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1. ZADANIA POWIATU  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełni rolę wyspecjalizowanej instytucji, tworzącej na 
potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie pomocy społecznej w powiecie oraz 
pożądanych kierunkach zmian, realizując ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie 
powiatu buskiego. 

PCPR to jednostka organizacyjna pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej szczebla 
powiatowego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jako jednostka organizacyjna 
pomocy społecznej kieruje się głównie zasadą pomocniczości, prowadzi szeroką działalność na rzecz 
mieszkańców powiatu oraz poprawy warunków ich życia. Działalność ta polega przede wszystkim na 
wsparciu rodziny, zapewnieniu dzieciom opieki zastępczej, udzielaniu pomocy osobom 
niepełnosprawnym oraz osobom w kryzysie. 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju szczegółowo określają ustawy: 
ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa  
o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawa  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym w przyszłości dotyczyć 
będą w dużej mierze wyzwań dla systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście rozwoju usług 
społecznych i odpowiedzialności samorządów terytorialnych za realizację polityki włączenia społecznego. 
Idąc naprzeciw, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przygotowało projekt Wspólnej 
Koncepcji scentralizowania jednostek pomocy społecznej. Koncepcja została przedstawiona na Zarządzie 
Powiatu.  

 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
„Pomaganie innym to trudna i odpowiedzialna praca, która wiąże się z koniecznością 
posiadania szerokich kompetencji i doświadczenia zarówno zawodowego jak  
i życiowego. Sprawy związane z dziećmi i rodziną należą do tych, które warunkują dalsze 
życie i funkcjonowanie każdego z nas.  
Kolejny, 2017 rok funkcjonowania Centrum, to nadal wiele trudnych, ludzkich spraw, 
zabieganie o pozyskanie dodatkowych funduszy i wciąż mało czasu, więc tempo pracy 
zawsze szybkie.  
Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia, 
że wciąż buduje i udoskonala sprawny, spójny skuteczny SYSTEM mający zapewnić 
mieszkańcom naszego Powiatu profesjonalne wsparcie.”  

 

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku – Zdroju realizujący zadania pomocy 

społecznej na potrzeby samorządu powiatowego 

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Al. Mickiewicza 27, Busko-Zdrój 
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2. FINANSOWANIE ZADAŃ 
 

2.1. Dochody budżetowe 
 

W roku 2017 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 2016 
-2017 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 2016 

w zł 

Plan roku 
2017 w zł 

Wykonanie          
w roku 

2017 w zł 

Dynamika        
w % 6/4 

% 
wykonania 
planu 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

852 85218 

 
Powiatowe 

Centrum Pomocy 
Rodzinie 

 
542,75 

 
500,00 

 
569,02 

 
104,84 

 
113,80 

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

Tabela 2. Wykonanie budżetu Centrum w roku 2017 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 2 877,00 2 876,74 2 876,74  
  

4010 350 410,00 350 410,02 350 410,02  
  

4019 38 937,00 38 937,00 38 937,00  
  

4040 36 904,00 36 903,91 36 903,91 39 240,24 
  

4049 2 549,00 2 549,00 2 549,00 2 000,00 
  

4110 64 251,00 64 250,75 64 250,75 6 757,16 
  

4119 7 144,00 7 144,00 7 144,00 344,00 
  

4120 9 146,00 9 146,23 9 146,23 961,38 
  

4129 1 016,00 1 016,00 1 016,00 49,00 
  

4170 23 405,00 23 405,00 23 405,00  
  

4210 11 000,00 11 000,24 11 000,24 95,33 
  

4260 16 340,00 16 340,36 16 340,36 350,16 
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4270 8 697,00 8 697,00 8 697,00  
  

4280  1 040,00 1 040,00 1 040,00  
  

4300 12 058,00 12 057,54 12 057,54 682,55 
  

4360 4 432,00 4 432,40 4 432,40 95,90 
  

4400 51 267,00 51 267,00 51 267,00  
  

4410 5 000,00 4 999,49 4 999,49  
  

4430 1 693,00 1 693,32 1 693,32  
  

4440 20 508,00 20 508,00 20 508,00    

4700 1 925,00 1 925,00 1 925,00    

       

OGÓŁEM 670 599,00 670 599,00 670 599,00 50 575,72 
  

 
 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 2017 w dziale Pomoc Społeczna, jednostki pomocy społecznej dysponowały kwotą  
13 248 411,69 zł (w tym środki PFRON stanowiły kwotę 2 171 955,69 zł, tj. 16,39% sumy ogólnej),  
z czego na domy pomocy społecznej: 8 264 847,00 zł (62,38%). Budżet PCPR wynosił 670 599,00 zł 
(5,06%) a Rodzin Zastępczych: 1 004 480,00 zł (7,58%), projekty: 1 040 562,00 zł (7,85%), program 
korekcyjno-edukacyjny: 6 768,00 zł. (0,05%). Poniżej w ujęciu tabelarycznym ujęto wykonanie budżetu 
jednostek pomocy społecznej w 2017 r. 
 

Tabela 3. Wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2017 roku 
 

Lp. Nazwa instytucji Plan na 2017  Wydatki dokonane 
Wykonanie              

w % 

 

1 DPS Gnojno 4 071 053,00 4 070 491,40 99,99 

2 DPS Rataje 102 672,00 102 672,00 100 

3 DPS Słupia 1 287 686,00 1 287 686,00 100 

4 DPS Zborów 2 803 436,00 2 803 436,00 100 

RAZEM 8 264 847,00 
 

8 264 285,40  
 

99,99 

 

5 PCPR  670 599,00 670 599,00 100 

6 Rodziny Zastępcze 1 004 480,00 1 000 643,90 99,61 

http://www.centrumbusko.pl/
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7 

Projekty: „Dobry Zawód-Lepsze 
Zycie „;Nowe kompetencje, nowe 
możliwości -Młodzieżowy animator 
społeczno- kulturowy osób 
starszych „ Nowy Start-Nowe 
Życie”  

1 040 562,00 923 365,83 88,73 

8 Program korekcyjno-edukacyjny 6 768,00 6 579,52 97,21 

9 POW I MOW 70 000,00 66 381,85 94,83 

10 Karta Polaka 19 200,00 13 200,00 68,75 

RAZEM 2 811 609,00 2 680 770,10 95,34 

 

12 PFRON 1 973 665,00 1 973 653,03 99,99 

13 Aktywny Samorząd 198  290,69  135 539,32  68,35  

 

RAZEM 13 248 411,69 13 054 247,85 98,53 

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

 

 
 
2.3. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania powiatu z zakresu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Na realizację zadań ustawowych Zarząd PFRON przyznał powiatowi buskiemu kwotę 1 973 665 
zł, w tym: 

 na rehabilitację zawodową: 190 257,00 zł (zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy), 

 na rehabilitację społeczną: 1 783 396,03 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 198 290,69 zł. 

13%

17%

62%

8%

Podział budżetu na poszczególone jednostki pomocy 
społecznej

PCPR, OIK, Rodziny Zastępcze,Program korekcyjno-eduk.  - 1 771 047,00

PFRON, Aktywny Samorząd - 2 171 955,69

DPS - 8 264 847,00

Projekty EFS-1 040 562,00

http://www.centrumbusko.pl/
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2.4. Środki pozyskane dodatkowo 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w roku 2017 pozyskało dodatkowe 
środki w wysokości: 52 166,00 zł z następujących źródeł:  

 Program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania 
publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – dotacja 40 598,00 zł, 

 Budżet Wojewody na dodatki dla pracowników socjalnych – 4 800,00 zł, 
 Budżet Wojewody - dotacja celowa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie – dotacja 6 768,00 zł.  

 

3. INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE 
 

Domy pomocy społecznej są miejscem stałego pobytu – zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych 
– i zapewniają pełną opiekę leczniczo-rehabilitacyjną oraz dostosowane do stanu zdrowia mieszkańców 
zabiegi terapeutyczne i pielęgnacyjne. Do funkcjonowania domów pomocy społecznej mają zastosowanie 
w szczególności przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.  

W roku 2017 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 2017 roku w domach pomocy społecznej 
przebywało 284 mieszkańców, w tym 136 mieszkańców skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku 
(na starych zasadach) i 148 przebywających na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 roku 
(na nowych zasadach). W wyniku ruchu mieszkańców w 2017 roku przyjęto 37 osób. 
 

 
3.1.1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie (jednostka prowadzona jest przez 
Samorząd Powiatu) wzorowany jest na rozwiązaniach holenderskich i spełnia 
rygorystyczne normy Unii Europejskiej. Pensjonariuszki mieszkają w dwu 
i trzyosobowych pokojach z nowoczesnym zapleczem socjalnym (aneksy). Domem 
Pomocy Społecznej w Zborowie od 1992 roku kieruje Helena Bebel.  

Na koniec 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie przebywało 65 
pensjonariuszki, w tym 32 na starych zasadach i 33 na nowych zasadach.  

W 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie umieszczono 4 osoby. 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

http://www.centrumbusko.pl/
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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 dniu 10 października 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zorganizowano 

konferencję pn. „60 lat minęło” promującą Dom Pomocy i powstałe przy nim w 2015 roku lokale 
aktywizujące. Powstały dnia 1 października 1957 roku Dom Pomocy Społecznej w Zborowie obchodził 
w tym roku 60-lecie istnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
W 2017 roku w mieszkaniach aktywizujących na koniec roku przebywało 14 osób – 8 miejsc 

wolnych.  
 

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

liczba miejsc: 55 dorosłych/ 10 dzieci 

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

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Zborów za 2017 rok znajduje się w załączniku do 

sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

Lokale aktywizujące 

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 

60 lecie - DPS Zborów 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.dpszborow.pl/
mailto:dpszborow@op.pl
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Typ:   dla dorosłych i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn) 

liczba miejsc: 100 

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

              

 

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 2017 roku w DPS przebywało 94 pensjonariuszy, w tym 67  
na starych zasadach i 27 na nowych zasadach. W 2017 roku w Domu Pomocy 

Społecznej w Gnojnie umieszczono 4 osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Gnojno za 2017 rok znajduje się w załączniku do 
sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.  

 

 

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
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3.1.3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Na koniec 2017 roku przebywało w nim 90 pensjonariuszek, w tym 34  
na starych zasadach i 56 na nowych zasadach. W 2017 roku w Domu Pomocy 

Społecznej w Słupi umieszczono 12 osób. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Słupia za 2017 rok znajduje się w załączniku do 

sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 
 

 

 

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Słupi 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

Typ:   dla kobiet przewlekle psychicznie chorych 

liczba miejsc: 90 

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

  

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Na koniec 2017 roku przebywało w nim 35 pensjonariuszy, w tym 32 na 
nowych zasadach i 3 na starych zasadach. W 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej  

w Ratajach Słupskich umieszczono 17 osób. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Rataje Słupskie za 2017 rok znajduje się 
 w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 
 

Mieszkańcy Domu 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 

  

 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 

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

 

 
Tabela 4. Informacje ogólne 

 

Lp. Nazwa i typ placówki 

Liczba pracowników 
w placówkach wg stanu 
na dzień 31.12.2017 r. 

Średnia płaca brutto           
w poszczególnych 

jednostkach 
 (bez wynagrodzenia     

dyrektora/kierownika) 

Średni miesięczny 
koszt utrzymania 

mieszkańca 

Ogółem 2017 rok  2017 rok 

1. 
Dom Pomocy Społecznej                                 

w Zborowie 
45 osób / 42,00 etatu 2 955,83  3 311,61 

2. 
Dom Pomocy Społecznej                          

w Gnojnie 
68 osób / 63,50 etatu 2 502,96 3 388,25 

3. Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 63 osoby / 62,50 etatu 3 204,00 3 780,00 

4. 
Dom Pomocy Społecznej                          

w Ratajach Słupskich  
29 osób / 28,5 etatu 2 186,99  2 998,00 

 RAZEM: 
205 osoby / 196,50 

etatu 
2 712,44  

średnio w powiecie  
3 369,46 

 

 
Koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w województwie 

świętokrzyskim w roku 2017 wynosił od 2 954,00 zł do 3 780,00 zł.  
Natomiast koszty domów pomocy społecznej w naszym powiecie kształtowały się od kwoty 

2 998,00 zł do 3 780,00 zł.  
 

Tabela 5. Liczba miejsc/mieszkańców w DPS 
 

Lp. Nazwa i typ placówki Liczba miejsc 

 
Liczba mieszkańców wg stanu                  

na dzień 31.12.2017 r. 
 

1. 
Dom Pomocy Społecznej                           

w Zborowie 
65 65 

2. 
Dom Pomocy Społecznej                           

w Gnojnie 
100 94 

3. Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 90 90 

4. 
Dom Pomocy Społecznej                              

w Ratajach Słupskich  
35 35 

 
 

RAZEM: 290 284 

 
Na koniec 2017 roku wolne miejsca były jedynie w domu pomocy społecznej w Gnojnie 
 – 6 wolnych miejsc. 
 

Tabela 6. Wykres 2. Ruch mieszkańców 
 

Lp. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej  
Liczba osób przyjętych w roku 2017 

Skierowanych przez gminy 

1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 4 

2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 4 

3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 12 

4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich  17 

 RAZEM 37 

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

 
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku 2 osoby oczekiwały na umieszczenie w naszych 

domach pomocy społecznej ( Słupia i Rataje). 
 Wg stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. w domach pomocy społecznej na 290 miejsc wolnych było 6 
miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.   

W ramach prowadzonego nadzoru na jednostkami organizacyjnymi Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w przeprowadziło w 2017 roku kontrole w Domach Pomocy Społecznej. Przedmiotem kontroli 
była 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 
 

Regulacje dotyczące opieki i wychowania dziecka poza rodziną biologiczną zawarte są w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na samorządy 

obowiązek budowania lokalnego systemu wsparcia w obszarze wychowania i pieczy zastępczej. Do 

zadań powiatu należy zapewnienie opieki dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki 

rodzicielskiej między innymi poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych dla dzieci 

i młodzieży.  

 W roku 2017 na terenie powiatu buskiego funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
Starosta Buski w dniu 10 października 2017 roku cofnął upoważnienie Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju dotyczące bieżącego nadzoru nad Placówkami Opiekuńczo 

-Wychowawczymi w Pacanowie i Winiarach. 

Do kontroli i nadzoru nad placówkami zgodnie z art. 38b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej został wyznaczony przez Zarząd Powiatu Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Zdrowia i Obrony Cywilnej Pan Sławomir Dalach. 

 

3.2.1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach 
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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 2017 roku w placówce przebywało 27 wychowanków. W 2017 roku w placówce zostało 

umieszczone 1 dziecko na podstawie postanowień sądu rodzinnego. 

