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1. ZADANIA POWIATU  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie ustaw, rozporządzeń i innych aktów 
prawnych, które regulują  zakres i obszar działania. Sprawozdanie za 2016 rok przedstawia kompleksowy 
katalog zagadnień jego funkcjonowania i stan zaawansowania pomocy społecznej w powiecie buskim. 
Stosownie do zapisów art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U.  
z 2016 roku, poz. 930 z późn. zm.) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie 
powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. 

 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.  

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku – Zdroju realizujący zadania pomocy 
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Pomocy Rodzinie 
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2. FINANSOWANIE ZADAŃ 
 

2.1. Dochody budżetowe 

 
W roku 2016 dochody budżetowe w dziale 852 Pomoc społeczna zostały zaplanowane przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w kwocie 500,00 zł, natomiast wykonanie zadań 
wyniosło 542,75 zł. Ww. dochody budżetowe uzyskano z tytułu naliczonych odsetek bankowych. 

Realizacja dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2015             
-2016 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 2015 

w zł 

Plan roku 
2016 w zł 

Wykonanie          
w roku 

2016 w zł 

Dynamika        
w % 6/4 

% 
wykonania 
planu 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

852 85218 

 
Powiatowe 

centrum pomocy 
rodzinie 

 
757,94 

 
500,00 

 
542,75 

 
71,63 

 
108,55 

 
 
2.2. Wydatki budżetowe 

 
 
2.2.1. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 

 

 
Tabela 2. Wykonanie budżetu Centrum w 2016 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 1 770,00 1 770,29 1 770,29  

4010 341 039,00 341 039,15 341 039,15  

4019 39 008,00 39 008,00 39 008,00  

4040 41 580,00 41 579,59 41 579,59 39 452,91 

4049 3 316,00 0,00 0,00  

4119 7 288,00 6 717,31 6 717,31  

4120 10 050,00 10 050,10 10 050,10  996,60 

4129 1 037,00 955,69 955,69  

4170 25 972,00 25 972,00 25 972,00  

4210 12 847,00 12 847,05 12 847,05  

4260 23 883,00 23 883,22 23 883,22 380,07 

4270 62,00 61,50 61,50  

http://www.centrumbusko.pl/
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4280  1099,00 1 099,00 1 099,00  

4300 13 641,00 13 641,20 13 641,20 693,55 

4360 5 757,00 5 757,65 5 757,65 50,10 

4400 37 637,00 37 637,56 37 636,56  

4410 7 498,00 7 498,00 7 498,00  

4420 830,00 830,49 830,49  

4430 972,00 972,00 972,00  

4440 14 470,00 14 470,00 14 470,00  

4700 860,00 860,00 860,00  

     

 
OGÓŁEM 

 
661 016,00 657 047,95 657 047,95 48 337,02 

 

 
 Wykazane zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w głównej mierze dotyczą 
naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 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 2016 w dziale Pomoc Społeczna, jednostki pomocy społecznej dysponowały kwotą 
14 266 691,87 zł (w tym środki PFRON stanowiły kwotę 1 634 559,00 zł, tj. 11,46% sumy ogólnej),  
z czego na placówki opiekuńczo - wychowawcze: 2 838 582,88 zł (co stanowi 19,90% sumy ogólnej),  
a na domy pomocy społecznej: 7 634 723,00 zł (53,51%). Budżet PCPR wynosił 661 016,00 zł (4,63%), 
Zespołu Interwencji Kryzysowej: 34 422,00 zł (0,24%), a Rodzin Zastępczych: 845 948,00 zł (5,93%), 
projekty: 266 907,00 zł (1,87%), program korekcyjno-edukacyjny: 8 220,00 zł. (0,06%). Poniżej w ujęciu 
tabelarycznym ujęto wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2016 r. 

 
Tabela 3. Wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2016 roku 

 

Lp. Nazwa instytucji Plan na 2016  Wydatki dokonane 
Wykonanie              

w % 

1. 
Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Winiarach 
1 535 450,00   1 534 893,35   99,96 

2. 
Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Pacanowie 
1 303 132,88 1 303 132,88 100 

RAZEM 2 838 582,88 2 838 026,23 100 

 

3. DPS Gnojno 3 828 539,00 3 828 538,17 99,99 

4. DPS Rataje 94 376,00 94 376,00 100 

5. DPS Słupia 1 280 528,00 1  280 528,00 100 

http://www.centrumbusko.pl/
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6. DPS Zborów 2 431 280,00 2 431 280,00 100 

RAZEM 7 634 723,00 
 

7 634 722,17 
 

99,99 

 

7. PCPR 661 016,00 657 047,95 99,40 

8. ZIK  34 422,00 34 422,05 100 

9. Rodziny Zastępcze 845 948,00 841 953,01 99,53 

10. Projekty 266 907,00 171 599,64 64,29 

11. Program korekcyjno-edukacyjny 8 220,00 6 660,00 81,02 

12 POW I MOW 66 000,00 64 788,60 98,16 

13 Bezpieczne świętokrzyskie 2 000,00 2  000,00 100 

RAZEM 1 884 513,00 1 778 471,25 94,37 

 

12. PFRON 1 634 559,00 1 314 636,04 80,43  

13. Aktywny Samorząd                                    273 313,99               81 044,35 29,65  

 

RAZEM 14 265 691,87 13 646 900,04 95,66 

 
 
Wykres 1. Podział budżetu na poszczególne jednostki pomocy społecznej ze względu na wydatkowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

13%

10%

21%

56%

Podział budżetu na poszczególone jednostki pomocy 
społecznej

PCPR, ZIK, Rodziny Zastępcze,Projekty,Program korekcyjno-eduk.  -  1 778 471,25

PFRON, Aktywny Samorząd - 1 395 680,39

Placówki O-W - 2 838 026,23

DPS - 7 634 722,17

http://www.centrumbusko.pl/
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2.3. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
W roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania powiatu z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
Na realizację zadań ustawowych Zarząd PFRON przyznał powiatowi buskiemu kwotę 1 880 

559,00 zł, w tym: 

 na rehabilitację zawodową: 246 000,00 zł (zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy), 

 na rehabilitację społeczną: 1 634 559,00 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 273 313,99 zł. 

 

 
2.4. Środki pozyskane dodatkowo 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w roku 2016 pozyskało dodatkowe 
środki w wysokości: 38 165,00 zł z następujących źródeł:  

 Program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania 
publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – dotacja 25 145,00 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 8 220,00 zł.  
 

3. INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE 

 
W roku 2016 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 2016 roku w domach pomocy społecznej 
przebywało 272 mieszkańców, w tym 155 mieszkańców skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku 
(na starych zasadach) i 128 przebywających na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 roku 
(na nowych zasadach). W wyniku ruchu mieszkańców w 2016 roku przyjęto 21 osób. 

 
3.1.1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

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 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.dpszborow.pl/
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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.  

Na koniec 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie przebywało 62 
pensjonariuszki, w tym 33 na starych zasadach i 29 na nowych zasadach. W 2016 

roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie umieszczono 5 osób. 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 techniczno - budowlanych poprzez wydzielenie pożarowe klatek schodowych 
wyposażonych w urządzenia służące do usuwania dymu.  

W 2016r. podejmowano działania promocyjne celem pozyskania osób do lokali aktywizujących. 
Zorganizowano m.in. 2 konferencje w DPS w Zborowie w dniu 04.10.2016 r. i 06.12.2016 r., na które 
zaproszono burmistrzów, wójtów, dyrektorów PCPR, MOPR, MOPS, i kierowników GOPS z terenu 
powiatu buskiego oraz powiatów ościennych. 

 

   
 

 
 
 
W 2016 roku w mieszkaniach aktywizujących umieszczonych było 11 osób, na koniec roku 

przebywało 7 osób.   
 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie – Lokale aktywizujące 

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU  

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

12 

 

Typ:   
dla dorosłych i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie  
(mężczyzn) 

liczba miejsc: 100 

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

  

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Zborów za 2016 rok znajduje się w załączniku do 
sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)                

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 2016 roku w DPS przebywało 97 pensjonariuszy, w tym 71 na 
starych zasadach i 26 na nowych zasadach. W 2016 roku w domu pomocy 
społecznej w Gnojnie umieszczono 4 osoby. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Gnojno za 2016 rok znajduje się w załączniku do 
sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.    

  
 

 

3.1.3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

 

     

 

Typ:   dla kobiet przewlekle psychicznie chorych 

liczba miejsc: 90 

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

  

 

 

 

 

 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.dpsgnojno.pl/
mailto:dps_gnojno@poczta.onet.pl
http://www.dpsslupia.albertynki.pl/
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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 2016 roku przebywało w nim 84 pensjonariuszki, w tym 36 na 
starych zasadach i 48 na nowych zasadach. W 2016 roku w domu pomocy społecznej w Słupi 
umieszczono 5 osób. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Słupia za 2016 rok znajduje się w załączniku do 
sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ:   dla osób w podeszłym wieku 

liczba miejsc: 35 

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

  

 

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Słupi 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.diecezja.kielce.pl/
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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 2016 roku przebywało w nim 28 pensjonariuszy, w tym 25 na 
nowych zasadach i 3 na starych zasadach. W 2016 roku w domu pomocy społecznej  
w Ratajach Słupskich umieszczono 7 osób. 

 (Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Rataje Słupskie za 2016 rok znajduje się 
 w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 

 
3.1.5. Wybrane dane statystyczne dotyczące domów pomocy społecznej 

 

 
Tabela 4. Informacje ogólne 

 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa i typ placówki 

Liczba pracowników 
w placówkach wg stanu 
na dzień 31.12.2016 r. 

Średnia płaca brutto           
w poszczególnych 

jednostkach 
 (bez wynagrodzenia     
dyrektora/kierownika) 

 
 
 

 
Średni  miesięczny 
koszt utrzymania 

mieszkańca 

 
Ogółem 

 

 

2016 rok  
 

2016 rok 

 
1. 

Dom Pomocy Społecznej                                 
w Zborowie 

45 osób / 42,50 etatu 
 

2 763,76  
 

3 293,43 
 

2. 
Dom Pomocy Społecznej                          

w Gnojnie 
68 osób / 65,50 etatu 

 
2 387,54 

3 230,81 

 
3. 

Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 63 osoby / 62,50 etatu 
 

3 056,25 3 746,00 

 
4. 

Dom Pomocy Społecznej                          
w Ratajach Słupskich  

27 osób / 26,5 etatu 
 

2 089,42  
2 990,00 

 RAZEM: 203 osoby / 197 etatu 2 574,24  
średnio w powiecie  

3 315,06 

 
 

Koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w województwie 
świętokrzyskim w roku 2016 wynosił od 2 887,00 zł do 3 746,00 zł.  

Natomiast koszty domów pomocy społecznej w naszym powiecie kształtowały się od kwoty 
2 990,00 zł do 3 746,00 zł. Są to jedne z wyższych kosztów w województwie, co może spowodować, że 
nie będzie osób chętnych do umieszczenia w naszych domach. 

 
 
 
 
 
 

Mieszkańcy Domu  Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 

http://www.centrumbusko.pl/
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Tabela 5. / Wykres 2 . Liczba miejsc/mieszkańców w DPS 
 

Lp. Nazwa i typ placówki 
Liczba miejsc 

 

 
Liczba mieszkańców wg stanu                  

na dzień 31.12.2016 r. 
 

 
1. 

Dom Pomocy Społecznej                           
w Zborowie 

65 62 

 
2. 

Dom Pomocy Społecznej                           
w Gnojnie 

100 97 

 
3. 

Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 90 84 

 
4. 

Dom Pomocy Społecznej                              
w Ratajach Słupskich  

35 28 

 
 

RAZEM: 290 271 

 
 
 

 
 

 
Tabela 6. / Wykres 3. Ruch mieszkańców 

 

 
Lp. 

 
Jednostka organizacyjna pomocy społecznej  

Liczba osób przyjętych w roku 2016 

Skierowanych przez gminy 

1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 5 

2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 4 

3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 5 

4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich  7 

 RAZEM 21 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku nie było osób oczekujących na umieszczenie w naszych 

domach pomocy społecznej. 

W 2016 roku domy pomocy społecznej borykały się z trudnościami związanymi z wolnymi miejscami. Ta 
sytuacja bardzo poważnie odbiła się na budżetach poszczególnych Domów. Pracownicy PCPR dołożyli 
wszelkich starań, aby wolnych miejsc w domach pomocy społecznej było jak najmniej – prowadziliśmy 
szereg akcji informacyjnych – w tym: 
- zamieszczenie informacji w Centralnej Aplikacji Statystycznej trafiającej do wszystkich samorządów                  
w Polsce, 
- uruchomienie osobistych kontaktów, 
-  informacje na stronach internetowych. 
Wg stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. w domach pomocy społecznej na 290 miejsc wolnych było 18 miejsc.  
W ramach prowadzonego nadzoru na jednostkami organizacyjnymi Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w przeprowadziło w 2016 roku kontrole w Domach Pomocy Społecznej. Przedmiotem kontroli 
było realizacja zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.  
W efekcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań w domach pomocy społecznej.  

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

Skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci 
oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, 
instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Ważność tego problemu reguluje ustawa z dnia                
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W roku 2016 na terenie powiatu buskiego funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

 
 3.2.1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

Typ:   socjalizacyjny 

liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych 

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

  

0

2

4

6

8

DPS w
Zborowie DPS w Gnojnie

DPS w Słupi
DPS w Ratajach

Słupskich

5
4 5

7

Liczba osób przyjetych  w 2016 roku

Liczba osób przyjetych  w 2016 roku

http://www.centrumbusko.pl/
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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.  
Placówką od 2012 roku kieruje Piotr Zeljaś. Jednostka prowadzona jest przez Samorząd 

Powiatu. 
Na koniec 2016 roku w placówce przebywało 29 wychowanków. W 2016 roku w placówce zostało 

umieszczonych 8 dzieci na podstawie postanowień sądu rodzinnego oraz 1 dziecko zostało umieszczone 

interwencyjnie. 

Ponadto należy zaznaczyć, iż w miesiącu wrześniu 2016 roku w Placówce Opiekuńczo                                
-Wychowawczej została przeprowadzona kontrola przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, która wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
placówki, skutkiem czego zostało skierowane zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju   
o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników POW Winiary (sprawa w toku). Sprawa trafiła 
również do Rzecznika Praw Dziecka.  

W dniu 23 września 2016 roku w placówce odbyło się spotkanie z pracownikami. Podczas 
spotkania starosta poinformował, iż wpłynął do niego anonim zawierający zarzuty wobec działalności 
Dyrektora POW. W dniu 12 października 2016 r. w skutek otrzymanego anonimu w POW została 
przeprowadzona wśród pracowników anonimowa ankieta. Wyniki ankiety zostały przekazane pod obrady 
Zarządu Powiatu.  

Należy nadmienić, iż Centrum wielokrotnie pomijane było w przekazywaniu wielu ważnych spraw 
z działalności placówki, co utrudniało w znacznym stopniu prawidłowy nadzór nad jej działalnością.  

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności PO-W w Winiarach za 2016 rok znajduje się                          

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

 
Tabela 7. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach na dzień 31 grudnia 2016 r.  

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Wychowankowie – liczba  

1. Powiat Buski 16 

2. Powiat Konecki 1 

3. Miasto Sosnowiec 2 

4 Powiat Starachowicki 1 

5 Powiat Kielecki  9 

 
 

Razem 29 

 
Wykres 4. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach wg stanu na dzień 
31.12.2016 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

16

12

1

9

Powiat Buski Powiat Konecki Miasto Sosnowiec

Powiat Starachowicki Powiat Kielecki

http://www.centrumbusko.pl/
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Tabela 8. / Wykres 5. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku) 

 

 
Lp. 

 
Placówka 

Liczba 
wychowanków 

Wychowankowie 
z powiatu 
buskiego 

Wychowankowie 
z innych 
powiatów 

1. Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza  

w Winiarach  

 
29 

 
16 

 
13 

 
   

16

13

Wychowankowie Powiat Buski Wychowankowie inny Powiat

 
 

 
Tabela 9. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanków 

 

 
Lp. 

 
Placówka 

 
Liczba  
miejsc 

Liczba 
pracowników 

w placówce wg 
stanu na dzień 
31.12.2015 roku 

Średnia płaca 
brutto w 2016 r. 

(bez 
wynagrodzenia 

dyrektora) 

Miesięczne 
wydatki na 
utrzymanie 

wychowanka 
 w 2016 roku 

 
1. 

Placówka Opiekuńczo 
Wychowawcza 

w Winiarach 
30  

27osób / 
23,25 etatu 

2 116,98 zł 4 211,63 zł 

 
W województwie świętokrzyskim  w roku 2016 średniomiesięczne wydatki przeznaczone na 

utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtowały się od 3 016,19 zł do            
5 708,00 zł. Koszty funkcjonowania, jakie generuje placówka mogą spowodować trudności w obsadzie 
miejsc lub będzie zmuszona przyjmować dzieci z trudnościami wychowawczymi. 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach 

http://www.centrumbusko.pl/
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Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie 

3.2.2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie  

 

 

 

 

 

 

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

Na koniec 2016 roku przebywało w placówce 27 dzieci. W 2016 roku w placówce zostało 
umieszczonych 6 wychowanków na podstawie postanowień sądu rodzinnego. 

