazerii, gipsowanie  ścian i malowanie wszystkich 
pomieszczeń w POW. Montaż rur doprowadzających wodę, montaż pieców                     
w kotłowni.   

 Wymiana zniszczonych sprzętów na plac zabaw, ławek i siatki. 
 
  
Realizacja nastąpi w ramach   środków własnych POW i otrzymanych darowizn. 
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Sprawozdanie opracował Zespół Pracowników Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –  Zdroju na podstawie 

materiałów własnych oraz otrzymanych z jednostek pomocy 

społecznej  w Powiecie Buskim. 

  

………………………… .  

Zatwierdzam 

Busko –  Zdrój  2016 rok 

 

Wersja elektroniczna Sprawozdania zawiera:  

-  Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            

za 2015 rok. 

-  Sprawozdanie Domów Pomocy Społecznej w Gnojnie,  Zborowie, 

Słupi,  Ratajach,  

-  Sprawozdanie Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych                                

w Winiarach, Pacanowie,  

-  Sprawozdanie Warsztatów Terapii Zajęciowej                                             

w Gnojnie, Busku-Zdroju.  

-  Suplement prasowy; Publikacje z prasy z 2015  roku                                            

na temat pomocy społecznej w Powiecie Buskim.  
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