 
 
 

 

 

 

 

 

W dniu 1 września br. Starosta Buski p. Jerzy Kolarz wraz z Dyrektorem Placówki Opiekuńczo 

-Wychowawczej w Winiarach i Kierownikiem Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń 

oraz Pomocy Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaproszenie Starosty 

Łańcuckiego p. Adama Mieczysława Krzysztoń odbyli wizytę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Łańcucie. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego p. Robert Tendaj zapoznał z pracą 

ośrodka oraz z jego działalnością. 

Wizyta związana była z planowaną reorganizacją placówki.   

 

   
 

 

 

(

Szczegółowe sprawozdanie z działalności POW w Winiarach za 2017 rok znajduje się                          w 

załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

 
Tabela 7. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach na dzień 31 grudnia 2017 r. 
  

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Wychowankowie – liczba  

1. Powiat Buski 14 

2. Powiat Konecki 2 

3. Miasto Sosnowiec 2 

5 Powiat Kielecki  9 

 
 

Razem 27 

Typ:   socjalizacyjny 

liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych 

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

  

Wizyta w Starostwie Powiatowym i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie 

http://www.centrumbusko.pl/
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Wykres 3. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach wg stanu na dzień 
31.12.2017 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tabela 8. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tabela 9. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanków 

 

Lp. Placówka 
Liczba 
miejsc 

Liczba 
wychowanków 

Miesięczne wydatki na 
utrzymanie 

wychowanka 
 w 2017 roku 

1. 
Placówka Opiekuńczo -

Wychowawcza 
w Winiarach 

30  27 4 596,05 zł 

 
W Województwie Świętokrzyskim w roku 2017 średniomiesięczne wydatki przeznaczone na 

utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtowały się od kwoty 2 964,72 zł do 
5 970,00 zł. Koszty funkcjonowania placówki są jednymi z wyższych w naszym województwie.  

  

3.2.2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie  

       

 
 
 
 

Lp. Placówka 
Liczba 

wychowanków 

Wychowankowie 
z powiatu 
buskiego 

Wychowankowie 
z innych powiatów 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza  
w Winiarach  

27 14 13 

14

22

9

Powiat Buski Powiat Konecki Powiat Sosnowiec Powiat Kielecki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

 w Pacanowie 
Jubileusz 25- lecia Placówki 

 Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie 

http://www.centrumbusko.pl/
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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 2017 roku przebywało w placówce 28 dzieci. W 2017 roku  
w placówce zostało umieszczonych 2 wychowanków na podstawie postanowień sądu rodzinnego oraz  
4 dzieci (2 rodzeństwa) została umieszczona interwencyjnie i po 1-2 dniach w obu przypadkach dzieci 
powróciły pod opiekę matki. 

 
 25 lutego 2017r. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie obchodziła 25-lecie 
prowadzenia Domu Dziecka, a później Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przez Zgromadzenie 
Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Pacanowie im. bł. Ojca Gwidona z Montpellier. Z tej okazji 
uroczystą Mszę Świętą odprawił Ksiądz Biskup Diecezji Kieleckiej Jan Piotrowski. W uroczystości 
wzięła udział Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek oraz liczni zaproszeni goście. 

 

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności POW w Pacanowie za 2017 rok znajduje się  

w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 
 
 
Tabela 10. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie na dzień 31 grudnia 2017r. 

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Wychowankowie – liczba  

1. 
 

Powiat Buski 
 

14 

2. 
 

Powiat Kielecki  
 

2 

3. 
 

Powiat Zielonogórski 
 

2 

4. 
 

Powiat Skarżyski 
 

3 

5.  
 

Powiat Radomszczański  
 

4 

6. 
  

Powiat Pińczowski 
 

3 

 
 
 
 

RAZEM 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ:   socjalizacyjny 

liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych 

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

 

 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.domojcagwidona.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU 

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

 

Wykres 4. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie na dzień 31.12.2017 r. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 11. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku). 

 

Lp. Placówka 
Liczba 

wychowanków 
Wychowankowie 

z powiatu buskiego 
Wychowankowie 

z innych powiatów 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza 
w Pacanowie 

28 14 14 

 

 
Tabela 12. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku). 

 

Lp. Placówka 
 

Liczba 
miejsc 

Liczba wychowanków 
Miesięczne wydatki  na utrzymanie 

wychowanka w 2017 roku 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza 
w Pacanowie 

30 28 3 908,00 zł 

 
 

3.3. Współfinansowanie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dziecka  
w pieczy zastępczej 

 
W myśl art. 176 art. 191 ust. 9, 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej: „w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (…), placówce opiekuńczo 
-wychowawczej (…) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 
go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiedni wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 2  
w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.” Stąd też 
udział gmin w finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach 
zastępczych przedstawiał się następująco: 

 
Tabela 13. Współfinansowanie przez gminy wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. 

 

LP. GMINA Liczba dzieci Piecza zastępcza % 

1. MGOPS Busko-Zdrój 
1 POW Winiary 50% 

1 ZRZ – Biechów 30% 

14

2
2

3

4

3

Powiat Buski Powiat Kielecki Powiat Zielonogórski

Powiat Skarzyski Powiat Radomszczański Powiat Pińczowski

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
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1 RZ - Busko 10% 

1 RZ - Busko 30% 

1 RZ - Busko 50% 

1 RZ- Kolbuszowa  10% 

1 ZRZ – Biechów 10% 

1 RZ - Busko 50% 

1 ZRZ – Ucisków 50% 

2 GOPS Stopnica 
2 RZ - Stopnica 10% 

2 POW – Pacanów  10% 

3 GOPS Gnojno 4 POW Pacanów 50% 

4 
GOPS Pacanów 

 
 

2 POW Winiary 50% 

1 RZ - Pacanów 50% 

  
3.4. Biała Sobota w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych  

 
W dniu 18 lutego 2017 roku  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju wraz 

z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zorganizowało Białą Sobotę w Placówkach Opiekuńczo 

-Wychowawczych w Winiarach i Pacanowie. Badania przeprowadzili: dr n. med. Janusz Maria 

Dobrowolski - ortopeda, lek.med. Krzysztof Brudek – pediatra, Pani Beata Walkiewicz-Jarosz - 

psycholog, jak również Pani Jolanta Wójtowicz - pielęgniarka. Badaniami zostało objętych 53 

wychowanków placówek. 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 lekarzy jako dobry. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 

                

Badania zdrowia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

http://www.centrumbusko.pl/
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3.5. Szkolenie dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo                   
-Wychowawczych i Warsztatów Terapii Zajęciowej  

W dniu 26 czerwca 2017 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 w tym min. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego oraz środków ministerialnych w ramach komponentu centralnego”. 
Szkolenie zorganizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wspólnie  
z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju - Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego. Podczas szkolenia zostały przedstawione możliwości aplikowania                                
i przygotowywania wniosków aplikacyjnych do konkursów współfinasowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego dedykowanych Instytucjom pomocy społecznej i pieczy zastępczej. 

Podczas spotkania zostały omówione również sprawy bieżące jednostek.  

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.6. Narodowy Kongres Rodziny 

W dniu 25 marca 2017roku Powiatowe Centrum Pomocy Rdzinie w Busku-Zdroju uczestniczyło 
w Narodowym Kongresie Rodziny, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Honorowy 
patronat nad Kongresem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz resorty kultury, 
sprawiedliwości i rozwoju. 

W tym roku Narodowy Kongres Rodziny odbył się już po raz trzynasty. Tegorocznej edycji 
Kongresu przyświecało hasło – „RODZINA ENERGIĄ DLA POLSKI”. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Narodowy Kongres Rodziny – 25 marca 2017r. 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA 
 

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

 
W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych, 

organizowana jest przez powiat piecza zastępcza. Ideą pieczy zastępczej jest czasowe zapewnienie opieki                    
i wychowania dzieciom, których rodzinom ograniczono lub pozbawiono ich tego prawa, na mocy 
postanowienia sądu. Powinna ona być zagwarantowana do czasu ustania przyczyny umieszczenia dziecka  
w pieczy zastępczej. Ma ona charakter tymczasowy. Piecza zastępcza może przybierać formę pieczy 
zastępczej rodzinnej bądź instytucjonalnej.  
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza: 

 spokrewniona (małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, tj. babcia, 

dziadek, brat, siostra).  

 niezawodowa (małżonkowie lub osoba, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka). 

 zawodowa (małżonkowie lub osoba, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), a wśród 

nich:  

 a. pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 

 b. specjalistyczna  

 rodzinny dom dziecka 

 

Rodzinna forma opieki zastępczej w 2017 roku w powiecie buskim kształtowała się w następujący 
sposób: 

Tabela 14. Rodzinna piecza zastępcza w 2017 r. 

Lp. Typ rodziny zastępczej Liczba rodzin Liczba dzieci 

1 Spokrewniona 13 16 

2 Niezawodowa 15 19 

3 
 

Zawodowa rodzina zastępcza 3 13 

 Ogółem  31 48 

 
Dokładniej wykaz rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej w danej gminie 
Powiatu Buskiego obrazuje poniższa tabela 15. 
 

Gmina 

Liczba 
rodzin 

spokrewni
onych 

Liczba 
dzieci 

w 
rodzin

ach 

Liczba rodzin 
niezawodowy

ch 

Liczba 
dzieci w 
rodzinac

h 

Liczba 
rodzin 

zawodow
ych 

Liczba 
dzieci 

w 
rodzina

ch 

Ogółem 

Liczba rodzin 
Liczb

a 
dzieci 

Busko-Zdrój 8 9 8 11 1 3 17 23 

Wiślica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stopnica 2 3 4 5 0 0 6 8 

Pacanów 3 4 0 0 1 5 4 9 

Gnojno 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solec-Zdrój 0 0 2 2 0 0 2 2 

Tuczępy 0 0 1 1 0 0 1 1 

Nowy Korczyn 0 0 0 0 1 5 1 5 

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 – 2017 

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 

8. 2017 808 195 

 

 

4.1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.) rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje 
się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Koordynator pracuje w systemie zadaniowym, dzięki czemu może odwiedzać rodziny w różnych 
porach dnia. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 2 koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej. Na koniec 2017 roku w Powiecie Buskim opieką koordynatorów objętych zostało 31 
rodzin zastępczych. 
Współpraca koordynatorów z rodzinami zastępczymi i instytucjami w roku 2017 przedstawia poniższa 
tabela: 
 
 

0

0 

17 

6 

2 

4 1 0 

1 

http://www.centrumbusko.pl/
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Instytucja Ilość wizyt 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 1 

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku–Zdroju 2 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach 1 

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy 1 

Spotkanie z wychowawcą 24 

Spotkanie z pedagogiem 16 

Spotkanie z psychologiem szkolnym 4 

Ośrodki zdrowia 3 

Wizyty służbowe w rodzinach zastępczych 274  

 
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 2017 r., 
poz.697) 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 64 dzieci.  

Ponadto zgodnie z art. 134 tej samej ustawy dokonano oceny rodzin zastępczych 
funkcjonujących na terenie powiatu Buskiego. Oceniono 22 rodziny zastępcze, w których przebywają 
dzieci niepełnoletnie. 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 jest konsultacja planów 
pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy 
zastępczej oraz rozmowa na temat możliwości 
powrotu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej  
do rodziny biologicznej. 

 
 
 
 
 
 

Spotkanie z asystentami, pracownikami 
socjalnymi, kierownikami ośrodków pomocy  

społecznej 

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

http://www.centrumbusko.pl/
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4.4. Wizyty w rodzinach zastępczych  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Pan Andrzej Smulczyńskim wraz  

z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej – Panią Justyną Ziębą wizytowali rodziny zastępcze  
z powiatu buskiego. Celem wizyt było sprawdzenie sytuacji rodzin zastępczych, wysłuchanie potrzeb  

i problemów rodziców zastępczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Udział PCPR w Projekcie "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego 
weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach"  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zostało wytypowane do udziału 
w ogólnopolskim projekcie "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji 
procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach" jako powiat poprawiający 
reprezentatywność grupy powiatów wyróżniających się w zakresie rozwoju pieczy zastępczej 
wskazanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniach 9-10 listopad 2017 r. 
w siedzibie Centrum w powyższej sprawie odbyły się spotkania przedstawicieli Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, rodzin zastępczych, kuratorów sądu 
rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych i przedstawicieli Starostwa Powiatowego z terenu 

powiatu buskiego. 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spotkania podczas Projektu "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego 
weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach" 

 

Wizyta w rodzinach zastępczych  

 

http://www.centrumbusko.pl/
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Uroczyste podpisanie umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi  

4.6. Uroczyste podpisanie umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi  

W dniu 29.12.2017 r. nastąpiło podpisanie nowych umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi  
w powiecie buskim. Należy podkreślić, iż wszystkie rodziny pełnią tą funkcję od kilku lat i bardzo dobrze 
wywiązują się z powierzonych im zadań.  

 

 

 

 

 

 

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.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
 
 

Powiat Buskim co roku przystępuje do Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej”. Środki finansowe pozyskane z programu wynosiły 40598 zł. 

 

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.9.Dyżury informacyjno–konsultacyjne w ramach Kampanii Społecznej „Potrzebuję 
rodziców od zaraz” 

W roku 2017 w dniach 23-24 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. 

4.10. Napływ i odpływ dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

W okresie sprawozdawczym 2 podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej powróciło do rodziny 
naturalnej. Zostały rozwiązane 2 rodziny zastępcze spokrewnione. Natomiast zostało utworzonych 
5 nowych rodzin zastępczych:3 spokrewnione i 2 niezawodowe. 

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju zorganizowało dnia 26 maja 2017 r.  
w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina” promujący rodzicielstwo 
zastępcze. Po raz pierwszy patronat Honorowy nad imprezą objął Rzecznik Praw Dziecka Marek 
Michalak. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.  

 
 
 

Festyn Rodzinny “Nie Ma Jak Rodzina” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4.12. Dożynki Parafialne w Świniarach  
 

W dniu 27 sierpnia 2017 roku w Świniarach odbyły się Parafialne Dożynki w Świniarach, 
uczestniczyły w nich przedstawiciele instytucji z terenu powiatu buskiego w tym Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju. Obecność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju 
miała na celu promocję usług, jakie Centrum oferuje społeczności lokalnej i promocję idei rodzicielstwa 
zastępczego. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

4.13. Festyn pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny” 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju w dniu 4 listopada 2017 roku 

uczestniczyło w festynie pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny" zorganizowanym 

przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku–Zdroju. Głównym celem festynu było 
propagowanie właściwych postaw oraz zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa. Obecność Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju miała na celu promocję usług, jakie Centrum oferuje 
społeczności lokalnej m.in. promocję idei rodzicielstwa zastępczego, przedstawiano ofertę pomocy 
osobom niepełnosprawnym, w tym powiatową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, a także programy 
realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcano  

do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 
 
 
 
 
 

Dożynki Parafialne w Świniarach 
 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.pcpr.busko.pl/cms/130-aktualnosci/2017/1057-festynie-pn-kreci-mnie-bezpieczenstwo-przez-caly-rok-szkolny.html
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4.14. 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 2017 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, 

 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, 

 Wieloaspektowa praca socjalna, 

 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie, 

 Realizacja Programu Korekcyjno-
Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie, 

 Warsztaty wychowawcze dla rodziców 
„Szkoła dla rodziców”, 

 Warsztaty psychologiczne dla uczestników 
kursu przedmałżeńskiego dot. prawidłowej 
komunikacji w rodzinie oraz przeciwdziałania 
zjawisku przemocy domowej. 