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności PO-W w Pacanowie za 2016 rok znajduje się  

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

 
Tabela 10. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie na dzień 31 grudnia 2016r. 

 
Lp. 

 
Powiat pochodzenia dziecka 

 

 
Wychowankowie – liczba  

 
1. 

 
Powiat Buski 

 
12 

 
2. 
 

 
Powiat Kielecki  

 
2 

3. 
 

Powiat Zielonogórski 
 

3 

 
4. 
 

 
Powiat Skarżyski 

 
3 

5.  
 

Powiat Radomszczański  
 

4 

6. 
  

Powiat Pińczowski 
 

3 

 RAZEM 27 
 

Typ:   socjalizacyjny 

liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych 

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

 

 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.domojcagwidona.pl/
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Wykres 6. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie na dzień 31.12.2016 r. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 11. / Wykres 7. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku). 

 

 
Lp. 

Placówka 
Liczba 

wychowanków 

Wychowankowie 
z powiatu 
buskiego 

Wychowankowie 
z innych powiatów 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza 
w Pacanowie 

 
27 

 
12 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 12. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanków 

 

 
Lp. 

 
Placówka 

 
Liczba              
miejsc 

Liczba 
pracowników 
w placówce wg 

stanu na dzień 
31.12.2016 roku 

Średnia Płaca 
brutto w 2016 r. 

(bez 
wynagrodzenia 

dyrektora) 

Miesięczne wydatki  
na utrzymanie 

wychowanka w 2016 
roku 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza 
w Pacanowie 

30 
27 osób / 23,50 

etatu 

 
2 293,69 zł 3 725,00 zł 

 
 
      

12

23

3

4

3

Powiat Buski Powiat Kielecki Powiat Zielonogórski

Powiat Skarzyski Powiat Radomszczański Powiat Pińczowski

12

15

Wychowankowie Powiat Buski Wychowankowie inny Powiat

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 2016 roku 

 

LP. GMINA Liczba dzieci Piecza zastępcza % 

1. MGOPS Busko-Zdrój 

1 POW Winiary 50% 

1 ZRZ – Biechów 10% 

1 RZ - Busko 10% 

1 RZ - Busko 50% 

1 RZ - Busko 50% 

1 ZRZ – Ucisków 30% 

2. GOPS Nowy Korczyn 1 RZ – Nowy Korczyn 50% 

3. GOPS Gnojno 
1 POW Winiary 50% 

4 POW Pacanów 50% 

4. GOPS Pacanów 
2 POW Winiary 50% 

1 RZ - Pacanów 30% 

  
3.4. Biała Sobota w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych  

 
W dniu 16 kwietnia 2016 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: dr n. 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.    

 

 

Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 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


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU  

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

22 

 

 

 

 

                  
 

 

 

3.5. Szkolenie dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo                   
-Wychowawczych i Warsztatów Terapii Zajęciowej  

W dniu 19 maja 2016 roku w siedzibie Centrum odbyło się szkolenie dla Dyrektorów jednostek wraz                     
z księgowymi pn.; „Omówienie możliwości pozyskania środków zewnętrznych  w ramach nowej 
perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego oraz środków ministerialnych w ramach komponentu centralnego”.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
4. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA 

Rodzinna piecza zastępcza w Powiecie Buskim w 2016 roku kształtowała się następująco: 

Tabela 14. Rodzaje rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Buskiego w 2016 r. 

 

Lp. Typ rodziny zastępczej Liczba rodzin Liczba dzieci 

1 Spokrewniona 
12 

 
13 

2 Niezawodowa 13 16 
 

3 
Zawodowa rodzina zastępcza 3 

14 
 

 Ogółem  28 43 

 

 

dr n. med. Janusz Maria Dobrowolski-ortopeda –                          
od 2004 r. prowadzi systematycznie badania zdrowia dzieci 

Uczestnicy Szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych  i Warsztatów Terapii Zajęciowej 

http://www.centrumbusko.pl/
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W Powiecie Buskim rodziny zastępcze funkcjonują na terenie 6 gmin powiatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Dokładniej wykaz rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej w danej gminie 
Powiatu Buskiego obrazuje poniższa tabela. 

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

Gmina 

Liczba 
rodzin 

spokrewnio
nych 

Liczba 
dzieci        

w 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

niezawo
dowych 

Liczba 
dzieci      

w 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

zawodo
wych 

Liczba 
dzieci 

w 
rodzina

ch 

Ogółem 

Liczba rodzin 
Liczba 
dzieci 

Busko - Zdrój 6 6 6 8 1 3 13  17 

Wiślica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stopnica 1 1 4 5 0 0 5 6 

Pacanów 3 4 0 0 1 6 4 10 

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 2 2 0 0 1 5 3 7 

Ogółem 12 13 13 16 3 14 28 43 

 

 

 

 

0 
 0 

5 2 
2 

0 

1 

13 

5 

4 

2 
3 

0 

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 – 2016 

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 

7. 2016 711 098 

 
Wykres 8. Budżet rodzin zastępczych 

 

 

 

4.1. Koordynator 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 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej udaje się z wizytą służbową do rodziny zastępczej raz                      
w miesiącu, raz na dwa miesiące chyba, że sytuacja rodzinna wymaga częstszych wizyt.  

 
Tabela 17. Ilość wizyt koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w instytucjach w 2016 r. 

Instytucja Ilość wizyt 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 1 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku  
- Zdroju 

4 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach 1 

Spotkanie z wychowawcą 6 

Spotkanie z pedagogiem 3 

Wizyty służbowe w rodzinach zastępczych 215 

4.2. Okresowa ocena sytuacji dziecka. Ocena rodzin zastępczych 

W minionym roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju zgodnie  
z rozdziałem 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2016 r., poz.575) zorganizowano dwa spotkania mające na celu Okresową Ocenę Sytuacji Dziecka 
Umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. W trakcie 2 spotkań dokonano okresowej oceny sytuacji 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w sumie 57 dzieci.  

 

http://www.centrumbusko.pl/
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Ponadto zgodnie z art. 134 tej samej ustawy dokonano oceny rodzin zastępczych 

funkcjonujących na terenie powiatu Buskiego. Oceniono 28 rodzin zastępczych, w których przebywają 
dzieci niepełnoletni, jak i pełnoletni wychowankowie. Wszystkie rodziny otrzymały pozytywne oceny 
funkcjonowania i zaakceptowały te oceny. 

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

 
Dwa razy w roku odbywają się spotkania koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej wraz 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. Szkolenie dla rodzin zastępczych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju wspomagając wypełnianie obowiązków 
rodziców zastępczych współorganizowało w 2016 r. szkolenie dla rodzin zastępczych przygotowane 
przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.  
 
 

  
 
 
 

Szkolenie dla rodzin zastępczych 
Posiedzenie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka Umieszczonego 

 w Pieczy Zastępczej 

Spotkanie z asystentami, pracownikami 
socjalnymi, kierownikami ośrodków pomocy 

społecznej 

Szkolenie dla rodzin zastępczych 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/919-szkolenie-dla-rodzin-zastepczych.html
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Spotkanie z rodzinami zastępczymi 

4.5.Spotkanie z rodzinami zastępczymi 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w 2016 roku zorganizowało spotkanie                   
z rodzinami zastępczymi z powiatu buskiego. W spotkaniu uczestniczyli  Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie – Andrzej Smulczyński oraz pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty 
Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej a przede wszystkim rodziny zastępcze.  
 

  

 
4.6. Realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
 

 
 

Powiat Buski, co roku przystępuje do Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. pn. „Koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej”. Środki finansowe pozyskane z programu wynosiły 22145,00 zł.   

 
4.7. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 

Dla rodzin zastępczych działa grupa wsparcia. Spotkania odbywają się raz w miesiącu  
i prowadzone są przez psychologa oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.8.Dyżury informacyjno – konsultacyjne w ramach Kampanii Społecznej „Potrzebuję 
rodziców od zaraz” 
 
W roku 2016 w dniach 19-20 października odbyły się dyżury informacyjno – konsultacyjne w ramach Akcji 
Społecznej Wojewody Świętokrzyskiego ,,Potrzebuję Rodziców od Zaraz”. Dyżury pełnili: kurator sądowy, 
pracownik socjalny, psycholog oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Udzielano informacji  
i specjalistycznych porad z zakresu rodzinnej opieki zastępczej. 

  

 
 
 
 
 
4.9. Napływ i odpływ dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

W okresie sprawozdawczym żaden z wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej nie powrócił do 
rodziny naturalnej. Natomiast zostały utworzone 3 nowe rodziny zastępcze: 2 spokrewnione i 1 
niezawodowa. W rodzinie niezawodowej zostały umieszczone dzieci z terenu miasta Lublin, z kolei 
rodziny spokrewnione pochodzą z terenu powiatu buskiego.  

 
4.10. Festyn Rodzinny „NIE MA JAK RODZINA. Bieg „Zielony kilometr” 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zorganizowało dnia 10 czerwca 2016 r.              

w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina” promujący rodzicielstwo 
zastępcze. 

  

  
 

Dyżury informacyjno – konsultacyjne w ramach Akcji  
,,Potrzebuję Rodziców od Zaraz” 

http://www.centrumbusko.pl/
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Uczestnicy Biegu Rodzinnego „Zielony kilometr” 

  
 
 
 

Podczas Festynu Rodzinnego po raz trzeci odbył się Bieg Rodzinny „Zielony kilometr”, którego 
celem było rozpowszechnianie idei biegania, jako najlepszej formy aktywnego wypoczynku oraz 
promowanie zdrowego stylu życia wśród rodzin. Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie „Rodzina                
– Wspólna Troska” w ramach środków pozyskanych z Powiatu Buskiego. Najszybciej biegały dzieci  
z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie. 
 

  

 

4.11. Dożynki Powiatowo – Gminne w Solcu – Zdroju 
 

Dnia 28 sierpnia 2016 roku odbyły się Powiatowo-Gminne Dożynki na Stadionie Sportowym                    
w Solcu–Zdroju. Obecność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miała na celu 
promocję idei rodzicielstwa zastępczego, udzielanie informacji z zakresu poradnictwa rodzinnego, ofertę 
pomocy osobom niepełnosprawnym. 

 

  
 
 
 
 
 
 

Stoisko PCPR podczas Dożynek Powiatowo                   
– Gminnych w Solcu - Zdroju 

Festyn Rodzinny “Nie Ma Jak Rodzina” 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.12.Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju w roku 2016 wystawiło stoisko na 
„Festiwalu Kultury Dziecięcej” w Pacanowie. Podczas Festiwalu promowaliśmy rodziny zastępcze, 
informowaliśmy o uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz zachęcaliśmy do udziału w naszym 
projekcie EFS. Na naszym stoisku gościliśmy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama 
Jarubasa.  
 

  
  

 

 

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

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. art. 180 pkt                       
1 nakłada na powiaty opracowanie i realizację 3-letnich Powiatowych Programów Rozwoju Pieczy 
Zastępczej.  

W powiecie buskim w 2016 r. realizowany był Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej  
w Powiecie Buskim przyjęty Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2015 
roku. Sporządzony został na lata 2015-2017. Realizatorem 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.  

W programie opracowano następujące cele, które na bieżąco realizowane są przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie: 

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, 
- Konsultacje z doradcą zawodowym,  
-Organizowanie  imprez rodzinnych: Festyn 
Rodzinny „Nie ma jak Rodzina”,  
- Organizowanie Biegu Rodzinnego „Zielony 
kilometr” – promujący zdrowy styl dla polskich 
rodzin, 
- Przygotowywanie paczek żywnościowych dla 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
socjalno – bytowej, 
- Możliwość udziału w kursach kwalifikacyjnych w 
ramach projektu „Dobry Zawód- Lepsze Życie”. 

Cel 2. Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy 
zastępczej. 

 
 

- Organizacja Festynu Rodzinnego „Nie Ma Jak 
Rodzina”. 
- Organizacja Biegu Rodzinnego „Zielony 
kilometr”, 
- Zatrudnianie 2 Koordynatorów Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej, 
- Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin 
zastępczych, 

Stoisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju podczas 
„Festiwalu Kultury Dziecięcej” w Pacanowie.  

http://www.centrumbusko.pl/
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- Organizacja szkolenia dla rodzin zastępczych:  
Skala zjawiska uzależnień na terenie 
Województwa Świętokrzyskiego;  
-Warsztat pt. „„Wczesna Interwencja Uzależnień”. 
Konsekwencje prawne wynikające z naruszenia 
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii. 
- Organizacja warsztatów dla wychowanków 
rodzin zastępczych pt. ,, Jak rozmawiać  
z rodzicami zastępczymi, aby nas słuchali…”. 
- Organizacja i prowadzenie szkolenia dla 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej PRIDE – Rodzinna Opieka 
Zastępcza, 
- W programie założono również limit rodzin 
zastępczych zawodowych dla Powiatu Buskiego. 
Zakłada on utworzenie jednej rodziny zastępczej 
zawodowej w danym roku kalendarzowym.  
W roku 2016 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.  
- Spotkanie z pełnoletnimi wychowankami pieczy 
zastępczej celem udzielenia informacji nt. zasad 
usamodzielniania oraz organizowanej pomocy 
dla wychowanków. 

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 kierownikami, 
przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej 
z terenu powiatu buskiego mającego na celu 
omówienie sytuacji życiowej rodziców 
biologicznych dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej, jak również możliwości powrotu 
dzieci 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, 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 do 
rejestru Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie 
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prowadzenia placówek opiekuńczo-
wychowawczych do końca 2020 roku. 
W związku z powyższym przystąpiono do 
wypracowania propozycji rozwiązań w 
perspektywie roku 2020. 
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; 

 

4.14. Dodatkowe środki dla pieczy zastępczej 

Towarzystwo ,,Nasz Dom” zorganizowało konkurs „Góra Grosza             
– Czas na remont 2016” skierowany do rodzinnych                                
i instytucjonalnych form opieki zastępczej. W wyniku oceny 
merytorycznej pomoc finansową otrzymały dwie rodziny zastępcze 
niezawodowe z terenu powiatu buskiego. Ponadto w konkursie 
,,Wakacje letnie 2016” organizowanego przez Towarzystwo  Nasz 
Dom dofinansowanie do wypoczynku uzyskała zawodowa rodzina 
zastępcza z naszego terenu oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach. 

4.15.Wizyta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w dniu 21 czerwca 2016 r. odbyli 
wizytę służbową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Celem spotkania pracowników           
z dyrektorem Wielickiego Centrum było ustalenie zasad przekształcenia niezawodowej rodziny zastępczej 
w zawodową rodzinę zastępczą w, której przebywaj dzieci z Powiatu Buskiego. 
 

   
 
 

 

4.16. Świadczenia i dofinansowania dla 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: 

Wizyta Pracowników Centrum w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

http://www.centrumbusko.pl/
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- dofinansowania przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej - 1 rodziny 3 dzieci w kwocie 1 500,00 zł, 
- dofinansowania do utrzymania lokalu mieszkalnego - 3 rodziny w kwocie 23 466,00 zł, 
- wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 100 621 zł. 

4.17. Program „Rodzina 500+” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, w związku z realizacją zapisów ustawy                                  
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, wydało rodzinom zastępczym decyzje administracyjne przyznające dodatek wychowawczy  
w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 18 roku życia. Dodatek otrzymało 19 rodzin 
zastępczych dla 31 dzieci. Symbolicznego wręczenia decyzji dokonał Starosta Buski Jerzy Kolarz wraz  
z dyrektorem Centrum Andrzejem Smulczyńskim podczas  Festynu Rodzinnego pn. „Nie Ma Jak 
Rodzina” w dniu 10.06.2016 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wydało 31 decyzji administracyjnych. 
Wydatkowana kwota  wraz z kosztami obsługi 130 855,00zł   

    

 

 4.18. 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 2016 i w latach poprzednich porozumień na 
terenie innych powiatów w 5 rodzinach umieszczonych zostało 7 dzieci oraz rodzinnym domu dziecka 
umieszczone zostało 1 dziecko z terenu powiatu buskiego.  

 
 

Tabela 18/ Wykres 9. 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 2 307,70 

RAZEM 
  
 

8 DZIECI 9 507,70 
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4.19. Praca z rodzicami biologicznymi 
 

W 2016 r. wydano 14 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 2016 roku żadna rodzina biologiczna nie ponosiła odpłatności za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej zgodnie z wydanymi decyzjami. 

 
4.20. Postępowania alimentacyjne 

Zgodnie z art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz 
575.) PCPR w 2016 r. kontynuował proces alimentacji w stosunku do rodziców biologicznych dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej. Złożono 14 pozwów o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. 
Wszystkie pozwy dotyczą tych rodziców biologicznych, gdzie upłynął rok od umieszczenia dziecka                       
w pieczy zastępczej.  Sąd w 2016 r. wydał 9 wyroków zasadzając alimenty na ogólną kwotę 2400,00 zł 
miesięcznie.  