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 

Festyn  "Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny 

http://www.centrumbusko.pl/
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Pieczy Zastępczej, 
- Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin 

zastępczych, 
- Organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych:  

 "Stworzenie i wdrożenie narzędzia 
badawczego służącego weryfikacji procesu 
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej                           
w powiatach", 

 „Warsztaty wyjazdowe : mediacje drogą do 
porozumienia + wizyta studyjna” dla rodzin 
zastępczych, 

 Warsztaty przysposabiające do 
samodzielnego funkcjonowania  
w gospodarstwie domowym” dla 
pełnoletnich wychowanków rodzin 
zastępczych, 

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

 Warsztaty manualne połączone ze 
wzmocnieniem więzi rodzinnych 
i rówieśniczych, 

 Warsztaty profilaktyczne dla dzieci  
i młodzieży z rodzin zastępczych  
i usamodzielniających się wychowanków, 

 W programie założono również limit rodzin 
zastępczych zawodowych dla Powiatu 
Buskiego. Zakłada on utworzenie jednej 
rodziny zastępczej zawodowej  w danym 
roku kalendarzowym. W roku 2017 nie 
utworzono rodziny zastępczej zawodowej, 
ponieważ nie było rodzin spełniających 
warunki do pozostania rodziną zastępczą. 
Przede wszystkim rodziny zastępcze nie 
miały trzyletniego doświadczenia w pełnieniu 
funkcji rodziny zastępczej. Przedłużono 
natomiast 2 umowy z rodzinami zastępczymi 
zawodowymi na kolejne cztery lata.  

 

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, 

- Organizowanie spotkań dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej wraz  
z rodzinami biologicznymi, 

 Konsultacje psychologiczne rodziców 

http://www.centrumbusko.pl/
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biologicznych, których dzieci przebywają  
w rodzinach zastępczych.  

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, 

- Organizacja warsztatów przysposabiających 
do samodzielnego funkcjonowania  
w gospodarstwie domowym” dla pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych, 

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

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

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

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

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

 
 

Obecnie został przygotowany kolejny 3-letni Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej  

 w Powiecie Buskim na lata 2018-2020. 
 

4.15. 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: 
- dofinansowania przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej - 1 rodzina, 3 dzieci w kwocie 1 500,00 zł, 
- dofinansowania do utrzymania lokalu mieszkalnego - 3 rodziny w kwocie 44 699,46zł, 
- wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 94 696,20zł. 
- wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej do prac gospodarskich w zawodowej rodzinie 3 733,68zł. 

 

4.16. 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, przedłużyło z urzędu, jak również wydało nowym rodzinom zastępczym decyzje 
administracyjne przyznające dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 

http://www.centrumbusko.pl/
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do 18 roku życia. Dodatek w 2017 roku otrzymało 23 rodzin zastępczych dla 37 dzieci.  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju wydało 37 decyzji administracyjnych. 

Wydatkowana kwota wraz z kosztami obsługi 194 341,38zł. 

    

 

4.17. 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 2017 i w latach poprzednich porozumień na 
terenie innych powiatów w 8 rodzinach umieszczonych zostało 9 dzieci, w tym rodzinnym domu dziecka 
umieszczone zostało 1 dziecko z terenu powiatu buskiego. Ponadto w zawodowej rodzinie zastępczej 
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w powiecie włoszczowskim zostało umieszczone jedno dziecko  
z powiatu buskiego. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie wynosił 1000,00 zł miesięcznie. Powiat Buski 
pokrywał koszty wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej, które były uzależnione od ilości 
umieszczonych dzieci w rodzinie. 

 
 

Tabela 17/ Wykres 5. 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 2 2 000,00 

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 2 694,40 

7. Powiat Włoszczowski  1 1000,00 

8. Powiat Kolbuszowa 1 1 200,00 

RAZEM 
  
 

9 DZIECI 10 894,40 
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4.18. Praca z rodzicami biologicznymi 
 

W 2017 r. wydano 13 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 2017 roku żadna rodzina biologiczna nie ponosiła odpłatności za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej zgodnie z wydanymi decyzjami. 

 
4.19. Postępowania alimentacyjne 

Zgodnie z art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej PCPR w 2017 r. 
kontynuował proces alimentacji w stosunku do rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej. Złożono 2 pozwy o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. Wszystkie pozwy dotyczą 
rodziców biologicznych, gdzie upłynął rok od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Sąd w 2017 r. 
wydał 2 wyroki, zasądzając alimenty na ogólną kwotę 400,00 zł miesięcznie. 
 
4.20. Usamodzielnienie wychowanków  

 
Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej po osiągnięciu 

pełnoletniości osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-

wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą 

usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie 

orzeczenia sądu, przyznaje się pomoc na: 

1. kontynuowanie nauki 
2. usamodzielnienie 

Wnioski na pkt. 1 i pkt. 2 osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu  
na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. 

 zagospodarowanie  

 Wniosek osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia 
się osoby usamodzielnianej. 
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, 
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 pomoc jednorazową w formie rzeczowej na zagospodarowanie o wartości do 4941,00 zł, jednak nie 
niższą niż 1500,00 zł na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, 

 pomoc jednorazową na usamodzielnienie wypłacaną po zakończeniu nauki, jej wysokość uzależniona 
jest od rodzaju pieczy zastępczej i czasu jej trwania w kwocie od 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. 

 
 
Tabela 18. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w 2017 roku 

 
 

Tabela 19. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z placówek opiekuńczo – wychowawczych             
w 2017 r. 

 

 

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 7 0 20 

LICZBA ŚWIADCZEŃ 1 78 0 - 

KWOTA 6 588,00 38 362,00 0 - 

 

 
TABELA 20. POMOC UDZIELONA USAMODZIELNIANYM WYCHOWANKOM NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ - MOW 

 

 
POMOC PIENIĘŻNA NA 

USAMODZIELNIENIE 
POMOC PIENIĘŻNA NA 

KONTYNUOWANIE NAUKI 

POMOC NA 

ZAGOSPODAROWANIE  
W FORMIE RZECZOWEJ 

PRACA SOCJALNA 

LICZBA OSÓB 0 1 0 12 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
0 9 0 - 

KWOTA 0 4 649,40 0 - 

 
 
 
 

 
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 3 6 1 22 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
3 39 1 - 

KWOTA 14 841,00 23 080,00 1 500,00 - 
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Szkolenie PRIDE – kandydaci na rodziny zastępcze  

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 oraz zapisów realizacji Indywidualnego Programu 
Usamodzielnienia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.21. 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. Szkolenie PRIDE dla 
rodzin zastępczych wzorowane jest na amerykańskich wzorach i rozwiązaniach w tym zakresie. 
Warsztaty trwały od grudnia 2016 r. do maja 2017 r. i wzięło w nich udział 5 rodzin oraz 3 osoby samotne. 
Cały cykl przygotowawczy obejmował 12 sesji metodycznych, wizyty domowe oraz 10-godzinną praktykę 
w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zajęcia poprowadziły licencjonowane trenerki programu 
PRIDE - pracownicy PCPR: Aneta Chwalik oraz Danuta Sołtyk. 
 
 
 

    

 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.22. Mediacje rodzinne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada dwóch pracowników, którzy ukończyli kurs 
kwalifikacyjny Mediacji rodzinnych. W ramach posiadanych kwalifikacji w 2017 roku przeprowadzone 
zostały mediacje rodzinne, jednak nie doszło do zawarcia ugody.  

 

Usamodzielnienie wychowanka  Praca w terenie pracownika socjalnego 
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5. UDZIELANIE POMOCY UCHODŹCOM/CUDZOZIEMCOM 
 
5.1.Pomoc uchodźcom 

 
W 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju nie udzielało pomocy 

uchodźcom. Do Centrum nie wpłynął żaden wniosek uchodźcy o udzielenie pomocy. 

 
5.2. Pomoc cudzoziemcom 
 

W 2017 roku po raz pierwszy Starosta Buski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie realizował wypłatę świadczenia zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego posiadaczom 
Karty Polaka, którzy osiedlili się na terenie Powiatu Buskiego. Posiadaczami karty Polaka były 3 osoby. 
Zgodnie z wydaną decyzja, ze świadczenia skorzystały 2 osoby. Kwota wydatkowana na ten cel to 
13 200 złotych.  

 
 
 
6. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 
 

6.1. Rehabilitacja społeczna 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 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).  

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału 
środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2017 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 1 983 408 złotych, 
w tym na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 
kwotę 1 439 640 złotych. 

Przyznana kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą  
Nr XXVI/246/2017 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań 
oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających 
według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim. Podział ten wyglądał następująco: na rehabilitację zawodową 
przeznaczono kwotę 200 000 zł, a na rehabilitację społeczną 1 833 408 zł, w tym na WTZ 1 439 640 zł. 
Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXVII/254/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXVI/246/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie 
określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim. Na rehabilitację 
społeczną przeznaczono kwotę 1 783 408 zł, w tym na WTZ 1 439 640 zł.  

W dniu 8 grudnia 2017 roku Rada Powiatu dokonała zmiany ww. uchwał poprzez wprowadzenie 
przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
i została podjęta uchwała Nr XXXII/333/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. Wyżej wymienioną uchwałą 
dokonano przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej  
i zawodowej. Zwiększono zakres dofinansowania wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  
i środki pomocnicze o kwotę 26 472,00 złotych, pochodzącą z rozliczenia zadania „dofinansowanie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”, „dofinansowanie 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU 

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
39 

 

likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się” oraz „dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”.  

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

 
 

 
Tabela 21. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 r. 

 

 

Lp. Nazwa zadania 

Uchwała Rady 

Powiatu 

Nr 

XXVI/246/2017 

z dn. 

03.03.2017r. 

Uchwała Rady 

Powiatu 

  Nr 

XXVII/254/2017 

z dn. 

31.03.2017r. 

Uchwała Rady 

Powiatu 

NR 

XXX/313/2017 

z dn. 

13.09.2017r. 

Uchwała Rady 

Powiatu 

NR 

XXXII/333/2017 

z dn. 

08.12.2017r. 

1. 
Środki przeznaczone na 

rehabilitację społeczną, w tym: 
1 833 408 zł 1 783 408 zł 1 783 408 zł 1 783 408 zł 

2. 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych 

85 000 zł 85 000 zł 85 000 zł 
84 385 zł 

3. 

Dofinansowanie zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom 

niepełnosprawnym 

193 768 zł 143 768 zł 143 768  zł 
170 240 zł 

4. 

Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

110 000 zł 110 000 zł 110 000 zł 
84 738 zł 

5 

Dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych  

5000 zł 5000 zł 5000 zł 4 405 zł 

6. 
Dofinansowanie kosztów działania 

warsztatów terapii zajęciowej 
1 439 640 zł 1 439 640 zł  1 439 640 zł  1 439 640 zł 
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Tabela 22. Wykorzystanie środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 roku. 

 

 

Wykres 7. Procentowy rozkład wykorzystania środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 roku 
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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 

84 738 zł 84 737,58 zł 99,99% 26 umów 

2. 

Dofinansowanie zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze dla osób 
niepełnosprawnych 

170 240 zł 170 229,10 zł 99,99% 320 wniosków 

3. 

Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych 

84 385 zł 84 385 zł 100% 57 wniosków  

4. 
Dofinansowanie sportu, kultury 

rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych  

4405 zł  4405 zł 100%  4 umowy  

 
 
5. 

Dofinansowanie kosztów 
działalności warsztatów terapii 

zajęciowej 

 
1 439 640,00 zł 

 
1 439 639, 35 zł 99,99 % 

3 warsztaty, 
90 

uczestników 

 
 RAZEM 1 634 559 zł 1314 636,04 zł 80,42% 288 osób  
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6.2. Rehabilitacja społeczna 

 

Zgodnie z planem finansowym PFRON w roku 2017, wysokość środków przyznanych dla Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła 1 783 408,00 zł. 

Otrzymane środki PFRON na ustawowe zadania z rehabilitacji społecznej zostały 
wydatkowane w wysokości 1 783 396,03 zł, tj. 99,99 %. 

PCPR wydatkowało kwotę 1 439 639,35 zł na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 90 
mieszkańców powiatu buskiego, uczestniczących w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Busku–Zdroju, Gnojnie i Piasku Wielkim. 
 W roku 2017 w ramach dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zostało 
złożonych 584 wnioski, w tym 21 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 346 

wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 120 wniosków 
o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wraz z 58 opiekunami, 92 wnioski 
o likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (63 na likwidację barier 
architektonicznych, 11 na likwidację barier technicznych oraz 18 na likwidację barier w komunikowaniu 
się) oraz 3 organizacje pozarządowe o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych (w sumie zostało złożonych 5 wniosków).  
 

Wykres 8. Liczba wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania w zakresie 

rehabilitacji społecznej  
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Tabela 23. 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 
92 39 155 137 27 2 5 4 10 7 

3. Stopnica 6 2 35 31 10 3 0 0 2 0  

4. 
Nowy 

Korczyn 
5 5 33  25 4 1 2 1 0 0 

5. Tuczępy 2 1 21 18 4 1 2 1 1 0 

6. Pacanów 3 0 49 43 10 1 2 0 1 0 

7. Wiślica 8 8 22 22 2 1 0 0 1 0 

8. 
Solec - 
Zdrój 

4 2 28 24 3 0 0 0 2 2 

9. Gnojno 0 0 24 20 3 1 0 0 1 1 

10. Razem 120 57 367 320 63 10 11 6 18 10 
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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 2007r. Nr 230 
poz. 1694). 

W roku 2017 na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 84 385 zł. O dofinansowanie do pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym ubiegało się 120 osób niepełnosprawnych, z których 58 wymagało, zgodnie z wnioskiem 
lekarskim, uczestnictwa w turnusie opiekuna. Dofinansowanie przyznano i wypłacono 57 osobom 
niepełnosprawnym i 41 opiekunom na łączną kwotę 84 385 zł, z podziałem na: 

 35 osób dorosłych  niepełnosprawnych: 34 358,00 zł, 
 22 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 22 286,00 zł, 
 19 opiekunów dorosłej osoby niepełnosprawnej:12 891,00 zł, 
 22 opiekunów dzieci i młodzieży: 14 850,00 zł, 
 62 wnioski osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 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 2017 r. przedstawia 
poniższy wykres. 

 
 

Wykres 9. Procentowy udział osób niepełnosprawnych w ubieganiu się o dofinansowanie do uczestnictwa  

w turnusach rehabilitacyjnych w 2017 roku z podziałem na gminy 
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 W 2017 roku najwięcej osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych  
zamieszkiwało gminę Busko-Zdrój - aż 76,67%, a najmniej gminę Tuczępy (1,66%). Z gminy Gnojno 
żadna osoba niepełnosprawna nie ubiegała się o dofinansowanie do ww. zadania. 
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6.2.2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu  

                się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych 

 
W 2017 roku na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych przeznaczono kwotę 84 738 zł. Wnioski o dofinansowanie tego zadania złożyły 92 osoby 

na kwotę 798 979 zł.  
Z tytułu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2017 roku 

zostało zawartych 27 umów na kwotę 90 143 zł, a wypłacono dofinansowanie dla 26 osób na kwotę:  

84 737, 58 zł,którą wydatkowano w następujący sposób: 

 na likwidację barier architektonicznych - 10 umów: 67 578,58 zł, 

 na likwidację barier  technicznych - 6 umów: 6 791,00 zł, 

 na likwidację barier w komunikowaniu się - 10 umów:10 368,00 zł. 
 Jedna umowa została wypowiedziana Wnioskodawcy  ze względu na niewywiązanie się z warunków 
umowy.  
 

Wykres 10. Rozkład procentowy wypłaconych dofinansowań w poszczególnych zadaniach z likwidacji barier w 2017 

roku 

 

 

Likwidacja barier

bariery architektoniczne
79,75%

bariery w komunikowaniu się
12,24%

bariery techniczne 8,01 %

 
  

 
Środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych wydatkowano głównie  

na dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę podjazdu do budynku 
mieszkalnego oraz zostały zamontowane dwa piece centralnego ogrzewania z podajnikiem. 

W ramach barier technicznych udzielono wsparcia w zakupie zmywarki, kuchenek z blokadą dla 
osób niepełnosprawnych, podnośnika wannowego oraz roweru trójkołowego.  

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 oraz urządzenia wielofunkcyjnego  dla osób niewidomych.  
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Wykres 11. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w roku 2017 
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Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych 
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W 2017 roku największą pulę pieniędzy z zadania likwidacji barier 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 170 240 zł. 

W toku realizacji zadania w 2017 r. wpłynęło 367 wniosków  na dofinansowanie w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (z czego 346 wniosków złożonych zostało 
na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz 21 na dofinansowanie 
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny). 

Na 367 wniosków przyjętych do realizacji rozpatrzono pozytywnie i wypłacono dofinansowanie 
dla 320 osób niepełnosprawnych na kwotę 170 229,10 zł (w tym zawarto 11 umów na dofinansowanie 
sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 10 983,00 zł). 

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

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

Wykres 12. Zestawienie ilości złożonych i zrealizowanych wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze 

 

Liczba złożonych wniosków
367

Liczba zrealizowanych
wniosków 320

 
 
 
 

Likwidacja barier technicznych w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej 

Praca Komisji Kwalifikacyjnej w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej 
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Balkonik rehabilitacyjny 
używany wypożyczany 

osobom niepełnosprawnym 

W roku 2017 roku niezrealizowanych zostało jedynie 47 wniosków na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze w związku z brakiem środków finansowych oraz z przyczyn 
formalnych.  

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

 
W obowiązującym terminie składania wniosków tj. do 30 listopada 2016 roku poprzedzającego 

realizację zadania, 4 podmioty złożyły 8 wniosków na kwotę 14 870,00 zł. W 2017 roku na 
dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji przeznaczono kwotę 4 405 zł, która pozwoliła na 
zawarcie i wypłacenie czterech  umów. Pierwsza umowa dotyczyła organizacji wycieczki do Żywca 
i w Beskid Żywiecki przez Członkinie Świętokrzyskiego klubu „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii w Kielcach, Filia w Busku–Zdroju, w liczbie 20 osób. Druga dotyczyła jednodniowej wycieczki 
do Tokarni, Podzamcza Chęcińskiego i Jędrzejowa przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział 
Powiatowy w Busku-Zdroju w liczbie 30 osób. Kolejna umowa dotyczyła dofinansowania Biegu 
Rodzinnego „Zielony Kilometr” zorganizowanego przez Stowarzyszenie ,,Rodzina Wspólna Troska”  
w liczbie 50 osób niepełnosprawnych. Ostatnia umowa zawarta została z Polskim Związkiem 
Niewidomych Okręg Świętokrzyski, Koło „Ponidzie” w Busku-Zdroju na organizacje imprezy pn. „Dzień 
Białej Laski”, w której udział wzięły 22 osoby niepełnosprawne.  

 

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. W roku 2017 
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 2017 roku podpisano 68 umów na wypożyczenie sprzętu 
rehabilitacyjnego. Wypożyczone elementy przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela. 24 Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w 2017 roku. 
 

Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego  
w 2017 roku 

Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego/środka pomocniczego 
Częstotliwość 
wypożyczeń 

Kule łokciowe z regulowaną obejmą 9 

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych i górnych z napędem 0 

Materac przeciwodleżynowy 7  

Łóżko rehabilitacyjne 14 

Koncentrator tlenu 1 

Rowerek magnetyczny Vito 2 

Podnośnik dla osób niepełnosprawnych 2 

Orteza stawu kolanowego ze wzmocnieniami bocznymi 
i regulacją kąta zgięcia 

1 

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych manualny 3 

Trójnóg kula 2 

Wózek inwalidzki aluminiowy 8 

Ssak elektryczny 0 

Balkonik dwu-, trójkołowy składany 16 

Inhalator tłokowy 0 

Orbitek magnetyczny 0 

Zestaw do drenażu limfatycznego 3 

Balkonik Wysoki 1 

Balkonik czterokołowy 3 

 

 

6.2.7. Programy celowe PFRON 
 

W 2017 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: „Likwidacja barier transportowych w SOSW w Broninie” 
„Likwidacja barier transportowych w DPS w Zborowie” oraz w ramach obszaru G: ,,Tworzenie miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych”. 

2. Wystąpienie w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji ,,Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” następujących projektów: „Likwidacja barier transportowych 
w WTZ w Piasku Wielkim”. 

 

Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON do realizacji w roku 2017 roku zostały zakwalifikowane 

wszystkie projekty do realizacji i w dniu 22 sierpnia 2017 roku pomiędzy PFRON a Powiatem Buskim 

została zawarta Umowa Nr WRR/000164/13/D na realizację projektów zgłoszonych we wniosku na łączną 

kwotę 152 757,00 złotych oraz Umowa Nr WRR/000165/13/D na realizację projektu zgłoszonego  

w wystąpieniu na łączną kwotę 81 200,00 zł, w tym koszty obsługi 1 200,00 zł. Realizacja projektów została 

zakończona. W ramach programu dofinansowanie otrzymali: 
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- W obszarze D (wniosek): 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie projekt pn. „Likwidacja barier transportowych  

w SOSW w Broninie” - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier na 

kwotę 119 900,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 66 510,00 zł, środki własne Powiatu 

53 390,00 zł. 

2. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie projekt pn. „Likwidacja barier transportowych w DPS w Zborowie” - 

zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na 

kwotę 136 100,00 zł, w tym ze środków PFRON 77 244,00 zł, środki własne powiatu 58 856,00 zł. 

 

 

- W obszarze G (wniosek): 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Busku- Zdroju – „Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych”. Kwota 

dofinansowania 8 870,00 zł. 

 

 

- W obszarze D (wystąpienie): 

1. Caritas Diecezji Kieleckiej projekt pn. ”Likwidacja barier transportowych w WTZ w Piasku Wielkim” - 

zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach na kwotę 120 900,00 zł, 

w tym ze środków PFRON 80 000,00 zł, środki własne Caritas to 40 900,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samochody do przewozu osób niepełnosprawnych zakupione w ramach 
 ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” 
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6.2.8. Program „Aktywny samorząd” 

 
 W dniu 18 kwietnia 2017 roku Powiat Buski podpisał Aneks nr 11 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. Program w 2017 roku obejmował następujące Moduły  
i Obszary wsparcia : 

 
 
 
Moduł I-Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

 Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

 Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, 
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 

 Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie 
jakości). 

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej. 
 
 
 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez 
dofinansowanie kosztów edukacji. 
 
 W ramach zawartej umowy PFRON przekazał środki finansowe w na realizacje zadań w ramach 
programu „Aktywny samorząd” w wysokości 198 290,69 zł. Ogółem do Centrum zostało złożonych 79 

wniosków na kwotę 219 008,00 złotych i zawarto 79 umów, w tym dwie osoby zrezygnowały  
z dofinansowania.  
 W 2017 roku udzielono dofinansowania w realizowanych obszarach w łącznej kwocie  
135 539,32 zł. 
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Tabela. 25 Sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku 

Środki finansowe PFRON przyznane na 

realizację programu 

Realizacja programu w 2017 roku na terenie 

POWIATU BUSKIEGO 

Lp. 
Obszar 

wsparcia 

Kwota przekazana przez 

PFRON w ramach zawartej 

umowy (w zł) 
Liczba 

wniosków 

Kwota 

wnioskowana 

Liczba 

zawartych 

umów 

Wysokość 

środków 

wypłaconych 

I transza II transza 

1. A-1 

77 351,39  0 

0 0 0 0 

2. A-2 0 0 0 0 

3. B-1 5 34 627 5 34 511,32 

4. B-2 1 2000 1 2000 

5. C-2 7 13 992 7 13 992 

6. C-3 1 14000 1  12 645 

7. C-4 0 0 0 0 

8. D 0  0 0 0 

9. MODUŁ II 108 837,06 0 65 154 389 65 72 391 

Koszt obsługi 

realizacji 

programu 

9 309,42   0 - 0 - -  

Koszt promocji 

programu 
  1 861,88 0  - 0 - -  

Koszt ewaluacji 

programu 
930,94   0 - 0 - -  

RAZEM 198 290,69  0 79  219 008  79  135 539,32 

 

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

 
Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą 

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

 
Na terenie powiatu buskiego funkcjonują trzy 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; 
 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim, który działa na podstawie umowy zawartej w dniu  
1 grudnia 2016 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Caritas Diecezji Kieleckiej.  

 
W 2017 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 2017 roku środki PFRON dla trzech WTZ wyniosły: 1 439 640 zł, a środki Powiatu (stanowiące 
10%) 159 970,52 zł. Warsztaty wykorzystały środki Funduszu w wysokości: 1 439 639, 35 zł. 
 

 

 

 

Wykres 13. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 roku 
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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 2017 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 łącznej kwocie: 622 066,95 zł. 

Wśród uczestników WTZ są 23 osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności oraz  
12 osób mających niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym.  

Na spotkaniu w dniu 28.12.2017 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”. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Busku – Zdroju za 2017 rok znajduje się w załączniku 

do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 
 

 

 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku –Zdroju 
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          6.3.2.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie 
 

Na zajęcia WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2017 roku uczęszczały 32 osoby 
w tym 24 osoby z powiatu buskiego, 2 osoby z powiatu kieleckiego i 6 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 2017 r. powiat buski zawarł 2 porozumienia z powiatem kieleckim i powiatem staszowskim  
w zakresie pokrywania ww. kosztów dla 8 uczestników. 

Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2017 roku wyniosła 568 751,00 zł, w tym 
środki PFRON wyniosły 511 872,00 zł, a środki Powiatu 56 879,00 zł. Środki przekazywane były 
kwartalnie. Kwota środków finansowych wydatkowanych na działalność WTZ w Gnojnie w 2017 roku 
została wykorzystana w całości i wyniosła łącznie: 568 751,00 zł.  

WTZ jest placówką pobytu dziennego, terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej  
i zawodowej odbywa się w grupach terapeutycznych na bazie następujących pracowni terapeutycznych: 
pracownia gospodarstwa domowego, stolarsko-ślusarska, przyrodniczo-środowiskowa, plastyczno 
-humanistyczna, muzykoterapii, sala rehabilitacji ruchowej, zgodnie z planem działalności warsztatu  
i programami poszczególnych pracowni.  

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

 XXV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych – Gnojno 2017, 
 XV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2017, 
 IX Piesze Spotkania Osób Niepełnosprawnych Kossów - Nagłowice 2017  

 V Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Osób Niepełnosprawnych w Piłce Stołowej  
– „Piłkarzyki” – Gnojno 2017. 
 

                     

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Gnojnie za 2017 rok znajduje się w załączniku do 
sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie 

http://www.centrumbusko.pl/
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6.3.3.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim  

 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pisku Wielkim funkcjonuje od 2017 roku na podstawie umowy 

zawartej w dniu 01.12.2016 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Caritas Diecezji Kieleckiej. Do 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej 
uczęszczały 23 osoby, realizujące zadania w czterech  pracowniach tematycznych: gospodarstwa 
domowego, przyrodniczo-ogrodniczej, rękodzieła oraz plastyczno-krawieckiej. 

Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2017 roku wyniosła 408 789,12 zł, w tym 
środki PFRON w wysokości 367 908,00 zł oraz środki Powiatu w wysokości 40 881,12 zł. Środki zostały 
wydatkowane w łącznej kwocie: 408 789,12 zł. 

Wśród uczestników WTZ są osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności oraz osoby 
mające niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Podczas zajęć w pracowniach powstają różnego 
rodzaju wytwory, które można później nabyć na organizowanych przez WTZ kiermaszach, bądź na 
miejscu w Warsztatach. Oprócz zajęć w pracowniach podstawowych prowadzone są także zajęcia 
dodatkowe uwzględniające psychofizyczne możliwości uczestników, a także ich zainteresowania  
i uzdolnienia. Obejmują m.in. muzykoterapię, zajęcia z psychologiem, rehabilitację ruchową i zajęcia 
usprawniające, udział w imprezach kulturalno–oświatowych, rekreację, wypoczynek, wycieczki. 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Piasku Wielkim za 2017 rok znajduje się w załączniku 

do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

 

 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim 
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Posiedzenie Powiatowej Społecznej 
 Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

6.3.4. Spotkanie z kierownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu buskiego  

Dnia 17 października 2017 roku w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju 
odbyło się spotkanie z kierownikami Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z terenu powiatu buskiego. Na spotkaniu 
został przedstawiony i omówiony projekt ustawy o zmianie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych 
innych ustaw. Projekt ustawy zakłada zmianę w ustawie 
 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów 
terapii zajęciowej oraz także zmiany w innych ustawach  
w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia 

dla rodzin ,,Za życiem”. W czasie spotkania Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej złożyli stanowisko 
Kierowników WTZ województwa świętokrzyskiego do ,,Propozycji zmian w zakresie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej”, które została przekazana do Związku Powiatów Polskich. 