 
4.21. 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: 
- 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 4941,00 zł jednak nie 
niższa 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 1647,00 zł do 6588,00 zł na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej oraz od 1650,00 zł do 6600,00 zł na podstawie przepisów ustawy                            
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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Tabela 19. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w 2016 roku 

 

Tabela 20. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z placówek opiekuńczo – wychowawczych             
w 2016r. 

 

Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z placówek opiekuńczo - wychowawczych na 
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

 
POMOC 

PIENIĘŻNA NA 
USAMODZIELNIENIE 

POMOC PIENIĘŻNA NA 

KONTYNUOWANIE NAUKI 

POMOC NA 
ZAGOSPODAROWANIE 
W FORMIE RZECZOWEJ 

PRACA 
SOCJALNA 

LICZBA OSÓB 1 9 0 20 

LICZBA ŚWIADCZEŃ 1 106 0 - 

KWOTA 6 588,00 52 975,00 0 - 

 

 
Tabela 21. 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 1 0 10 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
1 12 0 - 

KWOTA 1 722,00 4 012,00 0 - 

 
 

Usamodzielnieni wychowankowie objęci są również pomocą socjalną, która w szczególności 
polega na ustaleniu ich sytuacji życiowej, dochodowej i rodzinnej. Korzystali 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. Pracownik socjalny Centrum uczestniczył w realizacji przyznanych 
jednorazowych świadczeń na usamodzielnienie. W dniu 14 lipca 2016 r. Centrum zorganizowało 
warsztaty dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i pomocy społecznej, wychowawców 
placówek opiekuńczo – wychowawczych i opiekunów usamodzielnienia. W spotkaniu wzięły udział 32 
osoby. 

 

 

 
Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej 
 

 
POMOC 

PIENIĘŻNA NA 
USAMODZIELNIENIE 

POMOC PIENIĘŻNA  
NA KONTYNUOWANIE 

NAUKI 

POMOC NA 
ZAGOSPODAROWANIE 
W FORMIE RZECZOWEJ 

PRACA 
SOCJALNA 

LICZBA OSÓB 4 10 0 22 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
4 111 0 - 

KWOTA 16 470 54 511,00 0 - 
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4.22. Szkolenie PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przeprowadziło kolejną edycję szkolenia 
grupowego programem PRIDE, podstawą którego jest zdobycie konkretnych kompetencji potrzebnych, 
aby skutecznie wypełniać zadania związane z opieką zastępczą. Cały cykl przygotowawczy obejmował 
12 sesji metodycznych, wizyty domowe oraz 10-godzinną praktykę w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej.  

  
 
 
 
 
16 grudnia 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju rozpoczęło się kolejne 
szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 6 rodzin                          
i 3 osoby samotne.  
 

      
 

 

 

 

 

 

Szkolenia PRIDE- Rodzinna Opieka Zastępcza 

 Rozpoczęcie Szkolenia PRIDE- Rodzinna Opieka Zastępcza, 
grudzień 2016 r. 

Usamodzielnieni wychowankowie  

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU  

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

36 

 

4.23. Warsztaty dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej 

             W dniu 30.08.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju mając na celu 
wsparcie podopiecznych pieczy zastępczej zorganizowało warsztaty dla wychowanków  rodzinnej pieczy 
zastępczej.  Spotkanie  prowadził Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 
– Dorota Kowalczyk. Tematem przewodnim warsztatów było: ,,Jak rozmawiać z rodzicami zastępczymi, 
aby nas słuchali…” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
4.24. Mediacje rodzinne 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada dwóch pracowników, którzy ukończyli kurs 
kwalifikacyjny Mediacji rodzinnych. W ramach posiadanych kwalifikacji przeprowadzone zostały                        
4 mediacje rodzinne z których 3 zakończyły się ugodą; w jednym przypadku nie doszło do zawarcia 
ugody - sprawa trafiła do Sądu. 

5. UDZIELANIE POMOCY UCHODŹCOM 
 
 W 2016 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 2016 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 1 880 559  złotych, 

w tym na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 

kwotę 1 634 559,00 złotych.   

Przyznana kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą  

Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia 

zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                    

Warsztaty dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej 
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i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim następująco: na rehabilitację zawodową 

przeznaczono kwotę 246 000,00 zł, a na rehabilitację społeczną 1 634 559,00 zł, w tym na WTZ 1 359 

660,00 zł.  

W dniu 14 października 2016 Rada Powiatu dokonała zmiany ww. uchwały poprzez 

wprowadzenie przeniesień  środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i została podjęta uchwała Nr XXII/215/2016 z dnia 14.10.2016 roku. Kolejnej zmiany Rada 

Powiatu dokonała w dniu 2 grudnia 2016 roku poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku  w sprawie określenia zadań 

oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających 

według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Buskim: Uchwała Nr XXIII/219/2016 Rady Powiatu z dnia 2 grudnia 2016 

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 18 317,00 złotych, pochodzącą z rozliczenia  

zadania „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych” „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 

się. 

Projekty wszystkich uchwał Rady Powiatu były pozytywnie opiniowane przez Powiatową 

Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Buskim.  

 
Tabela 22. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne 

zadania w 2016 r. 

Lp. Nazwa zadania 

Uchwała Rady 

Powiatu 

Nr XVII/150/2016 

z dn. 01.04.2016 

Uchwała Rady 

Powiatu 

 NR XXII/215/2016 

z dn. 14.10.2016 

Uchwała Rady 

Powiatu 

Nr XXIII/219/2016 

z dn.02.12.2016 

1. 
Środki przeznaczone na rehabilitację 

społeczną, w tym: 
1 634 559 zł 1 634 559 zł  1 634 559 zł 

2. 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych 

75 000 zł 75 000 zł 73 417 zł 

3. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym 

100 899 zł 100 899 zł 119 216 zł 

4. 

Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych 

95 000 zł 95 000 zł 78 266 zł 

5 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych  
4000 zł 4000 zł 4000 zł 

6. 
Dofinansowanie kosztów działania 

warsztatów terapii zajęciowej 
1 359 660 zł 1 359 660 zł 1359 660 zł 

7. 
Środki przeznaczone na rehabilitację 

zawodową, w tym: 
246 000 zł 246 000 zł 246 000 zł 

8. 

Zwrot wydatków na instrumenty                           

i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy  

i niepozostających w zatrudnieniu 

61 000 zł 44 116 zł 44 116 zł 

8. 

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej 

25 000 zł 0 zł 0 zł 

9. 
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy osoby niepełnosprawnej 
160 000 zł  201 884 zł 201 884 zł 
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13,08%

86,92%

Rehabilitacja 
zawodowa - realizacja 
PUP 13,08%

Rehabilitacja społeczna 
- realizacja PCPR 
86,92%

Wykres 10. Podział środków PFRON przypadających wg algorytmu w 2016 roku dla powiatu buskiego na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 23. Wykorzystanie środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2016 roku. 

 

Wykres 11. Procentowy rozkład wykorzystania środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej                      

w 2016 roku 

 

0 20 40 60 80 100

Turnusy rehabilitacyjne

WTZ

Likwidacja barier

Zaopatrzenie w sprzęt …

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

4,49%

83,18%

4,79%

7,29%

0,25%

 

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 

78 266 zł 78 265,77 zł 99,99% 20 umów 

2. 

Dofinansowanie zaopatrzenia                      

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 

dla osób niepełnosprawnych 

 119 216 zł 119 213,27 zł 99,99% 112 osób 

3. 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów                                

w turnusach rehabilitacyjnych 

73 417 zł 73 417 zł 100% 88 osób 

4. 

Dofinansowanie sportu , kultury 

rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych  

4000 zł  4000 zł 100%  3 umowy  

 

 

5. 

Dofinansowanie kosztów 

działalności warsztatów terapii 

zajęciowej 

 

1 359 660 zł 

 

1 039 740 zł 76,47%% 

2 warsztaty 

65 

uczestników 

 

 RAZEM 1 634 559 zł 1314 636,04 zł 80,42% 288 osób  
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0 50 100 150 200 250 300 350 400

sport, kultura, rekreacja

sprzęt rehabilitacyjny

zaopatrzenie

likwidacja barier

turnusy rehabilitacyjne

8

12

352

93

188

6.2. Rehabilitacja społeczna 

Zgodnie z planem finansowym PFRON w roku 2016, wysokość środków przyznanych dla Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji  

społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła 1 634 559 ,00 zł.  

Otrzymane środki PFRON na ustawowe zadania z rehabilitacji społecznej zostały 

wydatkowane w wysokości 1 314 636,04 zł, tj., 80,42%. 

PCPR wydatkowało kwotę 1 039 740  zł na dofinansowanie kosztów rehabilitacji                             

65 mieszkańców powiatu buskiego uczestniczących w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Busku–Zdroju i Gnojnie. Pozostała kwota przeznaczona na warsztaty w wysokości 319 920,00 zł 

miała zostać przeznaczona na 20 uczestników, o których miał zostać poszerzony WTZ w Busku- 

Zdroju z siedzibą w Piasku Wielkim. Kwota ta nie została jednak wykorzystana, gdyż nie doszło do 

poszerzenia warsztatu. 

 W roku 2016 w ramach dofinansowania zadań z rehabilitacji społecznej zostało złożone                 

653 wnioski , w tym 12 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 352 wnioski    

o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 188 wniosków 

o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (124 osoby wraz z 64 opiekunami),                      

93 wnioski o likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (63 na likwidację 

barier architektonicznych, 11 na likwidację barier technicznych oraz 19 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 12. Liczba wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania w zakresie 

rehabilitacji społecznej  

 

 

 Pomoc osobie niepełnosprawnej  
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Tabela  24. Liczba złożonych i wypłaconych wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej z podziałem na gminy 

 

Lp. Gmina Turnusy rehabilitacyjne 

Zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze 

Likwidacja barier 
architektonicznych 

Likwidacja barier 
technicznych 

Likwidacja barier 
w komunikowaniu się 

1.  
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Liczba 
wypłaconych 

wniosków 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wypłaconych 

wniosków 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wypłaconych 

wniosków 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wypłaconych 

wniosków 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wypłaconych 

wniosków 

2. 
Busko - 

Zdrój 
87 43 155 48 21 1 4 1 7 3 

3. Stopnica 3 3 39 9 7 0 1 0 1 0  

4. 
Nowy 

Korczyn 
8 4 28 8 12 2 1 0 2 0 

5. Tuczępy 3 1 27 7 4 0 3 1 2 2 

6. Pacanów 10 5 39 11 3 1 2 1 3 0 

7. Wiślica 9 3 23 12 2 1 0 0 0 0 

8. 
Solec - 
Zdrój 

1 1 26 9 10 5 0 0 2 1 

9. Gnojno 3 2 27 8 4 0 0 0 2 1 

10. Razem 124 62 364 112 63 10 11 3 19 7 
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6.2.1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych  

 
 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).   

W roku 2016 na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 73  417,00 zł. 

O dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym ubiegały się 124 osoby niepełnosprawne, z których 64 

wymagało, zgodnie z wnioskiem lekarskim, uczestnictwa w turnusie opiekuna, w tym 89 osobom 

niepełnosprawnym i ich opiekunom (62 osób niepełnosprawnych i 26 opiekunów)  przyznano, a 88 

wypłacono  dofinansowanie na łączną kwotę 73 417,00 zł, z podziałem na: 

 45 osób dorosłych  niepełnosprawnych: 40 452,00 zł 

 17 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 16 316,00 zł 

 9 opiekunów dorosłej osoby niepełnosprawnej: 5 907,00 zł 

 17 opiekunów dzieci i młodzieży: 10 742,00 zł  

 1 osoba zrezygnowała ze względu na pogorszenie sytuacji zdrowotnej 

 99 osób nie otrzymało dofinansowania ze względu na niewystarczające środki finansowe. 

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

 Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2016 r. przedstawia 

poniższy wykres.   

     
Wykres 13. Procentowy udział osób niepełnosprawnych w ubieganiu się o dofinansowanie do uczestnictwa 

w turnusach rehabilitacyjnych w 2016 roku z podziałem na gminy 

70,16%

2,42% 6,45% 2,42%
8,06% 7,26%

0,81% 2,42%

 
 

 W 2016 roku najwięcej osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych 

zamieszkiwało gminę Busko-Zdrój - aż 70,16%, a najmniej gminę Solec-Zdrój (0,81%). 

 

6.2.2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu  

                się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych 

  
W 2016 roku na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

przeznaczono kwotę 78 266,00 zł. Wnioski o dofinansowanie tego zadania złożyły 93 osoby na kwotę 

843 990,00 zł.  

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

dofinansowanie dla 20 osób na kwotę: 78 265,77 zł, którą wydatkowano w następujący sposób: 

 na likwidację barier architektonicznych         10  umów:    65 707,29  zł      
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 na likwidację barier  technicznych    3    umowy:    4 278,00 zł 

 na likwidację barier w komunikowaniu się     7    umów:      8 280,40 zł 

 

 

Wykres 14. Rozkład procentowy  przyznanych dofinansowań w poszczególnych zadaniach z likwidacji barier w 2016 

roku 

 

83,95%

10,58% 5,47% 0

barkiery architektoniczne

bariery w komunikowaniu się

Bariery techniczne

 

 
  W 2016 roku zawarto najwięcej umów w ramach zadania na likwidację barier architektonicznych                        

– 83,95%. Z 20 zawartych umów 11 dotyczyło Wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie 

przez Komisję kwalifikacyjną w 2014 i 2015 roku jednak w związku z posiadaniem wówczas niewystarczających 

środków finansowych z PFRON, zostały przeniesione do realizacji na 2016 r.  

Środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych wydatkowano głównie na 

dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, został zamontowany również piec 

centralnego ogrzewania z podajnikiem. 

W ramach barier technicznych udzielono wsparcia w zakupie pralki, podnośnika wannowego oraz 

szyn teleskopowych do wózków inwalidzkich.  

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. 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób 
niepełnosprawnych 
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Wykres 15. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                       

i technicznych w roku 2016 

 

bariery 
architektoniczne

bariery w 
komunikowaniu się

Bariery techniczne

65 707,29 zł

8 280,40 zł
4 278,00 zł

 
 

W 2016 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. 

 

         
 

 

 

6.2.3. Dofinansowanie   zaopatrzenia   w   sprzęt   rehabilitacyjny,   przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze 

 
          Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przeznaczono kwotę 119 216,00 zł. 

W toku realizacji zadania w 2016 r. wpłynęły 364 wnioski  na dofinansowanie w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (z czego 352 wnioski złożone zostały na 

dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 12 na dofinansowanie 

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny). 

Na 364 wnioski przyjęte do realizacji rozpatrzono pozytywnie i wypłacono dofinansowanie dla 112 

osób na kwotę 119 213,27 zł (w tym zawarto 5 umów na dofinansowanie sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 

4 195,16 zł). 

Najwięcej środków finansowych z ww. zadania przeznaczono na zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze. Wynikało to z ogromnego zapotrzebowania osób niepełnosprawnych.  

 

 Zestawienie ilości złożonych oraz wypłaconych wniosków na zadanie prezentuje poniższy wykres. 

 

 

Praca Komisji Kwalifikacyjnej podczas wizji lokalnej w miejscu zamieszkania 

Wnioskodawców 
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Wykres 16. Zestawienie ilości złożonych i zrealizowanych wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze 

 

Liczba złożonych 
wniosków

Liczba zrealizowanych 
wniosków

352
107

 
Na podstawie powyższych danych środki finansowe jakimi dysponuje Samorząd Powiatu na ww. 

zadanie są niewystarczające w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2016 zrealizowano 

i wypłacono jedynie 30,40% wniosków, które złożono w ciągu całego roku kalendarzowego. Pozostałe 

69,60% 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 25. Rodzaj i ilość sprzętu rehabilitacyjnego,  przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

dofinansowanych w 2016 roku 

 

Lp. 
Rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych 

Ilość dofinansowanych 

przedmiotów 

SPRZĘT REHABILITACYJNY 

1 łóżko rehabilitacyjne 1 szt. 

2 rowery rehabilitacyjne 3 szt. 

3 orbitrek 1 szt. 

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 

4 pieluchomajtki 50 wniosków 

5 aparat słuchowy 45 szt. 

6 wkładka indywidualna uszna 38 szt. 

7 cewniki zewnętrzne 5 wniosków 

8 protezy (podudzia, uda, przedramienia) 4 szt. 

9 wózek inwalidzki 3 szt. 

10 worki do zbiórki moczu 1 wniosek 

11 materac przeciwodleżynowy 2 szt. 

12 poduszka przeciwodleżynowa 1 szt. 

13 buty ortopedyczne 3 pary 

14 balkonik 1 szt. 

15 orteza 1 szt. 

16 gorset ortopedyczny 3 szt. 

17 peruka 1 szt. 