 

6.4. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
 

Podstawę prawną do działania Rady stanowi ustawa 
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.).  

W roku 2017 odbyły się 4 posiedzenia Rady. 
Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 27 lutego 2017 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 2016, 

 złożenia informacji na temat wykorzystania 
środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiecie Buskim w roku 2016, 

 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 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim, 

 przedstawienia informacji na temat realizacji w 2017 roku pilotażowego programu PFRON 
„Aktywny Samorząd”, 

 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat znaczenia dla rehabilitacji zawodowej, 
społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, realizacji projektów zgłoszonych w 2017 roku do 
programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.  

 
Kolejne trzy posiedzenia Rady dotyczyły zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu  

w Busku–Zdroju w sprawie zmian uchwały Nr XXVI/246/2017 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia  
3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków finansowych  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu  
w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.  

 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.pcpr.busko.pl/cms/130-aktualnosci/2017/1047-spotkanie-z-kierownikami-warsztatow-terapii-zajeciowej-z-terenu-powiatu-buskiego.html
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6.5. Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 pod nazwą ,,RÓWNOŚĆ 

SZANS” 

 
 Powiat Buski jest w trakcie realizacji ,,Powiatowego Programu 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 pod nazwą 
,,RÓWNOŚĆ SZANS. Program został uchwalony w dniu 15 lutego 2012 roku 
przez Radę Powiatu w Busku–Zdroju Uchwałą Nr XVII/145/2012 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. 26 Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 
w roku 2017. 

 
 

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 2017r. 

 

 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 2017 r.  

 

 

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. 

5. 
1.5. Wydanie Powiatowego Poradnika 

dla Osób Niepełnosprawnych z 
 Działania zostaną podjęte w dalszym terminie             

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.centrum.pl/
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aktualnymi informacjami i 

uregulowaniami prawnymi służącymi 

niepełnosprawnym 

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 XV Wojewódzkim Przeglądzie 

Artystycznym Osób Niepełnosprawnych 

w Chmielnickim Centrum Kultury pod nazwą 

„Niech Żyje Bal”. 

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 trzech psychologów, 

którzy udzielają 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 2017 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 

31.12.2017 r. rejestr zawierał 2489 osób 

niepełnosprawnych ubiegających się o pomoc 

 z PFRON w latach 2010-2017. 
Projekt nr 3 „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 

http://www.centrumbusko.pl/
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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 2017 r. na 367 wniosków przyjętych do 

realizacji rozpatrzono pozytywnie i wypłacono 

dofinansowanie dla 320 osób 

niepełnosprawnych na kwotę 170 229,10 zł. 

3. 
3.3. Dofinansowanie działalności 

warsztatów terapii zajęciowej 

- Na terenie powiatu buskiego funkcjonują trzy 

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; 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim, 

który działa na podstawie umowy zawartej dniu 

01 grudnia 2016 roku pomiędzy Powiatem 

Buskim a Caritas Diecezji Kieleckiej.  

- W 2017 roku środki PFRON dla trzech  WTZ 

wyniosły: 1 439 640 zł, a środki Powiatu (stanowiące 

10%)  159 970,32 zł. Warsztaty wykorzystały środki 

Funduszu w wysokości: 1 439 639,35 zł. 

4. 

3.4. Tworzenie nowych WTZ, 

obejmujących osoby 

niepełnosprawne z gmin, gdzie nie 

ma tej formy terapii 

 Działania zostaną podjęte w dalszym terminie          

w razie potrzeb. 

5. 

3.5. Dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych 

w turnusach rehabilitacyjnych 

 W 2017 r. dofinansowanie przyznano i wypłacono 57 

osobom niepełnosprawnym i 41 opiekunom na 

łączną kwotę 84 385 zł.  

6. 

3.6. Wspieranie i pomoc finansowa 

w przedsięwzięciach o charakterze 

kulturalnym, sportowym 

rekreacyjnym i turystycznym 

 W 2017r. Zawarto 4 umowy na kwotę                   

4 405,00 zł. W ramach tych umów 

dofinansowano  Wycieczkę do Żywca  

i w Beskid Żywiecki  dla członkiń 

Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”, 

dofinansowano  wycieczkę dla członków 

Polskiego Związku Diabetyków  do  Tokarni, 

Podzamcza Chęcińskiego i Jędrzejowa, 

Członkowie Polskiego Związku Niewidomych 

zorganizowali obchody „Dnia Białej Laski”, oraz 

dofinansowano Bieg Rodzinny „Zielony Kilometr”  

zorganizowany przez Stowarzyszenie „Rodzina 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
60 

 

 

 

Wspólna Troska”. 

7. 
3.7. Propagowanie wszelkich imprez         

z udziałem niepełnosprawnych 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie był w 2017 

roku organizatorem działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych o charakterze miejskim, 

regionalnym i ogólnopolskim: XXV Wojewódzki  

Turniej Piłki Nożnej ON, IX Świętokrzyski Rajd Pieszy 

ON, XV Wojewódzki Przegląd Artystyczny ON oraz  

V 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 3 samochody : 

- samochód 9-osobowy dla Domu Pomocy Społecznej 

w Zborowie, kwota dofinansowania 77 244,00 zł, 

-  samochód 9-osobowy dla Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Broninie kwota 

dofinansowania  66 510,00 zł, 

- samochód 9- osobowy dla Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez 

Caritas Diecezji Kieleckiej, kwota dofinansowania           

80 000,00 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 84 738,00 zł. 
Wnioski o dofinansowanie tego zadania złożyło 
92 osoby na kwotę 798 979,00 zł. 

 Z tytułu likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych wypłacono 
dofinansowanie dla 26 osób na kwotę: 
83 737,58 zł 

 W ramach zadania realizowany był również 

pilotażowy program PFRON „Aktywny samorząd. 

Do końca 2017 roku udzielono dofinansowania  

w realizowanych obszarach  

w łącznej kwocie 135 539,32  zł. 

2. 
4.2. Tworzenie warunków społecznej 

komunikacji osób niepełnosprawnych 

3. 
4.3. Rozbudowa infrastruktury 

systemu pomocy społecznej   

 Działania zostaną podjęte w dalszym terminie  

w razie potrzeb. 
Projekt nr 5 „Działania w zakresie rehabilitacji zawodowej” 

 Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku- Zdroju 
Projekt nr 6 „Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań  Podjęte działania 

1. 

6.1. Wspieranie i powierzanie zadań 

realizowanych przez organizację 

pozarządowe na rzecz środowiska 

osób niepełnosprawnych                                    

w zakresie przedsięwzięć 

integracyjnych 

 Działania podejmowane przez WTZ w Busku–
Zdroju, Gnojnie i Piasku Wielkim. 

2. 
6.2. Wspieranie działań organizacji 

pozarządowych w zakresie 

 Działania zostaną podjęte w dalszym terminie             

w razie potrzeb. 
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powstawania i działalności Centrów 

Informacji dla osób 

niepełnosprawnych 

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 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju od kilku lat prowadzi działalność  
w zakresie przekazywania osobom potrzebującym używanych sprzętów przekazanych przez osoby 
indywidualne, sklepy, sanatoria, banki. W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach tej 
akcji otrzymało ubrania dziecięce, męskie, damskie, zabawki, buty, pościel, drzwi, karnisze, telefony. 
Zgromadzone w trakcie przeprowadzonej akcji przedmioty i artykuły sukcesywnie przekazywano 
potrzebującym, rodzinom wielodzietnym i ubogim. 
 
 

7. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
 

W 2017 r. w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
utworzono Ośrodek Interwencji Kryzysowej, dzięki realizacji projektu pn. „Nowy Start – 
Nowe Życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka  
z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  

i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Ośrodek podejmuje 
następujące zadania: 
 realizacja Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-

2020, 
 realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020, 
 realizacja Powiatowego Programu działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie promowania  

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w środowiskach zagrożonych przemocą  
w rodzinie, 

 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego i socjalnego, 
 zapewnienie całodobowego okresowego pobytu w Hostelu Ośrodka osób wymagających 

schronienia, 
 prowadzenie całodobowego interwencyjnego telefonu zaufania, działającego w dni robocze, 
 podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie, w tym dotkniętych przemocą  

w celu zapobiegania występowaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji,  
 opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie, 
 udzielanie pomocy psychologicznej i wsparcia dla rodzin zastępczych oraz przeprowadzanie badań 

psychologicznych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
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7.1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej powiększony został zespół pracowników, 
a także rozszerzony zakres usług - zatrudniono dodatkowo dwóch psychologów oraz prawnika. W 2017 r. 
w Ośrodku udzielono bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej 344 osobom. Psycholodzy 
przeprowadzili w sumie 856 spotkań w sytuacjach kryzysowych. Klienci zgłaszali następujące problemy: 
konflikty rodzinne i małżeńskie, problem przemocy w rodzinie, trudności wychowawcze, trudne warunki 
życiowe oraz znalezienie się w sytuacjach kryzysowych, takich jak: żałoba po stracie osoby bliskiej, 
wypadki czy niepełnosprawność.  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeprowadzili 13 interwencji środowiskowych  

w przypadkach dotyczących stosowania przemocy w rodzinie, wypadków komunikacyjnych, śmierci 
bliskiej osoby lub w innych sytuacjach kryzysowych. Psychologowie z Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
dają wsparcie podczas przyjazdu na miejsce zdarzenia, proponują dalszą bezpłatną pomoc 
psychologiczną prowadzoną w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pomoc prawną. 
Kierują również do innych instytucji jeśli zachodzi taka potrzeba. Podczas interwencji środowiskowych  
w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia przemocy w rodzinie zapoznajemy z procedurą 
„Niebieskich Kart”, wyjaśniamy co to jest, co jest jej celem, komu ma pomóc, kto może ją wszcząć.  

W ramach projektu „Nowy Start – Nowe Życie” uruchomiono również całodobowy Telefon 
Zaufania czynny w dni robocze. W 2017 r. psychologowie pracujący w Ośrodku przeprowadzili 58 
konsultacji psychologicznych przez telefon zaufania dla osób będących w sytuacjach kryzysowych. 

Podczas dyżuru telefonu zaufania udzielano wsparcia psychologicznego, w uzasadnionych przypadkach 
informowano odpowiednie służby lub podejmowano interwencje środowiskowe, a także udzielano 
informacji o możliwości skorzystania z pomocy innych instytucji: ośrodków pomocy społecznej, policji, 
prokuratury, poradni psychologiczno-pedagogicznych, uzależnień, zdrowia psychicznego itp. 

 
 

           
 
 
 

Rozmowa przez Telefon Zaufania Interwencja środowiskowa 

 

Spotkanie z psychologiem  

 

Porada prawna 
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W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej został utworzony Hostel dla osób znajdujących się  
w sytuacjach kryzysowych. W 2017 r. z takiej formy pomocy skorzystało 16 osób. Osoby, które znalazły 

się w kryzysie związanym z przemocą, koniecznością opuszczenia domu lub jego straty w wyniku pożaru, 
znalazły tymczasowe schronienie w Hostelu. Matki z dziećmi zostały otoczone opieką psychologiczną, 
prawną, socjalną, uzyskały wsparcie w szukaniu zatrudnienia, oraz mieszkań umożliwiających 
samodzielne funkcjonowanie. Wszyscy klienci zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa podczas 
pobytu w Hostelu. Zachęcaliśmy klientów do współpracy z policją, prokuraturą, ośrodkami pomocy 
społecznej, kuratorami.  

 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku–Zdroju realizuje 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. 

 
 
 

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

 

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
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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 8 kobiet. 
Celem zajęć była edukacja na temat zjawiska przemocy, a także wskazywanie na skuteczne sposoby jej 
przeciwdziałania. Przeprowadzono w sumie 21 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 2017 r. już po raz piąty na terenie naszego powiatu prowadzony 

był Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc 
w Rodzinie. Oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym zostało poddanych 
11 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. 

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

pojętą wiedzę na temat zjawiska przemocy oraz konieczności wzięcia odpowiedzialności za popełnione 
czyny przemocowe. 

 
7.5. Przyjazny Pokój 

 
 Do Przyjaznego Pokoju w ramach projektu „Nowy Start – Nowe Życie” zakupiono nowy sprzęt 
audiowizualny (kamery, mikrofony, rejestrator audiovideo, słuchawki). Pokój wyposażony jest także  
w lustro weneckie, co daje możliwość obserwacji z pokoju technicznego tego, co dzieje się w pokoju 
przesłuchań. Wyciszenie drzwi dodatkowo spowodowało zwiększenie dyskrecji i komfortu. 

Pokój umożliwia dzieciom znajdującym się pod opieką rodzin zastępczych swobodny kontakt  
z rodzicami biologicznymi. Spotkanie obserwowane jest przez psychologa z innego pomieszczenia, co 
daje dużą swobodę dzieciom oraz większe możliwości rzetelnej obserwacji i oceny psychologicznej. 
 

Spotkania grupy wsparcia 

Spotkanie grupowe 
 z uczestnikami programu 

korekcyjno-edukacyjnego 
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7.6. Projekt „Rodzina Miśków” 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przystąpiło do projektu realizowanego 

przez Fundację ETOH na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Nazwa własna  projektu to „Rodzina Miśków”. Projekt dotyczy opracowania nowych narzędzi i procedur 

pomocnych w pracy psychologicznej/terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, 
doznających przemocy. Psycholodzy otrzymali komplet misiów, dzięki którym mają możliwość poszerzyć 
warsztat pracy i jednocześnie ofertę dla dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie Przytulanek w procesie 
pomocy oraz terapeutycznym. 

 

   

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

7.7. Pomoc psychologiczna dla Rodzin Zastępczych 

Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju świadczył pomoc 
psychologiczną dla Rodzin Zastępczych z terenu całego powiatu. Prowadzona grupa wsparcia dla 
rodziców Rodzin Zastępczych odbywała się cyklicznie raz w miesiącu. Wsparcie psychologiczne 
obejmowało również elementy psychoedukacji związanej z zachowaniami ryzykownymi, agresywnymi, 
dopalaczami oraz możliwe do podjęcia przez opiekunów działania w ewentualnej konfrontacji  
z problemami z tej kategorii. Rodziny zastępcze uzyskały również indywidualną opiekę psychologiczną  
i wsparcie zgodnie z potrzebami. Także dzieci pozostające w Rodzinnej Pieczy Zastępczej korzystały  
z indywidualnego wsparcia psychologicznego. Organizowane były dla nich warsztaty psychoedukacyjne, 
bajkoterapia, które odbywały się raz w tygodniu – w 2017 r. przeprowadzono 24 takie spotkania. Zajęcia 
przeznaczone były dla dwóch grup wiekowych (3-6 lat oraz 6-11 lat). Psycholog korzystał z elementów 
bajkoterapii w celach terapeutycznych, edukacyjnych i relaksacyjnych. Tematyka warsztatów: „O szarej 
myszce która została aktorką- czyli konstruktywne radzenie sobie z odrzuceniem w grupie rówieśniczej”; 
„O przyjaźni- bajkoterapia z zabawami integracyjnymi” a także „Zabawy z misiem Frankiem – relaksacja  
z elementami treningu kreatywności”. Warsztaty psychoedukacyjne bazujące na bajkach pozwalają 

Projekt „Rodzina Miśków” 

Przyjazny Pokój wyposażony w lustro weneckie 
 i sprzęt audiowizualny 

 

Rejestracja spotkania dzieci z rodzicami 
biologicznymi w Przyjaznym Pokoju 

 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
66 

 

 

 

Spotkanie grupy wsparcia Bajkoterapia dla dzieci 

dzieciom miedzy innymi na poznanie i zrozumienie swoich emocji co ułatwia im wprowadzenie 
funkcjonalnych zachowań ułatwiających radzenie sobie w trudnych sytuacjach, niosących różnego 
rodzaju zagrożenia. Zabawy i gry umożliwiają doświadczenie w praktyce wcześniej omawianych treści  
a przy tym wspólną integrację uczestników. Dzieci poprzez warsztaty rozwijają swoją wyobraźnię oraz 
umiejętności interpersonalne. Celem warsztatów była profilaktyka niefunkcjonalnych zachowań poprzez 
budowanie zasobów dzieci dzięki, którym zmotywowane są do konstruktywnych działań. 

Prowadzono również badania psychologiczne kandydatów na rodziców zastępczych oraz 
badania kontrolne utworzonych już rodzin, psycholog w 2017 r. łącznie przeprowadził 27 takich badań.  

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
7. 8. Szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w system przeciwdziałania 

przemocy rodzinie 

 
7.8.1. Szkolenie pt.: „Po-moc - skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie” 

Dnia 11.07.2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyło się 
szkolenie dla pracowników instytucji działających w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. Zajęcia poprowadziła Pani Barbara Błaż-Kapusta psycholog kliniczny w Centrum Leczenia 
Uzależnień w Rzeszowie, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. 
Szkolenie pt.: „Po-moc - skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie” pozwoliło na 

pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy domowej oraz zasad postępowania w kontakcie  
z osobą doświadczającą przemocy. Następnie Pani Ewa Mazur-Czarnecka - zastępca kierownika 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, przedstawiła główne cele interwencji kryzysowej oraz 
zapoznała uczestników szkolenia z „Projektem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem”. 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Szkolenie „Po-moc - skuteczne interwencje w sytuacji przemocy w rodzinie” – 11.07 2017 r. 
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7.8.2. Szkolenie pt.: „Skuteczna szkoła wobec dziecka krzywdzonego” 
 
 

Dnia 21.11.2017 r. odbyło się szkolenie dla pracowników oświaty z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie względem dzieci pt. „Skuteczna szkoła wobec dziecka krzywdzonego”. Pierwszą część pt. Dziecko 
z problemem przemocy domowej – diagnoza i skuteczne interwencje poprowadziła Pani - Barbara Błaż-Kapusta, 
psycholog kliniczny w Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, certyfikowany specjalista psychoterapii 
uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka 
wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. Natomiast w drugiej części nt. Procedura „Niebieska Karta”  
w praktyce – wystąpiła Pani Agnieszka Stoińska, pedagog, psychoterapeuta terapii systemowej rodzin, trener 
szkoły dla rodziców, pracownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR  
w Kielcach 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.9. Warsztaty psychoedukacyjne w szkołach z powiatu buskiego 

 

W 2017 r. psychologowie przeprowadzili cztery spotkania warsztatowe dotyczące profilaktyki  
w różnych obszarach życia: 
 W dniu 23.03.2018 r. odwiedzono Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza 

Wielkiego w Busku-Zdroju. Z II klasą technikum poruszono temat nagłej śmierci bliskiej nam osoby, 
jak sobie radzić w momencie znalezienia się w kryzysie związanym z utartą ważnego dla nas 
członka rodziny, przyjaciela czy nauczyciela.  

 W dniu 11.04.2017 r. w tej samej szkole psychologowie spotkali się z uczniami z II klasy liceum. 
Poruszono tematykę koleżeńskich relacji w klasie, czym są, jak są ważne. Mówiono o sposobach 
rozwiązywania konfliktów, umiejętności wyrażania swojego zdania w sposób nie krzywdzący 
innych.  

 Podczas „Tygodnia profilaktyki przeciwdziałania depresji” w dniu 12.04.2017 r. odwiedzono Szkołę 
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gnojnie. Warsztaty zatytułowano „Świat w różowych 
okularach”. Informowano, jak ważne jest pozytywne myślenie, jak wpływa na nasze samopoczucie, 
co można robić żeby czuć się komfortowo, jak polepszyć sobie nastrój. Warsztaty przeprowadzono 
dla czterech grup wiekowych, łącznie 100 uczniów.  

 W dniu 09.06.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy  psychologowie 
przeprowadzili zajęcia z czterema grupami warsztatowymi pt.: „Razem raźniej”. W zajęciach wzięli 
udział uczniowie klas VI, łącznie 90 uczestników. Celem warsztatów była integracja zespołu 
klasowego, pokazanie jak ważna jest praca w grupie oraz wytworzenie motywacji i chęci do 
wspólnego działania.  

 
 
 
 
 
 
 

Szkolenie „Skuteczna szkoła wobec dziecka krzywdzonego” – 21.11 2017 r. 
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Sesja rady Gminy w Solcu-Zdroju 
 

Sesja rady Gminy w Gnojnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

7.10. Promocja Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

Psychologowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju podczas odbywających się 
sesji rad miejskich i rad gminnych  w powiecie buskim prezentowali działalność nowoutworzonego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Centrum dla Rodzin działających w ramach projektu „Nowy Start-
Nowe Życie”. Dotychczas wzięli udział w sesji Rady Gminy w Solcu-Zdroju (02.06.2017), Pacanowie 
(22.06.2017), Tuczępach (26.06.2017), Stopnicy (27.07.2017), Gnojnie (27.06.2017) i Busku-Zdroju 
(29.06.2017). Celem spotkań było dokładne zaprezentowanie zadań i form pomocy Ośrodka oraz 
obalenie mitów wiążących się z zawodem psychologa i osób korzystających z jego porad. Uczestnicy 
spotkania zostali poinformowani o: 

 możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych, 

 całodobowym telefonie zaufania, który został stworzony z myślą o osobach potrzebujących 
natychmiastowego wsparcia psychologa, 

 funkcjonowaniu Hostelu, dającym możliwość zapewnienia schronienia osobom znajdującym się  
w sytuacjach kryzysowych, 

 Centrum dla Rodzin w ramach, którego można skorzystać z terapii logopedycznej, terapii 
biofeedback, warsztatów prowadzonych przez psychologa i pedagoga dla dzieci, szkoły dla 
rodziców oraz korepetycji dla dzieci i młodzieży. Na spotkaniach zostały również rozdane ulotki 
zachęcające do skorzystania z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  

 

 

 

 

Warsztaty w ZSTiO w Busku-Zdroju Warsztaty w Szkole Podstawowej w Gnojnie 
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Sesja rady Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Sesja rady Gminy w Pacanowie 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

8. REALIZACJA PROJEKTÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 

8.1. Projekt konkursowy „Dobry Zawód – Lepsze Życie”  
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku kontynuuje 

realizację założeń projektu „Dobry Zawód-Lepsze Życie” w partnerstwie 
gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu. Lider – PCPR, 
Partnerzy - GOPS w Gnojnie, GOPS w Nowym Korczynie, GOPS w Solcu-
Zdroju, GOPS w Tuczępach, GOPS w Pacanowie oraz GOPS w Wiślicy. 
Przypomnijmy, że ostateczna wartość projektu po negocjacjach  
i renegocjacjach wynosiła 1 843 672,80 zł przy wkładzie własnym 303 422,00 
zł. Projekt partnerski „Dobry Zawód-Lepsze Życie” był jednym z 5 projektów 
rekomendowanych do dofinansowania na 48, które odpowiedziały na 
ogłoszony konkurs. Projekt konkursowy „Dobry Zawód–Lepsze Życie”, 
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 
Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 
Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja założeń 
projektowych obejmuje okres od 01.06.2016r. do 31.12.2017r 

 
8.1.1 Cel projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” 

 
Celem głównym projektu był wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 100 osób 

mieszkańców powiatu buskiego do końca 12.2017r. poprzez zindywidualizowaną i kompleksową 
aktywizację społecznozawodową.  

 
Do głównych działań projektu w 2017r. 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,  

 przygotowanie osób niepełnosprawnych do większej aktywności w życiu społecznym                           
i zawodowym,  

 zapewnienie opieki dla dzieci Uczestników Projektu podczas ferii i wakacji, 
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8.1.2 Grupa docelowa projektu 
Wsparcie w projekcie dedykowane jest osobom pragnącym przezwyciężyć problemy związane  

z funkcjonowaniem w życiu codziennym i zawodowym, a tym samym zwiększyć swoją samodzielność  
i aktywność społeczną. 

Projekt skierowany jest do następujących rodzajów grup docelowych: 
 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, 
 osób bezrobotnych,  
 otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym  

do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach programu. 
 

Rekrutacja kandydatów na uczestników projektu trwała nieprzerwanie przez cały okres realizacji 
projektu i zapewniała dostęp obu płciom, w tym osobom niepełnosprawnym. Podejmowane były wszelkie 
działania mające na celu dotarcie z informacją o projekcie bezpośrednio do miejsc zamieszkania osób 
niepełnosprawnych, wyjazdy w teren pracowników, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych 
mających na celu ocenę sytuacji osobistej i rodzinnej klientów, a także rozeznanie w których obszarach 
należy rozwijać kompetencje zawodowe kandydatów, aby móc skutecznie przeprowadzić kompleksową  
i zindywidualizowaną  aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu. Na podstawie 
zidentyfikowanych potrzeb wśród kandydatów, formowano grupy uczestników, osobom  
w trudnej sytuacji osobistej i rodzinnej zapewniono transport do miejsce realizacji.  

W 2017 r. wsparciem objęto  69 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”.     

Organizowano cykliczne spotkania robocze Lidera z Partnerami Projektu. Przygotowane ulotki 
promocyjne i plakaty rozprowadzano podczas Dożynek Parafialnych w Świniarach oraz Festynu „Nie Ma 
Jak Rodzina” organizowanego przez PCPR. Systematycznie prowadzona była dokumentacja 
fotograficzna z realizacji poszczególnych zadań. Jednym ze stałych działań informacyjno-promocyjnych 
była publikacja artykułów w prasie i na stronie PCPR Busko-Zdrój.  

 
8.1.4 Działania w ramach projektu „Dobry Zawód- Lepsze Życie” 

 
W roku 2017 w ramach projektu 69 osób uzyskało szansę zdobycia nowych kwalifikacji 

zawodowych na 8 kursach zawodowych zorganizowanych w ramach projektu „Dobry Zawód – Lepsze 

Życie”: 
 „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego” (10 osób),  
 Krawcowa + Elementy przedsiębiorczości (5 osób),  
 „Wizażystka + Kosmetyczka ze stylizacją paznokci” (9osób), 
 „Florysta+ Aranżacja i pielęgnacja terenów zielonych” (5 osób),  

 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + spawanie blach spoinami czołowymi metodą 
MAG +ręczne przecinanie termiczne - plazmowe + podstawy rysunku technicznego (8osób), 

 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych +Technolog robót wykończeniowych+ 
eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej (9osób), 

 Kucharz + organizacja przyjęć okolicznościowy, Kelner  z elementami barmaństwa i baristyki   
+ Obsługa kas fiskalnych (16 osób), 

 Przedstawiciel handlowy + Kierowca samochodów osobowych kat. B (5osób). 
 

Mając na uwadze dobro Uczestników Projektu oraz zapewnienie odpowiedniego startu na rynku 

pracy, Beneficjent zorganizował weekendowe szkolenie pn. „Eksploatacja urządzeń, instalacji i 

sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej” dla wszystkich Uczestników Projektu, 

którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacji z tego zakresu (65 osób). Termin szkolenia: 25.02.2017r.-

26.02.2017r. 
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1. Kurs zawodowy pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka 
niemieckiego”. W kursie uczestniczyło 10 kobiet. Termin realizacji: 23.01. 2017 - 10.03.2017r. 

 

 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Kurs zawodowy pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + 
spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG +ręczne przecinanie termiczne - 
plazmowe + podstawy rysunku technicznego. W kursie uczestniczyło 8 mężczyzn. Termin 

realizacji: 13.02.2017 - 31.03.2017 r.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

 

 
3. Kurs zawodowy pn. „Przedstawiciel  handlowy + Kierowca samochodów osobowych kat. 

B”. W kursie uczestniczyło 5 kobiet. Termin realizacji: 19.01. 2017r. – 08.03.2017r. 
 

 
 

 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs pn. „Przedstawiciel  handlowy + Kierowca samochodów osobowych kat. B” 

                                                                                                 

 

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

 
 
 

„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + spawanie blach spoinami 
czołowymi metodą MAG +ręczne przecinanie termiczne  

- plazmowe + podstawy rysunku technicznego. 
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4. Kurs zawodowy pn. „Wizażystka + Kosmetyczka ze stylizacją paznokci”. W kursie 
uczestniczyło 9 kobiet. Termin realizacji: 16.01.2017r. – 13.03.2017r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

5. Kurs zawodowy pn. „Kucharz + organizacja przyjęć okolicznościowych + Kelner  
z elementami barmaństwa i baristyki + Obsługa kas fiskalnych”. W kursie uczestniczyło 16 

osób. Termin realizacji: 25.01.2017r. – 6.03.2017r.  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

6. Kurs zawodowy pn. „Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych 
+Technolog robót wykończeniowych+ eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej”. W kursie uczestniczyło 9 mężczyzn. 

Termin realizacji: 28.01.2017r. – 8.03.2017r.  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs pn. „Wizażystka + Kosmetyczka ze stylizacją paznokci” 

                                                                                                 

 

Kurs pn. „Kucharz + organizacja przyjęć okolicznościowych + Kelner z elementami barmaństwa 
 i baristyki + Obsługa kas fiskalnych” 

                                                                                                 

 

Kurs pn. „Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych +Technolog robót 
wykończeniowych+ eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu  

do 1kV i powyżej”. 
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7. Kurs zawodowy pn. „Krawcowa + Elementy przedsiębiorczości”. W kursie uczestniczyło 5 

kobiet. Termin realizacji: 7.02.2017r. – 13.03.2017r.  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Kurs zawodowy pn. „Florysta + Aranżacja i pielęgnacja terenów zielonych”. W kursie 
uczestniczyło 5 kobiet. Termin realizacji: 1.03.2017r. – 29.03.2017r.  
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
                                
Staż zawodowy- czwarty instrument zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji społeczno-
zawodowej   
40% Uczestników, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs zawodowy, wyrażali chęć i zapał  

w dążeniu do celu mieli możliwość praktycznie przygotować się do wykonywanego zawodu podczas 

półrocznego, płatnego stażu zawodowego. Beneficjent Projektu również w tym obszarze wykazał się 

innowacyjnością i zaproponował Uczestnikom Projektu chętnym do odbycia stażu, aby indywidualnie 

znaleźli pracodawcę i miejsce realizacji stażu.  