18 proteza powietrzna 3 szt. 
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Balkonik rehabilitacyjny 
używany wypożyczany 

osobom 
niepełnosprawnym 

 

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

 

W obowiązującym terminie składania wniosków tj. do 30 listopada 2015 roku poprzedzającego 

realizację zadania, 3 podmioty złożyły 8 wniosków na kwotę 18 700, 00 zł. W 2016 roku na 

dofinansowanie sportu , kultury, turystyki i rekreacji przeznaczono kwotę 4 000,00 zł, która pozwoliła na 

zawarcie i wypłacenie trzech umów. Pierwsza umowa dotyczyła organizacji wycieczki do Zakopanego 

przez Członkinie Świętokrzyskiego klubu „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, 

Filia w Busku –Zdroju, w liczbie 20 osób, druga dotyczyła wycieczki do Zamościa przez Polskie 

Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju w liczbie 25 osób, następna obchodów 

„Dnia Białej Laski” przez Członków Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski, Koło 

„Ponidzie” w Busku- Zdroju w liczbie 40 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 2016 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. 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. 
Od stycznia do końca grudnia 2016 roku podpisano 81 umów na 
wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczone elementy 
przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
46 

 

 

 

Tabela. 26 Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w 2016 roku. 

 

Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego  
w 2016 roku 

Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego/środka pomocniczego 
Częstotliwość 
wypożyczeń 

Kule łokciowe z regulowaną obejmą 8 

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych i górnych z napędem 2 

Materac przeciwodleżynowy 18 

Łóżko rehabilitacyjne 19 

Koncentrator tlenu 4 

Rowerek magnetyczny Vito 1 

Podnośnik dla osób niepełnosprawnych 3 

Orteza stawu kolanowego ze wzmocnieniami bocznymi 
i regulacją kąta zgięcia 

0 

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych manualny 2 

Trójnóg kula 1 

Wózek inwalidzki aluminiowy 13 

Ssak elektryczny                      1 

Balkonik dwu-, trójkołowy składany 18 

Inhalator tłokowy 0 

Orbitek magnetyczny 1 

Zestaw do drenażu limfatycznego 4 

 

 

6.2.7. Programy celowe PFRON 

      
W 2016 roku  Powiat Buski złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach: 

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” następujących projektów: w ramach obszaru B „Zakup i montaż podnośnika do basenu  

– urządzenie do transportu pionowego do basenu” oraz „Modernizacja istniejącej infrastruktury 

sieciowej” dla SOSW w Busku-Zdroju, w ramach obszaru D- „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego 

specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier 

transportowych dla SOSW w Busku- Zdroju„, ”Zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla SOSW w Broninie” oraz „ Program wyrównywania różnic miedzy regionami III  

– zakup samochodu mikrobus 9 osobowy” dla DPS w Gnojnie” oraz w ramach obszaru G: ,,BuskON II 

– aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie buskim”, 

2. Wystąpienie w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji ,,Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” następujących projektów: „Zakup autobusu do przewozu 

osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół 

Dzieci w Busku- Zdroju.” 

http://www.centrumbusko.pl/
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  Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON do realizacji w roku 2016 roku  nie został 

zakwalifikowany projekt SOSW w Busku Zdroju w ramach obszaru B” Modernizacja istniejącej infrastruktury 

sieciowej”. Pozostałe projekty zostały zakwalifikowane do realizacji i w dniu 4 września 2016 roku pomiędzy 

PFRON, a Powiatem Buskim została zawarta Umowa Nr WRR/000145/13/D na realizację projektów 

zgłoszonych we wniosku na łączną kwotę 233 142,13 złotych oraz Umowa Nr WRR/000143/13/D na 

realizację projektu zgłoszonego w wystąpieniu na łączną kwotę 105 000,00 zł + Koszty obsługi 1 575 zł. 

Realizacja projektów została zakończona, a całkowite rozliczenie umów nastąpi w 2017 roku. W ramach 

programu dofinansowanie otrzymali: 

- W obszarze B (wniosek): 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Niepełnosprawnych Ruchowo  w Busku-Zdroju: zakup 

podnośnika do basenu - urządzenie do transportu pionowego na kwotę 29 376,00 zł, w tym ze środków 

PFRON 8 812,80 zł.  

 

- W obszarze D (wniosek): 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju -zakup 

mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu 

likwidacji barier na kwotę 134 500,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 67 212,03 zł. 

2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie – zakup samochodu mikrobus 9 osobowy na kwotę 124 230,00 zł, 

w tym dofinansowanie ze środków PFRON 70 000,00 zł. 

3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie - zakup mikrobusu 9-cio osobowego 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 124 230,00 zł, w tym ze środków 

PFRON 67 893,60 zł. 

 

- W obszarze G (wniosek ) 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Busku- Zdroju - ,BuskON II –aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych  

w powiecie buskim”. Kwota dofinansowania 17 733,90 zł (dofinansowanie 17 733,90 zł + koszty obsługi 

265,80 zł). 

 

- W obszarze D (wystąpienie) 

1. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 

przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku- Zdroju na kwotę 150 000,00 zł w tym ze środków PFRON 

105 000,00 zł + koszty obsługi 1 575,00 zł. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

Samochody do przewozu osób niepełnosprawnych zakupione w ramach programu 
„Wyrównywania różnic między regionami III” 

http://www.centrumbusko.pl/
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6.2.8. Program „Aktywny samorząd” 

 

 

                               
 W dniu 16 marca 2016 roku Powiat Buski podpisał Aneks nr 8 do umowy z dnia 17 kwietnia 2013 roku 
nr AS3/000001/13/D w sprawie realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Formy wsparcia 
opisane w programie dotyczyły likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie 
osób niepełnosprawnych. W 2016 roku z uwagi na ograniczenia finansowe ze środków PFRON 
realizowanych było 9 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „ Aktywny Samorząd”. 
 
 Na realizację złożonych wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Powiat Buski uzyskał 
kwotę 273 313,99 zł. W ramach zawartej umowy, PFRON przekazał ww. środki finansowe w dwóch 
transzach: I – 198 817,08 złotych, II – 74 496,90 złotych. Ogółem złożono 97 wniosków na kwotę 
356 828,60 złotych, z czego do końca 2016 roku zawarto 44 umowy.  
 W dniu 7 grudnia 2016 roku uchwałą 71/2016 Zarząd PFRON wprowadził zmianę w realizacji 
programu. Przedłużony został termin złożenia rozliczenia przekazanych przez PFRON środków 
finansowych do dnia 15 kwietnia 2017 roku. 

W 2016 roku udzielono dofinansowania w realizowanych obszarach w łącznej kwocie 81 044,35 
zł. 

 W Module I, Obszarze A-1 wpłynął jeden wniosek, który czeka na zawarcie umowy                                 
w związku ze zmianą w realizacji programu 

 W Module I, Obszarze A-2 nie wpłynął żaden wniosek 
 W Module I, Obszarze B-1 udzielono dofinansowania w kwocie 36 200 zł. 

Wpłynęło dziesięć wniosków, dwa wnioski rozpatrzono negatywnie pod względem formalnym. 
Zawarto i zrealizowano pięć umów, natomiast trzech beneficjentów czeka na zawarcie umowy                 
w związku ze zmianą w realizacji programu. 

 W Module I, Obszarze B-2 udzielono dofinansowania w kwocie 2 000 zł 
Wpłynęło cztery wnioski, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym                                
i merytorycznym. Zawarto i zrealizowano jedną umowę, natomiast trzech beneficjentów czeka na 
zawarcie umowy w związku ze zmianą w realizacji programu. 

 W Module I, Obszarze C-2 udzielono dofinansowania w kwocie 14 000 zł. Wpłynęło jedenaście 
wniosków, dwa wnioski rozpatrzono negatywnie pod względem formalnym. Zawarto                                        
i zrealizowano siedem umów, natomiast dwóch beneficjentów czeka na zawarcie umowy                       
w związku ze zmianą w realizacji programu. 

 W Module I, Obszarze C-3 udzielono dofinansowania w kwocie 27 815 zł. 
Wpłynęło trzy wnioski, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym                                  
i merytorycznym. Zawarto i zrealizowano dwie umowy. Jeden beneficjent czeka na zawarcie 
umowy w związku ze zmianą w realizacji programu.  

 W Module I, Obszarze C-4 nie wpłynął żaden wniosek. 
 W Module I, Obszarze D udzielono dofinansowania w kwocie 1 029,35 zł. Wpłynął jeden 

wniosek, który został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Zawarto  
i zrealizowano jedną umowę. 

 W Module II udzielono dofinansowania w kwocie 65 835,50zł.  
Wpłynęło sześćdziesiąt siedem wniosków. Pozytywnie zweryfikowano pod względem formalnym 
sześćdziesiąt pięć wnioski. Zawarto i zrealizowano  dwadzieścia osiem umów. Natomiast 
trzydzieści siedem wniosków, które wpłynęły na semestr zimowy czekają na zawarcie umów  
w związku ze zmianą w realizacji programu. 

Moduł II cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Liczba studentów z roku na rok wzrasta co 
przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 17. Liczba złożonych wniosków, oraz kwota przekazania przez PFRON na Moduł II w latach 2013-2016. 

2013 2014 2015 2016

55 osób

61 osób

64 osób

67 osób108 004,80 zł

168 148 zł

155 090,94 zł

113 785,50 zł

liczba beneficjentów kwota przekazana przez PFRON

 
 
Do końca roku 2016 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dofinansowanie otrzymało 
43 mieszkańców powiatu buskiego. Dofinansowanie udzielone Beneficjentom pozwoliło w znacznym  
stopniu zmniejszyć bądź wyeliminować bariery ograniczające uczestnictwo tych osób w życiu 
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

 
Wykres 18. Procentowy układ wypłaconych umów w poszczególnych obszarach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizując powyższe dane w 2016 roku najwięcej osób niepełnosprawnych biorących udział w programie 
„Aktywny samorząd” skorzystało z dopłat w ramach Modułu II – 63,64%, natomiast najmniej 
beneficjentów tj. 2,27% korzysta z dofinansowania do szkolenia w zakresie nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego oraz pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej (przedszkola). 
 
 
6.3. Warsztaty 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; 

http://www.centrumbusko.pl/
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 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 2016 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. 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 wynosi 15 996 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 2016 roku środki PFRON dla dwóch WTZ wyniosły: 1 039 740,00 zł, a środki Powiatu 

(stanowiące 10%) - 115 534,40 zł. Warsztaty wykorzystały środki Funduszu w wysokości: 1 039 740,00 

zł. 

W dniu 01.12.2016 roku Powiat Buski podpisał umowę z Caritas Diecezji Kieleckiej na 

prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 23 uczestników w Piasku Wielkim. Warsztat rozpoczął swą 

działalność 15 grudnia 2016 roku, natomiast finansowanie ze środków PFRON i Powiatu nastąpi od 2017 

roku po przyznaniu stosownych środków. 

 

 

 
                                                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 2016 roku wyniosła 622 070,40 zł, w tym 

środki PFRON w wysokości 559 860,00 zł oraz środki powiatu w wysokości 62 210,40 zł. Środki zostały 

wydatkowane w całości w łącznej kwocie: 622 070,40 zł. 

Wśród uczestników WTZ są 24 osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności oraz 11 

osób mających niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym.  

Na spotkaniu w dniu 22.12.2016 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”. 

               
 Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku –Zdroju 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Busku – Zdroju za 2016 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 2016 roku uczęszczało 30 osób,  

w tym 23 osoby z powiatu buskiego, 2 osoby z powiatu kieleckiego i 5 osób z terenu powiatu 

staszowskiego. Zgodnie z art. 10b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na 

terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich 

mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym                       

z powiatem, na terenie którego działa warsztat.  

W 2016 r. powiat buski zawarł 2 porozumienia z powiatem kieleckim i powiatem staszowskim              

w zakresie pokrywania ww. kosztów dla 7 uczestników. 

 Rozkład procentowy udziału osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej                      

z podziałem na rodzaj niepełnosprawności ilustruje poniższy wykres.  

 

Wykres 19. Procentowy udział osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej                                  

z podziałem na rodzaj niepełnosprawności w 2016 roku 

 
 

Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2016 roku wyniosła 533 204,00 zł, w tym 

środki PFRON wyniosły 479 880,00 zł, a środki Powiatu 53 324,00 zł. Środki przekazywane były 

kwartalnie. Kwota środków finansowych wydatkowanych na działalność WTZ w Gnojnie w 2016 roku 

wyniosła łącznie: 533 204,00 zł.  

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:  

 XXIV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych – Gnojno 2016, 

 XIV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych– Chmielnik 2016, 

 VIII Świętokrzyski Rajd Pieszy Osób Niepełnosprawnych,  

 IV Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Osób Niepełnosprawnych w Piłce Stołowej                    

– „Piłkarzyki” – Gnojno 2016. 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady 

ds. osób Niepełnosprawnych 

            
 

 

 
W dniu 01 grudnia 2016 roku został zawarty aneks Nr 2/2016r do umowy Nr 1/2007 zawartej                     

w dniu 19 kwietnia 20017 roku pomiędzy Powiatem Buskim, a Domem Pomocy Społecznej w Gnojnie na 

zwiększenie o dwie osoby liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy 

Społecznej w Gnojnie. Nowi uczestnicy warsztatu rozpoczną zajęcia od 2017 roku.  

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Gnojnie za 2016 rok znajduje się  

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

 

 

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 2011 r. Nr 127, poz. 721  

z późn. zm.).  

W roku 2016 odbyły się 4 posiedzenia Rady. Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 29 marca 2016 

roku w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju. Posiedzenie 

dotyczyło: 

 złożenia informacji na temat wykorzystania środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej w Powiecie Buskim w roku 2015, 

 złożenia informacji na temat wykorzystania 

środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej w Powiecie Buskim w roku 2015, 

 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 2016 roku na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Buskim, 

 przedstawienia informacji na temat realizacji w 2016 roku pilotażowego programu PFRON 

,,Aktywny Samorząd”, 

 przedstawienia informacji na temat realizacji w 2016 roku programu pn. „Program wyrównywania 

różnic między regionami III”.  

Drugie posiedzenie odbyło się dnia 18 kwietnia 2016 r. i dotyczyło podjęcia uchwały w sprawie 

wyrażenia opinii na temat znaczenia dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób 
niepełnosprawnych, realizacji projektów zgłoszonych w 2016 roku do programu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”.  

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie 

http://www.centrumbusko.pl/
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Kolejne październikowe i grudniowe posiedzenia Rady dotyczyły zaopiniowania projektów uchwał 

Rady Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian uchwały Nr XVII/150/2016 Rady Powiatu w Busku                     

–Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków finansowych  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu  

w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.  

 
 

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 w sprawie 

uchwalenia powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Program stanowi integralną część Powiatowej Strategii 

Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020.  

  

 
Tabela. 27 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 

 
 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 2016 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 2016 r.  

 

- Uczestnictwo w Dożynkach Powiatowych 2016 r. 

w Solcu-Zdroju  

3. 

1.3. Powołanie stałego Ośrodka 

Informacji dla niepełnosprawnych 

w PCPR 

- W skład struktury Centrum wchodzi Zespół 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi 

Programów PFRON, który na bieżąco udziela 

osobom niepełnosprawnym potrzebnych informacji. 

4. 

1.4. Prowadzenie strony internetowej, 

dotyczącej problemów osób 

niepełnosprawnych w zakresie 

informacji, ulg i przepisów 

- PCPR posiada własną stronę internetową 

www.centrum.pl, która działa od 21.04.2006 r. 

Serwis Centrum zawiera szereg informacji 

potrzebnych dla osób niepełnosprawnych oraz 

innych, które chciałyby skorzystać z pomocy 

społecznej. 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.centrum.pl/
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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 XIV Wojewódzkim Przeglądzie 

Artystycznym Osób Niepełnosprawnych 

w Chmielnickim Centrum Kultury pod nazwą 

„Świętokrzyski Piknik Country”. 

 

 
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 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie          

w razie potrzeb. 

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. 

3. 

2.3. Pomoc w formie poradnictwa 

specjalistycznego świadczonego przez 

prawników i psychologów 

- W strukturze PCPR pracuje jeden psycholog, 

który udziela pomocy psychologicznej. 

- Działanie „Telefonu Zaufania” dla osób 

znajdujących się w kryzysie. 

- Udział pracowników PCPR w interwencjach 

środowiskowych. 

4. 

2.4. Stała pomoc w rozwiązywaniu 

problemów osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin – informacja i poradnictwo 

prawne 

- Działania zostaną podjęte w razie potrzeb. 

5. 

2.5. Pozyskiwanie i koordynacja pracy 

wolontariuszy pomagających osobom 

niepełnosprawnym 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie          

w razie potrzeb. 

6. 
2.6. Stała diagnoza środowisk osób 

niepełnosprawnych 

- PCPR prowadzi rejestr wniosków tworząc bazę 

danych osób niepełnosprawnych korzystających  

z pomocy Centrum. 

- W 2016 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 

31.12.2016 r. rejestr zawierał 2121 osób 

niepełnosprawnych ubiegających się o pomoc 

http://www.centrumbusko.pl/
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 z PFRON w latach 2010-2016. 

 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 Centrum świadczone jest poradnictwo wobec 

osób niepełnosprawnych, a także praca socjalna. 

  

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 2016 r. na 364  wnioski przyjęte do realizacji 

rozpatrzono pozytywnie i wypłacono 

dofinansowanie dla 112 osób na kwotę 119 213,27 

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 2016 roku środki PFRON dla dwóch WTZ 

wyniosły: 1 039 740  zł, a środki Powiatu 

(stanowiące 10%) 115 534,40 zł. Warsztaty 

wykorzystały środki Funduszu w wysokości: 

1 155 274,40 zł. 

4. 

3.4. Tworzenie nowych WTZ, 

obejmujących osoby niepełnosprawne 

z gmin, gdzie nie ma tej formy terapii 

- W dniu 01 grudnia 2016 roku została podpisana 

umowa pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej  

a Powiatem Buskim na prowadzenie Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim w gminie 

Nowy Korczyn dla 23 uczestników.  

5. 

3.5. Dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych w turnusach 

rehabilitacyjnych 

- W 2016 r. 99 osobom niepełnosprawnym i ich 

opiekunom przyznano, a 88 wypłacono   

dofinansowanie na łączną kwotę 73 417,00  zł. 

6. 

3.6. Wspieranie i pomoc finansowa         

w przedsięwzięciach o charakterze 

kulturalnym, sportowym rekreacyjnym 

i turystycznym 

- W 2016 r Zawarto 3 umowy na kwotę                   

4000 zł. W ramach tych umów zorganizowano 

Wycieczkę do Zakopanego  dla członkiń 

Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”, 

zorganizowano wycieczkę dla członków  Polskiego 

Związku Diabetyków  do Zamościa, oraz 

członkowie Polskiego Związku Niewidomych 

zorganizowali obchody „Dnia Białej Laski.”   

7. 
3.7. Propagowanie wszelkich imprez         

z udziałem niepełnosprawnych 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie był w 2016 

roku organizatorem działań  na rzecz osób 

niepełnosprawnych o charakterze miejskim, 

http://www.centrumbusko.pl/
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regionalnym i ogólnopolskim: XXIV Wojewódzki  

Turniej Piłki Nożnej ON, VIII Świętokrzyski Rajd 

Pieszy ON, XIV Wojewódzki Przegląd Artystyczny 

ON oraz IV Mistrzostwa Województwa 

Świętokrzyskiego ON w Piłce Stołowej – Piłkarzyki. 

8. 
3.8. Dofinansowanie transportu osób 

niepełnosprawnych 

 W ramach ,,Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” zostały zakupione 4 samochody : 

- samochód 9-osobowy dla Domu Pomocy 

Społecznej w Gnojnie, kwota dofinansowania 

70 000,00 zł. 

- samochód 9-osobowy dla Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych 

Ruchowo w Busku- Zdroju, kwota dofinansowania               

67 212,03 zł.  

- samochód 9-osobowy dla Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Broninie kwota 

dofinansowania  67 893,60 zł.  

- samochód 18-osobowy typu autobus dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie 

Przyjaciół Dzieci w Busku- Zdroju, kwota 

dofinansowania 105 000,00 zł. 

 
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 78 266 zł. 
Wnioski o dofinansowanie tego zadania złożyło 93 
osoby na kwotę 843 990,00 zł. 
- Z tytułu likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych wypłacono 
dofinansowanie dla 20 osób na kwotę: 78 265,77 
zł 
- W ramach zadania realizowany był również 

pilotażowy program PFRON „Aktywny samorząd. 

Do końca 2016 roku 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 

http://www.centrumbusko.pl/
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jest trzyosobowych i 1 lokal czteroosobowy. 

Budynek uzyskał również instalację kolektorów 

słonecznych do przygotowywania ciepłej wody. 

 Projekt nr 5 „Działania w zakresie rehabilitacji zawodowej” 

Lp. 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                                    

w zakresie przedsięwzięć 

integracyjnych 

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

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 2016 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, dla osób 

dorosłych, zabawki.   

 

  
 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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7. PSYCHOLOG 

 

W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju do końca czerwca 
2016 r. funkcjonował Zespół Interwencji Kryzysowej, następnie wraz ze zmianą Regulaminu 
Organizacyjnego Centrum utworzyło się jednoosobowe stanowisko psychologa, który  
w 2016 r. podejmował następujące zadania:  

 realizację Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-
2020, 

 opracowanie i realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, 

 podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie, w tym dotkniętych przemocą  
 w celu zapobiegania występowaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji, 

 inicjowanie i realizację grupowych form pracy o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, 

 udzielanie pomocy psychologicznej i wsparcia dla rodzin zastępczych oraz przeprowadzanie badań 
psychologicznych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

 opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie. 
 

7.1. Pomoc psychologiczna 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jako jedyna instytucja  
w powiecie świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób z terenu całego powiatu. Co roku licznie 
zgłaszają się osoby, będące w kryzysie, potrzebujące rozmowy, wsparcia i pomocy psychologicznej. 

W 2016 roku przeprowadzono w sumie 510 spotkań z psychologiem w sytuacjach 
kryzysowych. Z pomocy psychologicznej skorzystało 223 osób, w tym 43 ofiary przemocy w rodzinie. 
Klienci 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 godzinach pracy działał również „Telefon Zaufania” dla osób znajdujących się w kryzysie, 
pod którym można było uzyskać pomoc psychologiczną. Podczas dyżuru telefonu zaufania psycholog 
udzielał również informacji o adresach i numerach kontaktowych do placówek pomocy specjalistycznej           
w sprawach uzależnień, a także motywował potrzebujących wsparcia klientów do skorzystania                         
z profesjonalnej pomocy.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Telefon Zaufania 
Spotkanie z psychologiem  

w „Przyjaznym pokoju” 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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7.2. Opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju w 2016 r. opracowało nowy Powiatowy 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2016                    
– 2020, uchwalony Uchwałą Rady Powiatu w Busku- Zdroju nr XVIII/165/2016 z dnia 22.06.2016 r. Jego 
głównym celem jest zorganizowanie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
i zatrzymanie tego zjawiska. Podejmowane działania mają na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz 
opiekę nad ofiarami przemocy, edukację sprawców przemocy poprzez realizację programów korekcyjno               
-edukacyjnych, promowanie wartości rodziny, edukację społeczeństwa w zakresie skutków stosowania 
przemocy w rodzinie, promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy oraz podniesienie 
wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie. 

 

7.3. Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie „Przyjdź poMOC” 

 

Od stycznia do grudnia w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbywały się spotkania 
grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie 
w powiecie buskim z udziałem psychologa. Spotkania 
odbywały się systematycznie co dwa tygodnie, wzięło  
w nich udział 5 kobiet. Celem zajęć była edukacja na temat 
zjawiska przemocy, a także wskazywanie na skuteczne 
sposoby jej przeciwdziałania. Przeprowadzono w sumie 16 
spotkań; praca w grupie opierała się na własnych 
doświadczeniach uczestniczek. Głównym rezultatem było 
zwiększenie poczucie sprawstwa oraz ochrony własnych 
praw i godności osobistej uczestniczek. 

 
 

 
7.4. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 

W 2016 r. już po raz czwarty na terenie naszego powiatu 
prowadzony był Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób 
Stosujących Przemoc w Rodzinie. Oddziaływaniom korekcyjno                          
-edukacyjnym zostało poddanych 10 osób stosujących przemoc                     
w rodzinie, kierowanych przez kuratorów sądowych, zespoły 
interdyscyplinarne,  
a także zgłaszających się dobrowolnie. Zajęcia trwały od września do 
grudnia i były prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanego 
specjalistę. Przeprowadzono ogółem 60 godzin spotkań grupowych oraz 
indywidualnych. Pełny program ukończyły 2 osoby. 
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. 
 

 

Spotkanie grupy wsparcia 

Spotkanie grupowe 
 z uczestnikami programu 
korekcyjno-edukacyjnego 

http://www.centrumbusko.pl/
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7.5. Badania psychologiczne dla Rodzin Zastępczych 
 

Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju świadczył pomoc 
psychologiczną dla Rodzin Zastępczych z terenu całego powiatu. Także dzieci pozostające w Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej korzystały z indywidualnego wsparcia psychologicznego według potrzeb. Prowadzone 
były również badania psychologiczne kandydatów na rodziców zastępczych oraz badania kontrolne 
utworzonych już rodzin, psycholog w 2016 r. przeprowadził w sumie 6 takich badań. 

 
7.6. Szkolenie pt.: „RAZEM POKONAMY PRZEMOC” 

W dniu 6 października 2016 r w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 
odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „RAZEM POKONAMY 
PRZEMOC” poprowadzone przez Panią Renatę Durdę, certyfikowaną specjalistkę ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i kierowniczkę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
"Niebieska Linia" w Warszawie. Wzięło w nim udział 50 osób zaangażowanych w realizację procedurę 
„Niebieskie Karty”, tj. członków Zespołów Interdyscyplinarnych, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy 
Policji, kuratorów sądowych, członków GKRPA, a także pracowników ochrony zdrowia  i oświaty.                  
W trakcie szkolenia poruszane były następujące zagadnienia: 
1. umiejętność diagnozowania i oszacowywania zagrożenia w przypadkach przemocy w rodzinie, 
2. kształtowanie umiejętności planowania i usprawniania współpracy w sprawach konkretnych rodzin  

i klientów w ramach procedury „Niebieskie Karty” lub poza nią, 
3. problemy pojawiające się w pracy grup roboczych, 
4. podstawy prawne (ustawy, kodeksy oraz akty wykonawcze - rozporządzenia) przydatne                  

w obszarze przeciwdziałania przemocy – jak je rozumieć i wykorzystywać w praktyce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.7. Warsztaty psychologiczne dla uczestników projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” 

 
W dniach 3.11. oraz 10.11.2016 r. psycholog PCPR poprowadził warsztaty psychologiczne dla 

uczestników projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie”. Zakres materiału obejmował takie jednostki 

Szkolenie „RAZEM POKONAMY PRZEMOC” – 6 X 2016 r. 
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tematyczne jak: samopoznanie, efektywna komunikacja interpersonalna, asertywność i konstruktywne 
radzenie sobie ze stresem. Wspólne ćwiczenia i dyskusje uczestników okazały się potrzebne do 
pogłębienia motywacji, zwiększenia poczucia własnej wartości oraz nauki asertywności i radzenia sobie  
w trudnych sytuacjach. 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. REALIZACJA PROJEKTÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO 

 
8.1. Projekt konkursowy „Dobry Zawód – Lepsze Życie” 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze zmianami jakie 

przyniosła nowa perspektywa budżetowa UE na lata 2014-2020 już od jesieni 
2015 r. rozpoczęło przygotowania do opracowania partnerskiego projektu 
jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu buskiego. Do partnerstwa 
zaproszono wszystkie gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu. 
Na zaproszenie pozytywnie odpowiedziało sześć ośrodków tj. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w: Gnojnie, Nowym Korczynie, Pacanowie, 
Solcu Zdroju, Tuczępach i Wiślicy. W związku z powyższym w dn. 14.01.2016 
r. podpisano umowę partnerską z ośrodkami, które przystąpiły do partnerstwa 
a w dn. 15.01.2016 r. w ramach konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-009/15 
złożono wniosek aplikacyjny na realizację projektu konkursowego „Dobry 
Zawód–Lepsze Życie”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna 
integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Przewidywany okres realizacji projektu obejmował okres 
od 01.06.2016 r. do 31.12.2017 r. Wartość projektu wyniosła 1 901 989,20 zł przy wkładzie własnym  
w wysokości 318 740,00 zł wniesionym ze strony Lidera PCPR w Busku Zdroju w postaci wynagrodzeń 
pracowników, wkładu rzeczowego sal dydaktycznych, powierzchni biurowych oraz zasiłków celowych  
i okresowych wypłacanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej – partnerów projektu. 

Po otrzymaniu pozytywnych wyników oceny formalnej i merytorycznej w dniu 06.04.2016 r. 
odbyły się negocjacje projektu z udziałem Starosty Buskiego Pana Jerzego Kolarza oraz Dyrektora 
PCPR w Busku Zdroju Pana Andrzeja Smulczyńskiego (osoby uprawnionej do podejmowania decyzji 
wiążących w imieniu wnioskodawcy). W wyniku negocjacji wartość projektu osiągnęła wartość 1 749 
446,40 zł przy wkładzie własnym 318 740,00 zł. W związku z powyższym w dniu 30.06.2016 r. została 
podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie”.  

 

Warsztaty psychologiczne dla uczestników projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” 
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W dn. 06.06.2016 r. Wnioskodawca zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WŚ 2014-2020  

o możliwość podjęcia renegocjacji założeń budżetowych w celu przyznania dodatkowych środków na 
wynagrodzenia dla opiekunów staży zawodowych wnioskując o kwotę 88.000,00 zł, tj. 370,00 zł x 6 m-cy 
dla 40 opiekunów. Ostateczna wartość Projektu wyniosła 1 843 672,80 zł przy wysokości wkładu 
własnego 303 422,00 zł.  

Wraz z otrzymaniem akceptacji wniosku aplikacyjnego po zmianach przez IZ RPO WŚ 2014-
2020 w dn. 17.10.2016 r. przystąpiono do dalszej realizacji projektu. Kancelaria Prawna „Ziemba  
i Wspólnicy” przeprowadziła postępowanie na realizację warsztatów i szkoleń w ramach projektu.              
W wyniku postępowania wyłoniono Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jako realizatora usług. 

 

                            
 

 
 
 
8.1.1 Cel projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” 

 
Celem głównym projektu jest "Wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 100 osób 

(60 kobiet i 40 mężczyzn) mieszkańców powiatu buskiego do końca 12.2017 r. Gr. docelowa to: osoby 
zagr. ubóstwem społ. w tym ON, os. bezrobotne, otocznie os. zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym.  

 
Do głównych działań projektu należy zaliczyć kompleksową i zindywidualizowaną aktywizację 
społeczno-zawodową poprzez: 

 podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 100 klientów pomocy społecznej (40 osób 
w tym 10 ON ze strony Lidera oraz po 10 osób w sześciu gminnych ośrodkach pomocy 
społecznej).  

 zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie staży zawodowych przez 40 osób (12 
osób po stronie Lidera i po 4 osoby ze strony sześciu partnerów Projektu); 

 zapewnienie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 30% tzn. znalezienia zatrudnienia przez 
30 osób na okres min. 3 m-cy w wymiarze min. 0,5 etatu. 

 integracja ze środowiskiem lokalnym oraz zdobycie umiejętności aktywnego poruszania się po 
rynku pracy poprzez poradnictwo zawodowe;  

Podpisanie umowy na realizację warsztatów i szkoleń w ramach  projektu 
„Dobry Zawód – Lepsze Życie” 

 

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” 
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 przygotowanie osób niepełnosprawnych do większej aktywności w życiu społecznym                           
i zawodowym;  

 zakup sprzętu do aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu (rzutnik multimedialny, 
ekran, zestaw mikrofonów). 

 
8.1.2 Grupa docelowa projektu 

 
Projekt skierowany jest do następujących rodzajów grup docelowych: 

 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, 
 osób bezrobotnych, dla których ustalono trzeci profil pomocy (oddaleni od rynku pracy), zgodnie  

z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
 otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do 

wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach programu. 
 

Adresatami wsparcia jest grupa docelowa zdefiniowana na etapie opracowania wniosku 
aplikacyjnego zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-009/15 (Kielce, listopad 
2015 r.) oraz z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020”, zaakceptowana przez Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. 
 

W 2016 r. wsparciem objęto 31 osób z zaplanowanej grupy 100 osób, w tym 
usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych 
w postaci kursów zawodowych połączonych z aktywizacją społeczną i zawodową.  

 

8.1.3 Promocja projektu 

 
W ramach działań promocyjno-informacyjnych zastosowano szereg narzędzi komunikacyjnych. 

Pracownicy Zespołu Projektowego uczestniczyli w spotkaniach podczas, których prowadzili prelekcję na 
temat projektu „Dobry Zawód-Lepsze Życie”.  

 

               

     

 
Podpisane zostało porozumienie współpracy między PUP a PCPR w Busku-Zdroju. 

Organizowano cykliczne spotkania robocze Lidera z Partnerami Projektu. Opracowano i przygotowano do 
druku ulotki promocyjne i plakaty, które rozprowadzano w GOPS oraz podczas Dożynek Powiatowych  
i Festynu Rodzinnego organizowanego przez PCPR. 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 projektu „Dobry Zawód- Lepsze Życie” 
 

W roku 2016 w ramach projektu 31 osób uzyskało szansę zdobycia nowych kwalifikacji 
zawodowych na 4 kursach zawodowych zorganizowanych w ramach projektu „Dobry Zawód – Lepsze 
Życie”: 

Spotkanie informacyjno–promocyjne projekt „Dobry Zawód – Lepsze Życie” w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo „Górka” 
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 „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego” (8 osób),  
 „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + Magazynier z obsługą kas fiskalnych       

i terminali płatniczych” (6 osób),  
 „Wizażystka + Kosmetyczka ze stylizacją paznokci” (8 osób), 
 „Operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień + Eksploatacja urządzeń, instalacji     

i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej” (9 osób).  