PCPR – Lider Projektu na staż skierował 16 osób (11K i 5M), natomiast każdy z Partnerów po 4 osoby.  

Kursy zawodowe po których osoby zostały zakwalifikowane na staż zawodowy: 

1. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego” (3 kobiety),  
2. Krawcowa + Elementy przedsiębiorczości (1 kobieta),  
3. „Wizażystka + Kosmetyczka ze stylizacją paznokci” (3 kobiety), 
4. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + spawanie blach spoinami 

czołowymi metodą MAG +ręczne przecinanie termiczne - plazmowe + podstawy rysunku 
technicznego (1 mężczyzna) 

5. Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych+Technolog robót 
wykończeniowych+ eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 
1kV i powyżej (1 mężczyzna) 

6. Kucharz + organizacja przyjęć okolicznościowy, Kelner  z elementami barmaństwa i baristyki  + Obsługa 
kas fiskalnych (4 kobiety i 2 mężczyzn) 

Kurs pn. „Krawcowa + Elementy przedsiębiorczości” 

                                                                                                 

 

Kurs pn. „Florysta + Aranżacja i pielęgnacja terenów zielonych” 
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7. Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym +Obsługa kasy fiskalnej i terminali 
płatniczych (1 mężczyzna) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w Projekcie „Dobry Zawód-Lepsze Życie” 

Celem zadań realizowanych w projekcie była aktywna integracja Uczestników i zwiększenie szansy na 
zatrudnienie. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno-zawodowa okazała się 
niezbędna do uzyskania trwałych rezultatów projektu. Spośród 100 Uczestników Projektu ponad 30% 
podjęło aktywność zawodową poprawiając swoją sytuację osobistą, Jednym z obligatoryjnych 
wskaźników w projekcie partnerskim „Dobry Zawód-Lepsze Życie” był wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej mierzony do trzech miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie i był określony na 
poziomie 30%.  Po stronnie Lidera wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosił 12 osób natomiast po 
stronie każdego z Partnerów 3 osoby. Zatrudnienie na umowę o pracę w tym umowę zlecenie podjęło 
łącznie (po str. Lidera) 16 osób. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa w Projekcie przedstawia się 
następująco:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Staż zawodowy po kursie „Krawcowa 

 z elementami przedsiębiorczości 

Staż zawodowy po kursie „Wizażystka + 

Kosmetyczka ze stylizacją paznokci” 

Staż zawodowy po kursie „Spawanie blach i rur 
spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą 

MAG” 

Staż zawodowy po kursie „Opiekun osób 
starszych i niepełnosprawnych z podstawami 

j. niemieckiego” 

Staż zawodowy po kursie „Spawanie blach 
 i rur spoinami pachwinowymi metodą 

MAG…” 

http://www.centrumbusko.pl/
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TABELA: EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA 

Lp.  Grupa docelowa  
WARTOŚĆ 

DOCELOWA (%) 

OSOBY, KTÓRE 
ZAKOŃCZYŁY 

UDZIAŁ W 
PROJEKCJE 

ZGODNIE  
ZE ŚCIEŻKĄ 

OSOBY, KTÓRE 
PODJĘŁY 

ZATRUDNIENIE 
 PO ZAKOŃCZENIU 

UDZIAŁU W 
PROJEKCIE  

EFEKTYWNOŚĆ  
ZATRUDNIENIOWA     

(%) 

K M Ogółem K M Ogółem Ogółem 

1 

2 

 

 

3 4 5 6 = 4+5 7 8 9=7+8 10=9/6*100 

1 

OSOBY ZAGROŻONE 

UBÓSTWEM LUB 

WYKLUCZENIEM 

SPOŁECZNYM 

 

 

 

30% 62 34 96 19 12 31 32% 

TABELA: EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

L.P. GRUPA DOCELOWA 

WARTOŚĆ 
DOCELOW

A (%) 
 
 
 
 
 

OSOBY, KTÓRE 
ZAKOŃCZYŁY UDZIAŁ W 
PROJEKCJE ZGODNIE Z 

ZAPLANOWANĄ ŚCIEŻKĄ 

OSOBY, KTÓRE 
OSIĄGNĘŁY 

POSTĘP  
W PROCESIE 
AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNEJ  

EFEKTYWNOŚĆ 
SPOŁECZNA  

(%) 

K M Ogółem K M 
Ogół
em 

Ogółem 

1 

 
2 

 
 

3 4 5 6 = 4+5 7 8 
9=7+

8 
10=9/6*100 

1 

OSOBY ZAGROŻONE 
UBÓSTWEM LUB 
WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM 
 
 
 

34% 62 34 96 64 38 102 

106% 
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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 sporządzał na bieżąco raporty z monitoringu, harmonogramy kontroli szkolenia, 
karty oceny wykładowcy/trenera, a także wśród Uczestników Projektu przeprowadzał anonimowe ankiety 
wstępne i końcowe dotyczące oceny przebytych kursów, szkoleń w trakcie ich trwania i po zakończeniu. 
Realizacja i przebieg staży zawodowych oraz sytuacja Uczestników Projektu w momencie zakończenia 
udziału w Projekcie umożliwia pomiar wskaźnika efektywności społecznozatrudnieniowej.  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 kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji społecznej Uczestnicy Projektu odbyli 

doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnej i grupowej, które zwiększyło 
motywację i chęć zmiany swojej sytuacji osobistej. Cel warsztatów był jeden: uczestnicy potrafią radzić 
sobie z trudnościami, przełamywać bariery utrudniające powrót na rynek pracy i aktywnie włączyć się  
w życie społeczności lokalnej. 

• Indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem. 
• Indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ferie zimowe dla dzieci Uczestników Projektu 

Beneficjent wychodząc naprzeciw trudnej do objęcia wsparciem grupie docelowej, działania  
w projekcie skierował także do otoczenia osób czyli dzieci, które odgrywają kluczową rolę  
w aktywizacji społeczno-zawodowej rodziców. W ramach projektu partnerskiego zorganizowano 
otwarte formy wsparcia  dla dzieci uczestników projektu umożliwiając rodzicom swobodny udział 

w zajęciach, na kursach oraz podczas odbywania stażu zawodowego. Wsparcie polegało na 

zapewnieniu opieki dla dzieci podczas ferii zimowych, wtedy kiedy nie był świadczony obowiązek 
szkolny. W dniach od 30.01.2017r. do 10.02.2017r. w godz. 8.00-16.00. świadczona była opieka 
przez fachowych trenerów i wychowawców, uczestnikom ferii zapewniliśmy wyżywienie 
(śniadanie oraz obiad drugie danie). Grupa chętnych dzieciaków liczyła 41 osób.  

 

Zajęcia grupowe uczestników kursów 
z psychologiem. 

Zajęcia grupowe uczestników kursów 
z doradcą zawodowym. 

http://www.centrumbusko.pl/
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Otwarte formy wsparcia dla dzieci podczas ferii zimowych: 

 Gry i zabawy edukacyjne w sali komputerowej, sali gimnastycznej oraz  gimnastyczno-
korekcyjnej (kalambury, Chińczyk, kostka Rubika, szachy, rozgrywki mini piłki nożnej, siatkówki, 
koszykówki, mini hokej); 

 Warsztaty o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym (zajęcia plastyczne i przyrodnicze), spacery 
po Parku Zdrojowym; 

 Zajęcia z grupą wojskową, pokaz pierwszej pomocy przedlekarskiej, zapoznanie się  
z narzędziami saperskimi, strzelanie z pistoletu treningowego; 

 Wyjście do kina, seans pt. „Zakwakani”; 

 Wycieczka do Oceanarium „Oceanika” Chrusty w gminie Zagnańsk; 

 Ognisko z kiełbaskami, tańce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Oceanarium „Oceanika” Chrusty w gminie Zagnańsk; 
 

Zajęcia w sali gimnastycznej oraz  gimnastyczno-korekcyjnej 

Warsztaty edukacyjne: zajęcia plastyczne i przyrodnicze  

w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Kielcach 

Zajęcia gimnastyczne i gimnastyczno-korekcyjne dzieci podczas ferii zimowych. 

http://www.centrumbusko.pl/
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Wakacje dla dzieci Uczestników Projektu 

W dniach  od 26.06.2017r. do 1.09.2017r. w godz. 8.00-16.00 Beneficjent zapewnił dzieciom  UP 
fachową opiekę trenerów podczas trwania wakacji letnich. Grupa chętnych dzieci liczyła 28 osób. 
Uczestnikom wakacji zapewniliśmy pakiet żywieniowy na każdy dzień uczestnictwa .  

 
Otwarte formy wsparcia realizowane w trakcie wakacji: 

 Gry i zabawy na boisku zewnętrznym z animatorem gier i zabaw (piłka nożna, gry 
zręcznościowe). 

 Gimnastyka korekcyjna, zajęcia na siłowni zewnętrznej. 

 Przejażdżka: powozem turystycznym po Ponidziu, Słonecznym Ekspresem, bryczką  

 Jazda konna z elementami hipoterapii. 

 Plac zabaw, Skate Park.  

 Wycieczka do Zoo Leśne Zacisze. 

 Wyjazd edukacyjny do Chęcin, zwiedzanie Królewskiego Zamku oraz Centrum Nauki Leonardo 
da Vinci. 

 Warsztaty edukacyjne: Komisariat Policji w Busku-Zdroju, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna 
w Busku-Zdroju, „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. „Buskowianka -Zdrój”, Przychodnia 
weterynaryjna „Animals” Busko-Zdrój.  

 Wycieczka do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Produkcja lizaków. 

 Grill w Ośrodku Rekreacyjnym „Hipoland” na zakończenie wakacji. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Przejażdżka bryczką w Ośrodku jazdy 
konnej i hipoterapii w Busku-Zdroju 

 

Przejażdżka Ciuchcią „Słoneczny Ekspres”  

 

Przejażdżka powozem turystycznym w stylu Western po Ponidziu, podziwianie walorów 
turystycznych Ponidzia  

http://www.centrumbusko.pl/
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Muzeum Zabawy i Zabawek oraz Manufaktura Słodyczy „Kraina Karmelu” w Kielcach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             

Warsztaty edukacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju 

Warsztaty edukacyjne w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Busku-Zdroju 

Elementy Hipoterapii w Ośrodku jazdy konnej i hipoterapii w Busku-Zdroju 

Warsztaty edukacyjne w „Uzdrowisku Busko-
Zdrój” S.A. „Buskowianka -Zdrój”, produkcja 

wody „Buskowianka” 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
80 

 

 

 

8.1.7 Podsumowanie 

W ramach kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji społeczno-zawodowej Uczestników 
Projektu, zrealizowano następujące formy wsparcia, które przyczyniły się do prawidłowego 
zakończenia Projektu „Dobry Zawód-Lepsze Życie”: 

 Wielomodułowe kursy zawodowe dla 100 (40 osób po stronie Lidera – PCPR i po 10 po stronie 

sześciu Partnerów).  

 Staż zawodowy, płatny, sześciomiesięczny dla 40 osób (16 osób po stronie Lidera i po 4 osoby 

po stronie Partnerów) 

 Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe 

 Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe 

 Zatrudnienie na okres min. 3 m-cy w wymiarze min. 0,5 etatu dla 30 osób (aktywność zawodową 

podjęło ponad 30 osób) 

 Otwarte formy wsparcia/ opieka dla dzieci Uczestników Projektu podczas ferii zimowych  
i wakacji.  

Uczestnikom projektu zapewniono odpowiednie warunki kształcenia oraz dostęp do niezbędnych 
materiałów dydaktycznych. Część praktyczna i teoretyczna kursów zawodowych zapewniała swobodne 
przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności zawodowych. Wartością dodatnią projektu było 
wprowadzenie na rynek pracy osób posiadających kwalifikację i doświadczenie, co przyniesie wymierne 
korzyści dla społeczności lokalnej.  

 

8.2. Projekt konkursowy „Nowy Start - Nowe Życie” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jako jednostka odpowiadająca za politykę 
społeczną w Powiecie Buskim, stawia na innowacyjność w podejściu do usług świadczonych w sektorze 
usług społecznych, podejmuje nowe wyzwania w odpowiedzi na  perspektywę budżetową na lata 2014-
2020 mając na uwadze dobro klientów pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2017r do 31.12.2018r. 
PCPR realizuje równocześnie drugi projekt konkursowy pt. „Nowy Start - Nowe Życie” 
współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych. Przypomnijmy:  

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. 

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.  

23.02.2017 r. w Agencji Fundacja Rozwoju Lokalnego w Starachowicach miało miejsce uroczyste 

podpisanie umów na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej 
jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. Wśród Beneficjentów znalazł się także Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku Zdroju jako jedyna jednostka realizująca w tym czasie już drugi projekt w ramach Osi 9 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem RPO WŚ na lata 2014-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.02.2017r. Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji Projektu „Nowy Start-Nowe Życie”  
w Agencji Fundacja Rozwoju Lokalnego w Starachowicach 

http://www.centrumbusko.pl/
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8.2.1 Założenia Projektu „Nowy Start – Nowe Życie” 
 

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. W Projekcie zdefiniowano trzy zadania tj.: 
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. 
Powyższe zadania realizowane są równolegle oraz bezpośrednio skierowane do Uczestników Projektu.  

 
Adresatami wsparcia są członkowie grup docelowych: 
 

 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w tym rodzin i dzieci 
(zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS) 

 osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej   

 otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym 
do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach programu. 

 
 
 

8.2.2 Charakterystyka zdefiniowanych zadań w Projekcie „Nowy Start-Nowe Życie”  

 
Zadanie 1: Utworzenie i działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK); (Szczegółowa 

charakterystyka Zadania 1 znajduje się na str. 61., Rozdział 7.1)  
Utworzenie i działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej to kompleksowe wsparcie 

 i specjalistyczna pomoc dla osób będących w kryzysie, działania interwencyjne na rzecz osób i rodzin 
będących w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą. Działania powyższe mają na celu przywrócenie 
równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie 
przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej, czyli zapobieganie 
pogłębianiu się występujących dysfunkcji.  
 W obrębie zadania wyodrębniono formy wsparcia skierowane do: 

 osób zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci: 
543 osób (376 kobiet i 167 mężczyzn). W okresie od 1.04.2017r. do 31.12.2017r.  w ramach 
działalności OIK ze wsparcia skorzystało 205 osób 152K i 52M w tym 37 dzieci oraz 30 osób ON 
(osób niepełnosprawnych). 
 