 
1. Kurs zawodowy pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka 

niemieckiego”. W kursie uczestniczyło 8 kobiet. Termin realizacji: 22.11. 2016 - 30.12.2016 r. 
 

                        
    

 

 
2. Kurs zawodowy pn. Operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień                        

+ Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV                    
i powyżej”. W kursie uczestniczyło 9 mężczyzn. Termin realizacji: 29.11.2016 - 21.01.2017 r.  
 

  
                                               

 

 

 
3. Kurs zawodowy pn. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + Magazynier        

z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych”. W kursie uczestniczyło 6 mężczyzn. Termin 
realizacji: 23.11. 2016 – 14.12.2016 r. 
 

 
 

 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

Kurs pn. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + Magazynier z obsługą kas 
fiskalnych i terminali płatniczych”” 

                                                                                                 

 

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

 
 
 

Operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień + Eksploatacja urządzeń, instalacji  
i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej”. 
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4. Kurs zawodowy pn. „Wizażystka + Kosmetyczka ze stylizacją paznokci”. W kursie 

uczestniczyło 8 kobiet. Termin realizacji: 28.11.2016 – 21.12.2016 r.  

        
 
 

 
8.1.5. Monitoring działań projektowych 
 

Monitoring działań projektowych jest elementem niezbędnym w zarządzaniu projektem oraz 
wymaganym przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚ na lata 2014-2020 prowadzony jest w celu 
zapewnienia prawidłowej jego realizacji. Systematyczne i ciągłe zbieranie informacji pozwala na 
koordynowanie i korygowanie działań, a także dostosowywanie do zmieniającego się tempa projektu  
i zmian, których nie przewidziano na etapie planowania. Specjalista ds. monitoringu ewaluacji i kontroli 
działań projektowych sporządza na bieżąco raporty z monitoringu, harmonogramy kontroli szkolenia, 
karty oceny wykładowcy/trenera, a także wśród uczestników projektu przeprowadza anonimowe ankiety 
wstępne i końcowe dotyczące oceny przebytych kursów, szkoleń w trakcie ich trwania i po zakończeniu. 
Analiza ww. dokumentów pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej lub ewentualnie na szybką reakcję 
naprawczą lub usprawniającą. Zdaniem uczestników wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursów 
podniosły ich kwalifikacje zawodowe. Wysoko ocenione zostały kompetencje i przygotowanie 
merytoryczne wykładowców prowadzących zajęcia. 

 
 
8.1.6. Wydarzenia projektowe 
 

W ramach środków trwałych w projekcie „Dobry Zawód-Lepsze Życie” zakupiono rzutnik 
multimedialny, ekran, laptop z systemem operacyjnym, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw 10 mikrofonów 
bezprzewodowych wraz z nagłośnieniem na łączną kwotę 21.678,91 zł. Ww. narzędzia usprawniały                
i ułatwiały prowadzenie zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem wszystkich uczestników projektu. 
Zakupiony sprzęt multimedialny posłużył do realizacji instrumentów kompleksowej  
i zindywidualizowanej aktywizacji społeczno-zawodowej podczas: 

• Indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem 
• Indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym 

 

           
 

 
Zajęcia grupowe uczestników kursów 

z psychologiem. 
Zajęcia grupowe uczestników kursów 

z doradcą zawodowym. 

Kurs pn. „Wizażystka + Kosmetyczka ze stylizacją paznokci” 
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8.1.7. Podsumowanie 

Zrealizowanie projektu umożliwi osiągnięcie wszystkich zaplanowanych działań, tj.:  

 Zorganizowanie kursów zawodowych, w których w sumie weźmie udział 100 (40 osób po stronie 
Lidera – PCPR i po 10 po stronie sześciu Partnerów).  

  40 osób skorzysta z udziału w płatnych stażach zawodowych 

 30 osób, znajdzie zatrudnienie na okres min. 3 m-cy w wymiarze min. 0,5 etatu. 

 Zakupiono urządzenia: rzutnik multimedialny, ekran, laptop z systemem operacyjnym, urządzenie 
wielofunkcyjne, zestaw 10 mikrofonów bezprzewodowych wraz z nagłośnieniem  

 
Uczestnikom projektu zapewniane są odpowiednie warunki kształcenia oraz dostęp do niezbędnych 

materiałów dydaktycznych. Wartością dodatnią projektu jest przyrost wiedzy i umiejętności zawodowych 
osób pozostających bez zatrudnienia, a organizacja staży zawodowych i efektywność zatrudnieniowa na 
poziomie 30% przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w powiecie buskim. 

 
8.2. Projekt konkursowy „Nowy Start - Nowe Życie” 

 
W odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych, który został ogłoszony w dn. 23.06.2016 r. PCPR w Busku – Zdroju złożyło wniosek 
aplikacyjny projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” o wartości 999 535,00 zł przy wkładzie własnym  
w wysokości 75 000,00 zł, wniesionym w całości w postaci świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w związku 
z powyższym w dn. 01.12.2016 r. w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach odbyły się negocjacje w wyniku których ostateczna wartość 
projektu wyniosła 883 160,25 zł przy wkładzie własnym jak wyżej. 

 
8.2.1 Cel główny Projektu 
 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez 
zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 592 os. (406 
kobiet i 86 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz funkcjonujących  
w ramach pieczy zastępczej w okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. na terenie 
Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez 
wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny (grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, 
warsztaty i poradnictwo dla rodzin). Utworzenie i działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej będzie 
wsparciem dla osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi w szczególności poprzez: 
prowadzenie interdyscyplinarnych programów pracy z rodzinami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, 
udzielania poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie grup wsparcia, zapewnienie czasowego 
schronienia i prowadzenie działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania występowaniu sytuacji 
kryzysowych. Szkolenia i warsztaty przyczynią się do wsparcia systemu pieczy zastępczej oraz umożliwią 
przezwyciężenie trudności opiekuńczo – wychowawczych.  

 
8.2.2 Grupy docelowe 

 
Działania projektowe mają za zadanie kompleksową pomoc oraz zindywidualizowane podejście 

do poszczególnych grup docelowych. Grupami docelowymi projektu „Nowy Start – Nowe Życie” będą: 
 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci; 
 osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (zgodnie z ustawą  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 
 
Zaplanowano trzy zadania w ramach realizacji projektu: 

Zadanie 1: Utworzenie i działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej; 
Zadanie 2: Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej; 
Zadanie 3: Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do wszystkich grup docelowych. 
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Podsumowanie: 
 
Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozwoli na stworzenie warunków umożliwiających 

uzyskanie schronienia i fachowej pomocy osobom dotkniętym przemocą pozwalając jednocześnie na 
normalne funkcjonowanie w środowisku. Brak takiej jednostki przyczynia się do złej sytuacji społecznej  
i powoduje uzależnienie od pomocy PCPR. Zapewnione zostanie miejsce, które spełni funkcje hostelu dla 
osób wymagających natychmiastowego schronienia, miejsca te będą otwarte we wszystkie dni tygodnia 
24 h /dobę, zapewniając możliwość schronienia dla osób doznających przemocy. Miejsce całodobowego 
schronienia zapewni czasowo ich potrzeby bytowe. 

Dla 10 osób zorganizowane zostaną warsztaty przysposabiające do samodzielnego 
funkcjonowania w życiu poprzez wsparcie ze strony psychologa (zajęcia przygotowujące do 
samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego). Odbycie warsztatów w formie wyjazdu umożliwi 
integrację związaną ze zmianą otoczenia oraz rozwinie kompetencje społeczne i obywatelskie, a także 
podniesie świadomość ekspresji kulturalnej. 

W ramach Centrum dla Rodzin zapewniona zostanie opieka pedagoga dla dzieci korzystających 
z form wsparcia w ramach Centrum w postaci np.: korepetycji, treningu biofeedback, itp. 

 
Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
realizowana jest zgodnie z zapisami Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu 
Buskiego na lata 2014-2020. 
 
 
8.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju - partnerem w projekcie 
ponadnarodowym 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju jako 
jednostka Samorządu Powiatu odpowiedzialna za realizację polityki 
społecznej w powiecie buskim została zaproszona do zawiązania 
partnerstwa w ramach projektu ponadnarodowego „Nowe kompetencje, 
nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy 
osób starszych” w ramach Działania 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach, który pełni w projekcie rolę Lidera natomiast 

jednym z dwóch partnerów jest buski PCPR. Decydujący wpływ na zaproszenie do partnerstwa ma 
wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów przez Centrum w ramach poprzedniej perspektywy 
budżetowej UE na lata 2007-2013. 

Celem głównym Projektu jest stworzenie warunków służących poprawie zdolności do zatrudnienia 
absolwentów szkół zawodowych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji kursów 
zawodowych w dziedzinie gerontologii społecznej na bazie doświadczenia partnera hiszpańskiego. 
Podjęte zostaną również próby wprowadzenia zawodu „Animator społeczno-kulturowy osób 
starszych” do wykazu zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy MRPiPS. Efekty i rezultaty 
projektu będą mogły być implementowane do jednostek opieki i pomocy osobom starszym w powiecie 
buskim (DPS-y, ŚDS-y, oraz świetlice w ramach rządowych programów „WIGOR” i „SENIOR”). 

W dniach 17 – 23 października 2016 roku odbyła się wizyta studyjna do Hiszpanii-Walencja,  
w której ze strony PCPR uczestniczył Andrzej Smulczyński - dyrektor PCPR w Busku-Zdroju oraz Aneta 
Chwalik - kierownik zespołu PCPR, nadzorująca pracę DPS w powiecie. Celem studyjnego wyjazdu było 
zapoznanie się z profilem kompetencji dla animatora społeczno-kulturowego, poznanie sposobów 
działania domów pomocy społecznej oraz pracy w nich animatora społeczno-kulturowego. W trakcie 
pobytu uczestnicy wyjazdu zapoznali się z pracą szkoły Instituto de formacion profesional Miseriordia, 
domem dla osób starszych Centro de Mayores Selegna, domem opieki Residencia Ballasol Patacona 
oraz siedzibą firmy Acito- firma zajmująca się animacją. 

Wszelkie wydatki poniesione w związku z realizacją przewidzianych zadań projektowych przez 
PCPR będą w 100% pokryte z budżetu Projektu. Natomiast wkład własny w całości leży po stronie 
Lidera. W związku z powyższym powiat buski nie jest w żaden sposób obciążony kosztami realizacji tego 
Projektu.  

Obszerna relacja z wizyty studyjnej publikowana była na łamach Tygodnika Ponidzia  (załącznik 
– suplement prasowy) 

http://www.centrumbusko.pl/
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Wizyta w szkole Instituto de formacion profesional Miseriordia w Walencji  
oraz w domu dla osób starszych Centro de Mayores Selegna - Walencia, Hiszpania 

 

 

  
    

 

 
8.4 Wizyta studyjna - Szwajcaria 

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w Szwajcarii była celem wizyty studyjnej 
dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa świętokrzyskiego i 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniach 30.05.- 04.06.2016 r. 
W trakcie wizyty polska delegacja odwiedziła  w Grenchen Kinder – und 
Jugendheim  Bachtelen i Fundację Szchmelzi. Ernlenhof ośrodek wychowawczy 
dla trudnej młodzieży oraz Dom Dziecka w miejscowości Seltieberg. Wszystkie 
ośrodki działają w Kantonie Bazylea – teren. W delegacji brał udział Andrzej 
Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku-Zdroju.  Szwajcarskie doświadczenia są 

imponujące i oparte na zlecaniu zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i młodzieżą wyspecjalizowanym 
organizacjom. Tamtejszy samorząd zleca (finansuje) i nadzoruje jakość wykonywanych zadań. Metody         
i standardy wynikają z przepisów i porozumień wewnątrz-federacyjnych i lokalnego prawa kantonalnego. 
Szwajcaria jest krajem zamożnym i na politykę społeczną przeznacza duże środki finansowe. Z informacji 
uzyskanych w trakcie pobytu można wywnioskować, iż duży problem nastręczają uchodźcy i system ich 
asymilacji i integracji społecznej, w tym również dzieci i młodzieży. Wyjazd zorganizował Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w ramach Projektu „Podniesienie jakości usług 
świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i 
aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. 

Obszerna relacja z wizyty studyjnej publikowana była na łamach Tygodnika Ponidzia  (załącznik 
– suplement prasowy) 

 
 

 

 

 

 

 

Uczestnicy wizyty studyjnej w Szwajcarii 
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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. 

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. 
 

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 Podjęte działania: 
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. 

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.” 

3. Rozwój wolontariatu. 
 

Prowadzenie Klubu Wolontariusza organizowanego 
w miarę potrzeb w jednostkach pomocy społecznej.  

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

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

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

W 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 specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego.  

7. Upowszechnianie wiedzy i informacji  
z zakresu działania PCPR. 
 

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

http://www.centrumbusko.pl/
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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 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 „Dobry Zawód – Lepsze Życie”  

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 Podjęte działania: 
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 wraz z Hostelem. 

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 specjalistycznych porad 
psychologicznych. 

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 i 
zezwolenia Wojewody do końca 2020 roku. 
W związku z powyższym przystąpiono do 
wypracowania propozycji rozwiązań w perspektywie 
roku 2020. 

9. Wspieranie funkcjonowania Grup 
Usamodzielniania. 

Grupy usamodzielniania będą tworzone w miarę 
zgłaszanych potrzeb. Usamodzielniani 
wychowankowie są objęci projektem „Dobry Zawód-
Lepsze Życie”. 

10. Zwiększenie liczby osób uczestniczących  
w programach profilaktycznych  

Udział w projekcie EFS „Dobry Zawód- Lepsze 
Życie”. 

http://www.centrumbusko.pl/
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i prewencyjnych zwalczania negatywnych 
zjawisk społecznych.  

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 Wsparcia na bieżąco. 

12. Organizacja festynu rodzinnego, promocja 
rodzicielstwa zastępczego, szkolenia. 

PCPR w dniu 10 czerwca 2016 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 ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Udział w projekcie EFS „Dobry Zawód- Lepsze 
Życie” - pierwszeństwo w udziale w projektach EFS 
mają usamodzielniani wychowankowie.  

 
 CEL STRATEGICZNY 3: 

ROZWÓJ SYSTEMU POMOCY 
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.  

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Podjęte działania: 
1. Uwrażliwienie społeczeństwa Powiatu na 

prawa i potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Rozpropagowanie ,,Poradnika dla Osób 
Niepełnosprawnych” wśród mieszkańców Powiatu 
Buskiego. 

2. Likwidowanie barier funkcjonalnych. W 2016 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 20 
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 dniu 1 grudnia 2016 roku Powiat Buski podpisał 
umowę z Caritas Diecezji Kieleckiej na prowadzenie 
nowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piasku 
Wielkim dla 23 uczestników na terenie gminy Nowy 
Korczyn  
W dniu 1 grudnia 2016 roku został podpisany aneks 
do umowy zawartej pomiędzy Domem Pomocy 
Społecznej a Powiatem Buskim na zwiększenie 
liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie o dwóch 
uczestników.  

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. 

http://www.centrumbusko.pl/
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8. Prowadzenie stałych działań integracyjnych 
osób niepełnosprawnych z różnymi 
środowiskami mieszkańców powiatu. 

Organizacja imprez integracyjnych.  

9. Wspieranie funkcjonowania środowiskowej 
świetlicy dla osób niepełnosprawnych. 

W 2016 roku nie była prowadzona świetlica 
środowiskowa dla osób niepełnosprawnych. 

10. Prowadzenie dyżuru telefonicznego dla osób 
niepełnosprawnych. 

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

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

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

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

Realizacja projektu „Dobry Zawód –Lepsze Życie”. 

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 „Dobry Zawód- Lepsze 
Życie” - pierwszeństwo w udziale w projektach EFS 
mają osoby niepełnosprawne.  

 
 CEL STRATEGICZNY 4: 

WSPIERANIE I ROZWIJANIE ZADAŃ 
REALIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ 
INTEWENCJI KRYZYSOWEJ 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Podjęte działania:  
1. Realizacja Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2016-2020 
 

Opracowanie nowego Programu w 2016 r. i jego 
realizacja 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 PCPR  
w sytuacjach przemocy. 

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

W 2016 r. złożono wniosek aplikacyjny projektu pn. 
„Nowy Start – Nowe Życie”, który uzyskał pozytywną 
ocenę i otrzymał dofinansowanie na realizację. 
Projekt ten zakłada utworzenie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w następnym roku.  

http://www.centrumbusko.pl/
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3. Rozwijanie systemu poradnictwa 
specjalistycznego (psychologicznego, 
prawnego) oraz systemu wsparcia rodziny 
czy osób potrzebujących pomocy 
 

 poradnictwo psychologiczne w sytuacjach 
kryzysowych 

 dyżury telefonu zaufania 
 interwencje środowiskowe psychologa 

i pracownika socjalnego 
4. Wspieranie rozwoju edukacji społecznej  

i promocja postaw społecznych 
Ze względu na zmniejszenie etatu psychologa  
w Centrum nie podjęto działań w tym zakresie. 

5. Podejmowanie działań profilaktycznych 
sprzyjających wzmacnianiu więzi 
rodzinnych 

Ze względu na zmniejszenie etatu psychologa  
w Centrum nie podjęto działań w tym zakresie. 

6. Prowadzenie profilaktyki w kierunku 
rozwiązywania problemów alkoholowych 

Ze względu na zmniejszenie etatu psychologa  
w Centrum nie podjęto działań w tym zakresie. 

7. Rozwijanie edukacji przedmałżeńskiej 
i poradnictwa rodzinnego 

Wsparcie psychologiczne dla par będących               
w kryzysach psychologicznych, indywidualne 
poradnictwo wychowawcze. 

8. Wdrażanie nowatorskich projektów na rzecz 
pomocy rodzinom 

Ze względu na zmniejszenie etatu psychologa  
w Centrum nie podjęto działań w tym zakresie. 

9. Realizacja szkoleń podnoszących 
kwalifikacje i doskonalących umiejętności 
poszczególnych służb 
 

 Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – 
kurs podstawowy, 

 Seminarium „Dziecko między dorosłymi – 
ograniczanie kontaktu z jednym z rodziców  
i wikłania w konflikt a procedura Niebieskie Karty” 
– Stowarzyszenie Niebieska Linia, 

 Konferencja „Rola, znaczenie i perspektywy 
rozwoju interwencji kryzysowej w przestrzeni 
społecznej”, 

 Seminarium „Grupa robocza i osoba stosująca 
przemoc – karać? pomagać? współpracować?” - 
Stowarzyszenie Niebieska Linia, 

 Szkolenie „Metoda dialogu motywującego  
w pracy z osobami doświadczającymi przemocy”. 

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 

11. Realizacja projektów w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

Udział w rekrutacji kandydatów do projektu EFS 
„Dobry Zawód – Lepsze Życie”, prowadzenie 
warsztatów psychologicznych dla beneficjentów 
projektu, poradnictwo indywidualne. 

    
   CEL STRATEGICZNY 5: 

 ROZWÓJ PARTNERSTWA  
  LOKALNEGO I DZIAŁALNOŚCI                  
  W SEKTORZE    
  EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 
 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Podjęte działania:  
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. 

Realizacja projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie 
poprzez kompleksową i zindywidualizowaną 
aktywizację społeczno-zawodową 

 

2. Zastosowanie poznanych metod w 
społeczności lokalnej celem budowania 
partnerskich relacji pomiędzy mieszkańcami, 

Budowanie partnerskich relacji między samorządem 
lokalnym, różnymi instytucjami (PUP, PCPR, ZOZ, 
GOPS, SIDROM, i innymi), a także między 
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samorządem, organizacjami i instytucjami. mieszkańcami. 

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

Zawiązanie partnerstwa z sześcioma gminnymi 
ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu 
buskiego. GOPS w: Gnojnie, Nowym Korczynie, 
Pacanowie, Solcu Zdroju, Tuczępach i Wiślicy. 

 

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

Realizacja kompleksowej i zindywidualizowanej 
aktywizacji społeczno-zawodowej za pomocą 
zawiązanego partnerstwa w projekcie „Dobry Zawód 
– Lepsze Życie”. 
 

 

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

Realizacja projektu: „Dobry Zawód- Lepsze Życie”  
Pomoc społecznościom w aktywnym działaniu 
i rozwiązywaniu własnych problemów na rynku 
pracy, dostarczając im określonych narzędzi, 
z których mogą skorzystać. 

 

6. Realizacja projektów w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizacja projektu partnerskiego „Dobry Zawód – 
Lepsze Życie”. 

 

 
 CEL STRATEGICZNY 6: 

WSPIERANIE INTEGRACJI OSÓB 
PRACUJACYCH W ORGANIZACJACH 
I INSTYTUCJACH POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Podjęte działania: 
1. Organizacja Dnia Pracownika Socjalnego. Obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego 

przypadającego na dzień 21 listopada. 

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

Organizacja szkoleń dla pracowników jednostek 
pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą                         
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 „Dobry Zawód-Lepsze Życie”.   

 
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. 
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10. OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO  

 
10.1. Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 
 

W dniu 17 listopada 2016 r. Powiatowe Koło Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, 
któremu przewodniczy Pan 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. Uroczystość odbyła się pod patronatem Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Busku–Zdroju Andrzeja Gądka oraz Starosty Buskiego Jerzego Kolarza. 

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego swoją obecnością zaszczycili 
nas: Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Barbara Jakacka Green, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Stanisław 
Klimczak, Podczas uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego  zostały wręczone 
Odznaczenia Państwowe. 

Za zasługi w działalności społecznej na rzecz wspierania dzieci i rodzin: 

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została: 
 Pani Marta Drobek - pracownica Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju 
 

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały: 
 Pani Ewa Bysiec - pracownica Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju 
 Pani Beata Doktór. 

 
Podczas uroczystości po raz kolejny z inicjatywy PCPR w Busku-Zdroju zostały wręczone przez 

Przewodniczącego Kapituły Andrzeja Gądka „Złote Serce Dobroci” i „Serca Dobroci”.  
W tym roku laureatem statuetki „Złotego Serca Dobroci” został: 
 Pan Piotr Żołądek - członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 

W kategorii Serce Dobroci statuetki otrzymali: 
 Pani Ewa Jamińska- nauczyciel i pedagog Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich, 
 Pan Krzysztof Jachym- zastępca Dyrektora 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – 

Rehabilitacyjnego w Busku Zdroju, 
 Ks. Sławomir Grabiec – proboszcz Parafii Św. Stanisława w Świniarach. 

  

 

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz, jak co roku uhonorował wyróżnieniami grupę pracowników pomocy 
społecznej, którzy szczególnie zasłużyli się na polu pomocy potrzebującym. Podczas obchodów Dnia 
Pracownika Socjalnego rozstrzygnięto Konkurs „Wolontariusz Roku 2016”, którym została  Teresa 
Leszczyńska - Komendantka Buskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, prowadząca także Klub 
Wolontariusza Amicus. Wyróżniono także 13 wolontariuszy działających w Klubie Wolontariusza. 
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił Autorski recital Rafała Jędrzejczyka - aktora Teatru 
Starego i Piwnicy pod Baranami w Krakowie. 

 

         

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 2016 r. 
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10.2. Dzień Pracownika Socjalnego w Warszawie 

 
Dnia 21 listopada 2016 r . w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika 

Socjalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem Pani Premier Beaty Szydło. Podczas 
uroczystości wręczone zostały  nagrody i wyróżnienia przyznane przez Elżbietę Rafalską za wybitne  
i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016 z okazji „Dnia Pracownika 
Socjalnego”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, jednostek pomocy 
społecznej, organizacji pozarządowych, Rady Pomocy Społecznej, w tym pan Andrzej Smulczyński                 
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Członek Rady Pomocy Społecznej, 
Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie 
„CENTRUM”. 

    
 
 
 
 

 
 
Pan 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 24 do 25 października 
2016 r. w Warszawie. Uroczystość wręczenia ww. nagród   
i wyróżnień w zakresie pomocy społecznej zorganizowana 
z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się                    
w dniu 21 listopada 2016 r. w Warszawie.  
 
 

 

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego– Warszawa, 21 
listopada 2016 r. 

Joanna Staręga–Piasek – 
honorowy członek Rady Pomocy 

Społecznej 

Pan Piotr Żołądek - 
członek Zarządu  

Woj. Świętokrzyskiego – 
laureat ,,Złotego Serca 

Dobroci” 

Odznaczeni i wyróżnieni Pracownicy jednostek pomocy 
społecznej powiatu buskiego podczas uroczystych 

obchodów Dnia Pracownika Socjalnego 
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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 2016 Centrum kontynuowało 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-Rehabilitacyjnym 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 stowarzyszeniami i organizacjami, także 
kościelnymi. Za wzorową trzeba uznać współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem OS „Centrum”, 
Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, 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.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało również w 2016 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 dla ubogich rodzin z terenu 
Powiatu Buskiego. Został przeprowadzony także Bieg Rodzinny pn.  „Zielony Kilometr”, który odbył się  
podczas Festynu Rodzinnego „Nie ma jak rodzina”. 

Wspólnie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Stowarzyszenie uczestniczyło w grupach 
wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawności w wieku od lat 3 do 12 roku 
życia. Spotkania odbywały się raz w miesiącu zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.   

http://www.centrumbusko.pl/
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12.1. Zbiórka Żywności  
W minionym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem Rodzina Wspólna                
– Troska przystąpiło do Ogólnopolskich Zbiórek Żywności. Zbiórki prowadzone były w dniach:                            
11-13.03.2016r., 23-24.09.2016r., 25-27.12.2016r. W każdej akcji brało udział ponad 200 wolontariuszy 
ze szkół powiatu buskiego. 
 
 
Tabela 29. Rozliczenie zbiórki żywności w 2016 r. 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
13. OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE SZKOLENIOWE I SPOTKANIA  

  Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW PCPR 

  
W celu podnoszenia swoich kwalifikacji pracownicy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju corocznie uczestniczą w rożnych formach 
szkoleniowych organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych 
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, któremu przewodniczy Andrzej 
Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku – Zdroju. W dniach 10-16 kwietnia 2016 
r. odbyły się ogólnopolskie konferencje szkoleniowe koordynatorów rodzinnej 

Organizowane zbiórki 
żywności 

Łączna waga zebranych 
produktów 

11-13 marca 2 042,02 kg 

23-24 września 1806,88  kg 

25-27 listopada 2008, 02 kg 

 

Organizacja Zbiórek Żywności 

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych  

 

http://www.centrumbusko.pl/
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pieczy zastępczej. Prelekcje prowadzili członkowie Stowarzyszeniem „Centrum”:  Mirosław Sobkowiak - 
dyrektor PCPR w Gostyniu ,Iwona Romanowska - dyrektor PCPR w Wejherowie oraz Mirosława 
Zielony - dyrektor PCPR w Koszalinie, Joanna Luberadzka-Gruca - trener Koalicji na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej, Dyrektor Fundacji „Przyjaciółka”, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, Anna 
Kuszczuk - Główny Specjalista w Wydziale Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji 
Departamentu Polityki Rodzinnej. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wkład buskich 
koordynatorów był duży w organizację konferencji. 

 

  
 
 
 
W dniach 18-20 września 2016 r. w Zawierciu po raz jedenasty odbyły się obrady 

Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie 
pod  hasłem „Zawsze z rodziną”, w którym uczestniczyło 96 przedstawicieli PCPR i MOPR. XI Forum 
poświęcone było roli samorządów powiatowych, a zwłaszcza Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie          
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności 
rodziny, realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, problematyce rachunkowości 
w jednostkach samorządu terytorialnego, a także praktycznym aspektom obsługi finansowej. 
Zaproszonymi gośćmi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej byli: Krystyna Wyrwicka 
Dyrektor Departamentu Pomocy i  Integracji Społecznej oraz Anna Kuszczuk Główny Specjalista 
Departamentu Polityki Rodzinnej. Dyskutowano o braku stałości prawnej i organizacyjnej w systemie 
pomocy społecznej, które stanowi wielkie utrudnienie w pracy. Wskazywano też na oczekiwane 
wprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych, które byłoby spełnieniem oczekiwań środowiska. 
Superwizja winna być zapewniona wszystkim specjalistom pomocy społecznej, nie tylko pracownikom 
socjalnym. Zasygnalizowana była możliwość uproszczenia systemu świadczeń pomocy społecznej,  
w tym odejścia od części świadczeń. Z kolei Bernadeta Skóbel radca prawny Związku Powiatów 
Polskich przedstawiła „Informację Związku Powiatów Polskich na temat ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej oraz bieżących problemów zgłaszanych przez PCPR”. Wskazała na 
problemy samorządów z pieczą zastępczą, która generuje koszty, nie mające pokrycia w nikłych 
dochodach powiatów i otrzymywanych przez nie dotacjach. Rachunkowość w JST, obsługa księgowa, to 
blok zajęć jakie poprowadził i wykładowca Damian Grzelka specjalista w zakresie finansów publicznych. 
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.  
 

   
            

  

Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pn. „Koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej ‘’ 

 

Ogólnopolskie XI Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Zawierciu 

http://www.centrumbusko.pl/
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14. ORGANIZACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 

14.1. 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. Rada Powiatu 
wprowadziła nowy Statut (Uchwała nr XVIII/165/2012). 

 Do października 2006 roku, Centrum działało w oparciu o regulamin organizacyjny uchwalony 
przez Zarząd Powiatu w dniu 01.10.2003 r. (uchwała Zarządu Powiatu Nr 65/2003 ), a od 14 maja 2008 
roku 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). Zarząd Powiatu wprowadzał następujące zmiany do regulaminu organizacyjnego: 
w dniu 19 września 2012 r. Uchwałą nr 426/2012, w dniu 4 kwietnia 2013 r. Uchwałą nr 559/2013, w dniu 
25 czerwca 2014 r. Uchwałą nr 895/2014, w dniu 13 maja 2015 r. Uchwałą nr 89/2015, w dniu 29 
czerwca 2016 r. Uchwałą nr 418/2016. 

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. Psycholog, 
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 2016 roku  wyjazdów służbowych w teren było 183. 

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 na 
stronę. 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 

Samochód służbowy zakupiony ze środków EFS 
 

Strona internetowa PCPR 
 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.centrumbusko.pl/
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Struktura organizacyjna PCPR 

 
 

14.2. Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 roku 

 
 

Obsadę kadrową Centrum na koniec 2016 roku stanowiło 14 osób. W roku ubiegłym zatrudniono 
specjalistę ds. monitoringu kontroli i bieżącej obsługi UP w ramach Projektu EFS „Dobry Zawód – Lepsze 
Życie”. 
 

Stan osób zatrudnionych w Centrum na 31.12.2016 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. 
Magdalena Nocoń – mgr prawa – sekretarka (umowa na czas określony). 
Edyta Borek - mgr ekonomii, podinspektor. 
Łukasz Drobek - mgr inż. teleinformatyki - informatyk/kierowca. 
Dorota Kowalczyk – mgr psychologii - psycholog. 
Leszek Zelek - mgr ekonomii/administracji, słuchacz studiów doktoranckich - Koordynator Projektu 
(umowa na czas określony). 
Dorota Sobiegraj - mgr chemii - specjalista ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji (umowa na okres 
próbny). 
Justyna Twardy - mgr pedagogiki - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa na czas 
określony). 
Monika Pietrzyk- mgr administracji - pomoc administracyjna (umowa na czas zastępstwa). 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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Osoby na zasiłkach macierzyńskich:         
Agnieszka Milewska - mgr rewalidacji z terapią pedagogiczną – kierownik zespołu. 
Anna Syska – mgr pedagogiki – sekretarka.  
 

Osoby na zasiłkach wychowawczych: 
Monika Plisak – wykształcenie zawodowe – sprzątaczka. 
 

Osoby, którym ustał stosunek pracy: 
Beata Doktór – mgr filologii polskiej, doradca zawodowy – pomoc administracyjna (umowa na czas 
określony). 
 

Z Centrum współpracowali: 
Adam Mierzwa – inspektor nadzoru budowlanego. 
 

Stażyści: 
Monika Kowal (staż od 01.09.2016 r. – trwa do 28.02.2017 r.) 

 
Średni staż pracy osób zatrudnionych w Centrum wynosi 11,5 lat pracy. 
 
Pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania 
pracy.  
Średnie wynagrodzenie brutto pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 r wynosiło 
2812,41 zł miesięcznie (bez dyrektora). 

 
 
14.3. 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 oraz 
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. 

W 2016 roku zgodnie z planem wydatków Funduszu dla uprawnionych pracowników przyznano 
pomoc finansową w związku z poniesionymi na dzieci wydatkami na rok szkolny 2016/2017. 

 

 
14.4. Podwyższanie kwalifikacji 

 
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju uczestniczyli w 2016 r.  

w licznych szkoleniach, konferencjach oraz seminariach w celu podwyższenia swoich kwalifikacji 
zawodowych.  

 
 

Tabela 28. Uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach pracowników Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  
 

Lp. Nazwa szkolenia Liczba uczestników 

1. 
Klasyfikacja, ewidencja księgowa i sprawozdawczość – wybrane 
problemy w tym zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.” 

1 

2. 
Metoda dialogu motywującego w pracy z osobami 
doświadczającymi przemocy” 

1 

3. 
Szkolenie dotyczące zmian w ustawie o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej 

2 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
83 

 

 

 

4. 
„Rola superwizji w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu 
w zawodach pomocowych oraz nowy okres programowania  
i możliwości wsparcia PCPR” 

1 

6. 
Seminarium dotyczące wspierania osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i współpraca z wymiarem sprawiedliwości 

1 

7. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na starcie” 1 

8. 
„Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – dotychczasowe 
doświadczenia” 

1 

9. 
Seminarium „Grupa Robocza i osoba stosująca przemoc – 
Karać? Pomagać? Współpracować?” 

1 

10. 
„Bezpieczne wyjazdy, pewne powroty. Szanse i zagrożenia 
na rynku pracy Unii Europejskiej” 

1 

11. „Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie” 1 

12. XVI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych 1 

13. 
„Ekonomia społeczna dla rozwoju województwa 
świętokrzyskiego” 

1 

14. Warsztaty dotyczące prawidłowego tworzenia projektów 9.2.1. 1 

15. Konferencja na temat mieszkań aktywizujących  1 

16. 
„Dziecko między dorosłymi – ograniczenie kontaktu z jednym 
z rodziców i wikłanie w konflikt a procedura Niebieskie Karty” 

1 

17. Szkolenie „Zamówienia Publiczne i zasady konkurencji” 1 

18. 
Konferencja poświęcona wprowadzaniu propozycji zmian  
w Ustawie o pieczy zastępczej 

2 

 
 

RAZEM 
 

63 
 

  
 

14.5. Spotkania i szkolenia organizowane przez PCPR 
 

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 29. 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 6 
Kandydaci na rodziny 

zastępcze 
24 

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

1 
Usamodzielniani 
wychowankowie 

32 

http://www.centrumbusko.pl/
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3. 

Warsztaty psychoedukacyjne pn. „Jak 
rozmawiać z rodzicami zastępczymi, aby 
nas słuchali…” dla dzieci z rodzin 
zastępczych oraz placówek opiekuńczo - 
wychowawczych 

1 

Wychowankowie 
Rodzinnej i 

Instytucjonalnej Pieczy 
Zastępczej 

14 

4. Ocena sytuacji dziecka w rodzinie  2 

Ośrodek Adopcyjny, 
Rodziny zastępcze, 

Przedstawiciele OPS 
Szkoły  

29 

5. 
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych 

8 Rodziny zastępcze 10 

6. 
Spotkanie grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie 

16 

Osoby doznające 
przemocy w rodzinie  

z terenu powiatu 
buskiego 

5 

7. 
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie „Razem pokonamy 
przemoc” 

1 

Przedstawicie 
instytucji 

specjalizujących się 
przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie  
z terenu powiatu 

buskiego  

50 

8. 

Seminarium Lokalne nt. postępowania 
interwencyjnego w sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia względem dzieci z terenu 
powiatu buskiego oraz podejmowania 
efektywnych działań wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie 

1 
MGOPS/GOPSy, 

kuratorzy, prokurator, 
policjant 

28 

9. 
Szkolenie „Fundusze europejskie dla 
jednostek pomocy społecznej” 

1 
Dyrektorzy jednostek 
pomocy społecznej 
wraz z księgowymi 

11 

10. 
Konsultacje społeczne dotyczące mapy 
zagrożeń bezpieczeństwa 

1 
Przedstawiciele 

jednostek pomocy 
społecznej 

27 

11. Szkolenie dla rodzin zastępczych 2 Rodziny zastępcze 37 

 
14.5.1. Konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń powiatu buskiego 
 

W dniu 22 marca 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyły się 
konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa zorganizowane wspólnie z Komendą 
Powiatową Policji  w Busku-Zdroju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele domów pomocy społecznej, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, gminnego ośrodka pomocy 
społecznej z terenu powiatu buskiego oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Busku–Zdroju. 

  
 
 

Spotkanie podczas konsultacji społecznych dotyczących mapy zagrożeń 
powiatu buskiego  

 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/906-spotkanie-pani-elzbiety-bojanowskiej-podsekretarza-stanu-w-ministerstwie-rodziny-pracy-i-polityki.html
http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/906-spotkanie-pani-elzbiety-bojanowskiej-podsekretarza-stanu-w-ministerstwie-rodziny-pracy-i-polityki.html
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Wizyta studyjna słuchaczy „Szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji pomocy 
społecznej” 

14.5.2. Wizyta studyjna słuchaczy „Szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji 
pomocy społecznej” 

W dniach 1 kwietnia i 9 września 2016 roku w siedzibie Centrum odbyły się wizyty studyjne 
słuchaczy „Szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji pomocy społecznej” organizowane przez 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju. 
Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Andrzej Smulczyński 
zapoznał  słuchaczy szkolenia ze strukturą organizacyjną i działalnością Centrum. Dyrektor Centrum 
przekazał również uczestnikom szkolenia informacje pozyskane podczas zagranicznych wizyt studyjnych 
nt. dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. 

        

 

 

14.5.3. Spotkanie z Panią Elżbietą Bojanowską Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przedstawicielami Powiatowych Centrum Pomocy 
Rodzinie z Województwa Świętokrzyskiego i  Województwa Małopolskiego.  

W dniu 28.09.2016r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju Andrzej 
Smulczyński wraz z pracownikami wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego     
w Kielcach. Spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych zadań z zakresu polityki rodzinnej, 
pomocy społecznej oraz niepełnosprawności. 

 

  
 
 
 
 
 
 

Spotkanie z Panią Elżbietą  Bojanowską Podsekretarzem Stanu                     
w Ministerstwie Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej z pracownikami 
pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego w Kielcach 

 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/906-spotkanie-pani-elzbiety-bojanowskiej-podsekretarza-stanu-w-ministerstwie-rodziny-pracy-i-polityki.html
http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/906-spotkanie-pani-elzbiety-bojanowskiej-podsekretarza-stanu-w-ministerstwie-rodziny-pracy-i-polityki.html
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14.5.4. Seminarium Lokalne instytucji powiatu buskiego 

W dniu 19 kwietnia 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju odbyło się seminarium lokalne którego celem było wypracowanie wśród instytucji powiatu 
buskiego wspólnych rozwiązań w zakresie postępowania interwencyjnego w sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia względem dzieci z terenu powiatu buskiego oraz podejmowania efektywnych 
działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele 
Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju, kuratorzy Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich   
w Busku-Zdroju, Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz  
Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu buskiego. 

  
 

 
 
14.5.5. Udział Dyrektora Andrzeja Smulczyńskiego w grupie tematyczno-roboczej do 
spraw współpracy międzyinstytucjonalnej Urzędu Marszałkowskiego 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju uczestniczył w 2016 r.  
w grupie tematyczno-roboczej do spraw współpracy międzyinstytucjonalnej. W spotkaniach 
organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy 
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz urzędów pracy. 

Spotkania grupy tematycznej odbywają się w ramach projektu pozakonkursowego 
,,Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś 9 Włączenie społeczne  
i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia 
dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej. 
 

  
 
 
 
 
 

Uczestnicy Seminarium Lokalnego   

Udział Dyrektora Andrzeja Smulczyńskiego w grupie 
tematyczno-roboczej do spraw współpracy 

międzyinstytucjonalnej Urzędu Marszałkowskiego 

http://www.centrumbusko.pl/
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14.6. Kontrole zewnętrzne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju 
 

W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju kontrolowane było przez                           
Wojewodę Świętokrzyskiego: 

 
1) w zakresie: 

 prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 
niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

 kwalifikowania osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka oraz wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających 
potwierdzenia ukończenia szkolenia, o spełnianiu warunków i oceny predyspozycji do 
sprawowania pieczy zastępczej, 

 organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka, 

 zapewnienia badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub  
prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

 przeprowadzania badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 
42 ust.7 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

Na tę okoliczność sporządzono protokół kontroli, w którym kontrolujący stwierdzili drobne 
nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne w celu ich wyeliminowania. 

 
2) w zakresie realizacji przez powiat buski zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, 

polegającego na opracowaniu i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie za okres od 1 stycznia 2015 do dnia kontroli. 
Na tę okoliczność sporządzono protokół. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości  
o charakterze finansowym skutkujące przypisaniem do zwrotu części dotacji.  

 
Kontrola zarządcza 
 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od 2010 roku opracowany jest i funkcjonuje regulamin kontroli 
zarządczej.  

 
 
15. MIERNIKI JAKOŚCI REALIZOWANYCH ZADAŃ 
 
 
15.1. Nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe dla pracowników Centrum 

 
Za zasługi w działalności społecznej na rzecz wspierania dzieci i rodzin: 
 

 Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została: 
Pani Marta Drobek - pracownica Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju. 

 
 Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została: 

Pani Ewa Bysiec - pracownica Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju. 
 
Odznaczenia zostały wręczone podczas uroczystości Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego.        
  

Pan Andrzej Smulczyński, jako jedyny przedstawiciel województwa świętokrzyskiego, 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 buskiego Centrum od 2008 roku przewodniczy Ogólnopolskiemu 
Stowarzyszeniu Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej „CENTRUM” zrzeszających 
pracowników jednostek pomocy społecznej z całego kraju. 
                                                                

http://www.centrumbusko.pl/
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju już po raz trzeci (2007 r., 2009 r., 2016 r.) 
zostało laureatem prestiżowej nagrody konkursu LODOŁAMACZE. Statuetka przyznawana jest, co roku 
pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki dla osób niepełnosprawnych, 
przełamujących stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnieniem niepełnosprawnych, stwarzając im 
szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. XI edycja konkursu odbyła się w dniu 
12.09.2016 r. w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Była to regionalna Gala Małopolsko-
Świętokrzyska, w której Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zajęło 3 miejsce  
w kategorii „Instytucja” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. W tegorocznej edycji wzięło udział 435 pracodawców. 
Centrum było jedyną jednostką samorządową, nagrodzoną przez Kapitułę konkursu. Patronat 
honorowy objęli: Józef Pilch – Wojewoda Małopolski, Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, 
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Adam Jarubas – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Wojciech Lubawski – Prezydent 
Miasta Kielce. 

 

   

 

 

 
 
 
 
15.2. Skargi i wnioski 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Pracownicy PCPR z Dyrektor ROPS – 
Barbarą Jakacką –Green  

Skrzynka skarg i wniosków 
 

Wręczenie statuetki Lodołamacze 2016  
na uroczystej Gali w Krakowie  

http://www.centrumbusko.pl/
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15.3. Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania 
 
 

Tabela 30. Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania realizowane przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Porozumienia  12 

2. Decyzje administracyjne 129 

3. Odwołania od decyzji 0 

4. Skierowania do POW  14 

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 159 

9. 
Umowy związane z realizacją projektów finansowanych ze 

środków EFS 
32 

 
 
 
15.4. 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 21 
uchwał w sprawach dotyczących pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. PCPR wniósł na posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisje Rady Powiatu 138 
opracowań, informacji i sprawozdań. 

 
 
 
 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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16. INFORMACJE DODATKOWE 
 
16.1. Wydawnictwa PCPR 

 
Tabela 31. Promocja – informator, ulotki, kalendarz itp. 
 

Lp. Wyszczególnienie Źródło finansowania 

1. 
Kalendarze naścienne 2017 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 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
91 

 

 

 

17. OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
I PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE, WYNIKAJĄCE  
Z WYKONYWANYCH ZADAŃ   

 
Polityka społeczna kreowana i realizowana przez samorząd powiatu, stanowi istotny element 

wpływania na sytuację jego mieszkańców. Celem jej jest poprawa położenia materialnego  
i wyrównywania szans życiowych poszczególnych grup społecznych ekonomicznie i socjalnie 
najsłabszych. 

W roku 2017 kształtowanie i realizacja zadań z zakresu polityki społecznej oparta zostanie na 
działaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które pełnić będzie funkcje administracyjne  
w systemie pomocy społecznej wobec innych powiatowych placówek świadczących też usługi doradcze 
oraz socjalne dla rodzin i osób w tym niepełnosprawnych. 

Zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej wynikają z rozeznanych potrzeb przy 
uwzględnieniu możliwości organizacyjnych i kadrowych, oceny zasobów i nakładów finansowych 
pozyskanych z różnych źródeł. 

Metody i sposoby wykonywania zadań znajdują się w Powiatowej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020, która uwzględnia aktywne uczestnictwo partnerów 
społecznych, organizacji pozarządowych. Ich zaangażowanie przyczynia się do zmniejszenia 
wykluczenia społecznego i innych niekorzystnych zjawisk społecznych.  

Powiat Buski pomimo stabilnej, niskiej stopy bezrobocia w obszarze trudnych problemów 
społecznych, dalej odnotowuje zróżnicowany poziom życia, a co za tym idzie – marginalizację 
najsłabszych grup społecznych. Odnotowuje się nadal problemy opiekuńcze i wychowawcze dzieci, osób 
w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami. 

W oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego i własne powiat realizował będzie dwa 
projekty skierowane między innymi do tych grup społecznych, ale także do nieaktywnych zawodowo, 
rolników, osób korzystających z szeroko rozumianej pomocy społecznej. Projekty „Dobry Zawód – 
Lepsze Życie”, „Nowy Start – Nowe Życie” w 85% finansowane będą z funduszy europejskich, w 15% ze 
środków własnych opartych na wypłacanych świadczeniach rodzinom zastępczym, usamodzielnianym 
wychowankom. W ramach projektu utworzony zostanie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz 
z hostelem dla ofiar przemocy w rodzinie. Realizowane mają być programy osłonowe ogłoszone przez 
MRPiPS dla sprawców i ofiar przemocy domowej. 

Działania pomocy społecznej będą nakierowane na rozwój własnych zasobów osób korzystających 
ze wsparcia, mają służyć aktywizacji klientów w odzyskiwaniu ich autonomii, a także mają spowodować 
zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób, rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. 

Wykaz priorytetowych działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
i jednostki pomocy społecznej w 2017 r.: 

 Analizowanie, zgłaszanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących pomocy 

społecznej; 

 Przygotowanie Centrum do wprowadzania standardów jednostki i pracy z klientem; 

 Prowadzenie i nadzór usług według określonych standardów w domach pomocy społecznej  

i placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

 Wprowadzenie do systemu pomocy społecznej w powiecie mieszkań aktywizujących; 

 Realizowanie Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2011 – 2020 oraz innych programów z zakresu pomocy społecznej; 

 Organizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i prawnego, w tym o uprawnieniach 

przysługujących klientom pomocy społecznej; 

 Organizowanie i nadzorowanie rodzicielstwa zastępczego, oceny i planów pomocy dziecku; 

 Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze; 

 Zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej; 

 Realizowanie projektów EFS „Dobry Zawód – Lepsze Życie” oraz „Nowy Start - Nowe Życie”  

i partnerskiego projektu ponadnarodowego wspólnie z ZDZ Kielce; 

 Rozpoczęcie prac nad nowymi projektami z EFS; 

 Prowadzenie doradztwa metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników 

socjalnych; 

 Realizowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, samorządu powiatu 

w tym „Aktywny Samorząd”; 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
92 

 

 

 

 Podejmowanie zadań w oparciu o art. 19, pkt 16 ustawy o pomocy społecznej w tym zbiórki 

żywności, Bank Drugiej Ręki, Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego; 

 Szeroka współpraca z instytucjami administracji rządowej, wojewódzkiej, samorządowej i innych 

pozarządowych organizacji zewnętrznych; 

 Kontynuacja współdziałania z organizacjami kościelnymi, oświatowymi, pozarządowymi powiatu; 

 Wspieranie spółdzielczości socjalnej. 

18. PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE W ROKU 2017 
W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ  

1. Domy pomocy społecznej 

 
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

 Remonty wynikające z bieżącej eksploatacji.  
Realizacja nastąpi w ramach  środków własnych przeznaczonych na bieżącą działalność DPS. 

 Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych – realizacja 
zadania w ramach przyznanych środków PFRON.  

 
Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

 Renowacja schodów i balkonów budynku głównego od strony południowej. 

 Bieżące naprawy i  konserwacja pomieszczeń. 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS. 

 
Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 

 Termomodernizację budynku DPS–u oraz remont kotłowni, koniecznością jest także renowacja 
pokrycia dachowego – realizacja w ramach pozyskanych środków ze Szwajcarskiego Programu 
Współpracy. 

 Zainstalowanie anteny zbiorczej. 
 Odnowienie pokoi mieszkalnych. 

Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS i Caritas. 

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

 Komputery, telewizor, sprzęt AGD,RTV. 

 Pralki automatyczne, suszarki (urządzenia), odkurzacze. 

 Kołdry, poduszki, koce, pościel, ręczniki. 

 Umywalki, sedesy, brodziki, baterie. 

 Dywany do pomieszczeń. 

 Meble. 

 Wymiana rur w budynku. 

 Wymiana drzwi w budynku. 

 Wymiana sprzętów na placu zabaw.  
 
Realizacja nastąpi w ramach   środków własnych POW i otrzymanych darowizn. 
 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach 

 Remont garażu. 

 Remont łazienki na poddaszu budynku placówki. 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych, przeznaczonych na bieżącą działalność POW. 
 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 

 Malowanie siedziby PCPR. 
Realizacja nastąpi w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Centrum. 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
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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 marzec 2017rok 

 

Wersja elektroniczna Sprawozdania zawiera:  

-  Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            

za 2016 rok. 

-  Sprawozdanie Domów Pomocy Społecznej w Gnojnie,  Zbo rowie,  

Słupi,  Ratajach,  

-  Sprawozdanie Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych                                

w Winiarach, Pacanowie,  

-  Sprawozdanie Warsztatów Terapii Zajęciowej                                             

w Gnojnie, Busku-Zdroju.  

-  Suplement prasowy; Publikacje z prasy z 201 6 roku                                            

na temat pomocy społecznej w powiecie buskim.  

http://www.centrumbusko.pl/