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA 1  

1. Poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne (wsparcie indywidualne). 
2. Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie (wsparcie grupowe). Zorganizowano 

16 grup wsparcia dla 10 kobiet.  
3. Utworzenie i funkcjonowanie Hostelu.   
 

Hostel funkcjonuje od 1.06.2017 r., i stanowi pomieszczenie do spania, wspólne pomieszczenie do 
pobytu dziennego, ogólnie dostępna łazienka i kuchnia (na 5 osób). Schronienie jest dostępne 
natychmiastowo, czasowo (do 3m-cy) oraz całodobowo, w hostelu osoby dotknięte przemocą mają 
zapewnione potrzeby bytowe. W przypadku interwencji/sytuacji zagrożenia zapewniony był środek 
transportu, umożliwiający klientom w tym osobom niepełnosprawnym dowóz do hostelu. W 2017 roku ze 
schronienia w hostelu skorzystało 16 UP w tym 8K i 8M w tym 6 UP to dzieci (1K i M). Klienci 
przebywający w hostelu objęci byli szczególną opieką psychologiczną, prawną i socjalną.  
 

4. Zakup i funkcjonowanie całodobowego telefonu zaufania. 
Od 8.05.2017 roku działa całodobowy telefon zaufania: 506 186 518, gdzie dzwoniąc uzyskamy 

informację, poradę, cenne wskazówki jak postępować w sytuacji kryzysowej. 
 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
82 

 

 

 

5. Specjalistyczne Warsztaty Psychoterapeutyczne dla klientów OIK-u w wymiarze 48 godz. 
dydaktycznych. W 2017 roku odbyły się 4 spotkania grupowe dla 23 kobiet (łącznie 24 godz. 
dydaktyczne.  

Tematyka warsztatów stwarza środowisko terapeutyczne, pomaga w rozwoju osobowości i radzenia 
sobie w sytuacji kryzysowej.   

 
Wydarzenia Projektowe w ramach Zadania 1 

 

 Wyposażono i przeznaczono jedno pomieszczenie dla Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci 
(PPPD) aby uzyskać certyfikat Fundacji Dzieci Niczyje. Zakupiono i wyposażono PPPD 
 w zestaw do monitoringu (2kamery i okablowanie), zestaw do komunikowania się pomiędzy 
pokojami (mikrofony  3szt. + oprzyrządowanie), rejestrator audio video, słuchawki 2 szt., dysk 
twardy (2szt.), szyba wenecka, rolety okienne (2szt.) oraz maty wyciszające drzwi (2szt). Łączny 
koszt wyposażenia Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci to 10 400zł.  

 W celu sprawnego i specjalistycznego funkcjonowania OIKu zatrudniono: 
- Psychologa/Kierownika OIK, 
- Psychologa, 
- Prawnika, 

 Wyposażono stanowisko pracy Psychologa/Kierownika OIK oraz Psychologa w laptopy  
z systemem operacyjnym, 

 Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz szafę kartotekową na dokumenty klientów OIKu, 
 

Zadanie 2: Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej; 

 Działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania Rodziny Zastępczej polegające na 
specjalistycznym wsparciu oraz podniesieniu kwalifikacji osób funkcjonujących w ramach rodzinnej 
 i instytucjonalnej pieczy zastępczej. W obliczu nasilającego się zagrożenia dotykającego dzieci 
 i młodzież zasadne jest nieustanne podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowanków. 
Nieustanna praca i doświadczenie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którzy znają sytuację 
 i potrzeby Rodzin  umożliwiła trafny i zróżnicowany dobór form wsparcia realizowanych w ramach 
projektu „Nowy Start-Nowe Życie”.  

 Wsparciem w ramach projektu w 2017r. objęto 93 osoby (62 kobiet i 31 mężczyzn) funkcjonujące 
w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

 
 

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA 2 

 
1. Poradnictwo psychologiczne (wsparcie indywidualne). 
2. Grupy wsparcia dla Rodziców Zastępczych (wsparcie grupowe) 

Grupa Wsparcia wynika z potrzeby analizy problemów, wzmacniania i motywowania rodziców  

do zaangażowania w pełnienie swoich obowiązków, wymiana doświadczeń i poprawa relacji z dzieckiem.  
W 2017r. odbyło się 8 Grup Wsparcia z udziałem 71 UP w tym 68K i 3M.  

3. Wsparcie specjalistyczne: zajęcia z hipoterapii wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka 
dla 25 dzieci z RZ  
 

 27.09.2017r. rozpoczęły się  zajęcia z Hipoterapii dla I gr. dzieci z Rodzin Zastępczych tj. 10 

dzieci. Dzieci uczestniczące w zajęciach z hipoterapii mają zapewnioną rehabilitację wieloprofilową pod 
okiem specjalistów/instruktorów rekreacji ruchowej ośrodka jazdy konnej i hipoterapii. W zależności od 
warunków atmosferycznych i stanu psychofizycznego dziecka zajęcia odbywały się na ujeżdżalni otwartej 
lub krytej hali. Wykorzystanie konia w terapii oddziałuje jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie  
i społecznie na stan psychofizyczny dziecka. Terapia kontaktu z koniem, fizjoterapia na koniu, 
psychopedagogiczna jazda konna oraz woltyżerka terapeutyczna to formy wieloprofilowej rehabilitacji, która 
pozytywnie oddziałuje na stan zdrowia dziecka. Koń w hipoterapii odgrywa rolę współterapeuty i zapewnia 
nowe, niespotykane możliwości takie jak: koryguje postawę ciała, zapobiega przykurczom i ograniczeniom 
ruchomości w stawach, pobudza zmysły, uaktywnia, uczy i relaksuje, zwiększa możliwości lokomocyjne, 
przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia oraz zmniejsza spastyczność mięśni. Zajęcia z hipoterapii 
 to przede wszystkim nowe pozytywne, emocje towarzyszące dzieciom, uśmiech na twarzach i radość  
z obcowania ze zwierzęciem. 

http://www.centrumbusko.pl/
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4. Warsztaty wyjazdowe (2 dniowe) mediacje drogą do porozumienia + wizyta studyjna dla 

12 Rodzin Zastępczych w celu wymiany doświadczeń. 

 Wizyta studyjna  spotkanie z przedstawicielami rodzin zastępczych z Powiatu Tatrzańskiego  
z rodzinami z Powiatu Buskiego. Wymiana doświadczeń oraz pogadanka. 

 Warsztaty pn. „Mediacje drogą do porozumienia” 
 

5. Warsztaty (3 dniowe) przysposabiające do samodzielnego funkcjonowania  
w gospodarstwie domowym dla 10 os. usamodzielnianych z zakresu: 

  „Gospodarowania finansami i zagrożenie ze strony przestępstw elektronicznych” 
(6.10.2017r.- część stacjonarna) 

 „Asertywność i samopoznanie” (7.10.2017r.- część wyjazdowa) 

 Samodzielne przygotowywanie sałatek, przekąsek, dekorowanie potraw i stołu (7.10.2017r.- 
część wyjazdowa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W dniach 6.10.2017r.- 8.10.2017r. odbyły się warsztaty wyjazdowe dla Rodzin Zastępczych  
i usamodzielnianych wychowanków w Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem. Usługa rozpoczęła się  
w dniu 06.10.2017r., (część stacjonarna, CKZ Busko-Zdrój), dnia 7.10.2017r. cała grupa wyjechała do 
Zakopanego.  

Aktywizacja społeczna – część rekreacyjna warsztatów wyjazdowych 

 Wspólna kolacja i zabawa taneczna w Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem.  

 Zajęcia na basenie w Aqua Park Zakopane. 

 Zwiedzanie Krakowa. 

Wsparcie specjalistyczne zajęcia z Hipoterapii.  

Warsztaty pt. „Asertywność i samopoznanie” 

7.10.2017r, Zakopane. 
Warsztaty pt. „Warsztaty pn. Mediacje drogą 
do porozumienia” dnia 7.10.2017r, 
Zakopane. 

 
 

Zajęcia z hipoterapii dla dzieci z Rodzin Zastępczych. 

Warsztaty pn. „Mediacje drogą do 

porozumienia”, 7.10.2017r, Zakopane. 

http://www.centrumbusko.pl/
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6. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i i młodzieży z rodzin zastępczych  

i usamodzielniających się wychowanków Pieczy Zastępczej. 

 
Dnia 25.10.2017r. odbyły się Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych  

i usamodzielniających się wychowanków Pieczy Zastępczej ogółem 35 Uczestników. Warsztaty miały 
charakter spektaklu teatralnego. Uczestnikami były dwie grupy wiekowe. Dzieciom w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym zaprezentowano bajkę profilaktyczną "TU RZĄDZI KOT", natomiast 
starsza grupa wiekowa klas szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zobaczyła spektakl 
profilaktyczny pt. „LABIRYNT”. Warsztaty przeprowadzili aktorzy TEATRU KURTYNA z KRAKOWA. Po 
zakończeniu spektaklu ze starszą grupą wiekową wychowanków została przeprowadzona pogadanka. 
Celem warsztatów było skupienie uwagi na zapobieganiu problemom, z którymi może się zetknąć każdy 
człowiek, na różnych etapach swojego życia i rozwoju osobniczego. Przedstawienie teatralne oraz 
pogadanka przybliżyła sposoby rozwiązania problemów oraz pobudziła do zachowania czujności  
i ostrożności w różnych sytuacjach dnia codziennego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych dla 

26 Rodzin Zastępczych z Psychologiem i Animatorem. Tematyka warsztatów obejmowała 
zagadnienia z zakresu:  

 Efektywna komunikacja w rodzinie; 

 Rola dziecka w gronie rodzinnym; 

 Rola dziecka w gronie rówieśników 

 Wzmocnienie więzi rodzinnych i rówieśniczych; 

 

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Rodzin Zastępczych i usamodzielnianych 
wychowanków Pieczy Zastępczej w sali koncertowej „Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.” 

Wspólna kolacja i zabawa taneczna  
w Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem. 

 

Zajęcia na basenie w Aqua Park Zakopane. 
 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.kurtyna.krakow.pl/oferta,4.html
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08.12.2017r. odbyły się  „Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych  
i rówieśniczych z psychologiem i animatorem dla 26 Rodzin Zastępczych, ogółem 64 osoby  w tym 
38 osób to dzieci i młodzieży. Spotkanie miało na celu wzmocnienie więzi, integrację dzieci 
przebywających w rodzinach zastępczych oraz samych rodziców zastępczych. Poprzez zagadnienia 
poruszane na warsztatach zostały utrwalone relacje na drodze rodzic – dziecko. Atrakcją warsztatów były 
gry i zabawy  z animatorem, który zachęcał do wspólnej zabawy i wprowadzał nastrój świąteczny. 
Animator moderował gry i zabawy w sposób adekwatny do tematyki warsztatów. Umiejętność tworzenia 
scenerii przez animatora ułatwiła przekaz celu i sensu warsztatów dla lepszego zrozumienia świata 
dziecka. Animator wraz z psychologiem pełnili rolę łącznika między światem dziecka, a rzeczywistością 
dorosłych pokazując rodzicom w jaki sposób można angażować się w spędzanie czasu z maluchami, by 
czuły się swobodnie, radośnie i bezpiecznie. Dużym zaskoczeniem dla Uczestników warsztatów było 
pojawienie się Świętego Mikołaja. Wspólne kolędowanie, wystrój i poczęstunek wprowadził wszystkich  
w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych Rodzin 

Zastępczych w BSCK w Busku-Zdroju. 

Zajęcia z animatorem i psychologiem gier i zabaw na warsztatach manualnych połączonych  

ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych. 

http://www.centrumbusko.pl/
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Zadanie 3: Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do wszystkich grupy docelowych: 

 
CdR (Centrum dla Rodzin) to działania skierowane do wszystkich grup 
docelowych, a więc do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczenia w tym rodzin i dzieci,  osób 
funkcjonujących w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Centrum dla Rodzin funkcjonuje od 24.04.2017r. w wynajętych 
pomieszczeniach i mieści się  w budynku Hufca ZHP Busko-Zdrój, ul. 
Leszka Marcińca 4.  
W CdR świadczone jest specjalistyczne poradnictwo  dla rodzin objętych 
wsparciem, w formie popołudniowych dyżurów. W celu zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania Centrum dla Rodzin zwiększono zespół 
pracowników i zatrudniono (od 2.05.2017r.): 
-  Pedagoga – Opiekuna Centrum dla Rodzin 
-  Logopedę 
- Trenera Biofeedback 
 

Formy wsparcia skierowane do całej grupy docelowej świadczone w CdR 

1. Terapia logopedyczna.  

Zadaniem specjalisty,  jest diagnozowanie logopedyczne klientów Centrum dla Rodzin, monitorowanie 
poziomu rozwoju mowy oraz prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad  
i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń. 
W 2017 roku zrealizowano 56 godz. terapii ze192 godz. zaplanowanych na okres realizacji projektu. 
 
 

2. Trening Biofeedback. 
 Trening składa się z 10 gier po 3 min. Trening lewej półkuli C3 oraz prawej półkuli C4 na podstawie 
diagnozy trenera. Monitoring efektywność treningu i wpływu na zachowanie dziecka zapewnia 
dostosowanie odpowiedniej ilości spotkań. W 2017 roku zrealizowano 65 godz. terapii ze 160 godz. 
zaplanowanych na okres realizacji projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 

3. „Szkoła dla Rodziców”   
Warsztaty „Szkoła dla  Rodziców” to objęcie wsparciem wychowawczym i edukacyjnym rodziców. 

Warsztaty to cykl 10 spotkań w 2017r.(od 4.10.2017r. do 5.12.2017r.) łącznie 40godz. Warsztaty „Szkoła 
dla Rodziców” prowadzone były przez specjalistę ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/Trenera 

Trening Biofeedback  
w Centrum dla Rodzin. 

 

Terapia logopedyczna  
 w Centrum dla Rodzin. 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.  Program dedykowany był osobom dorosłym chcącym nawiązać 
głębsze i cieplejsze relacje ze swoimi dziećmi. Głównym celem warsztatów było wspieranie rodziców  
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego 
porozumiewania się, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, kształtowania więzi opartych na 
wzajemnym szacunku, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń to kroki ku 
głębszej relacji, dające poczucie wzajemnej bliskości i zadowolenia. Rodzice, którzy uczestniczą  
w warsztatach „Szkoła dla Rodziców” mają możliwość w czasie trwania spotkań pozostawienia dzieci pod 
opieką pedagoga w Centrum dla Rodzin. Taka forma wsparcia skierowana do dzieci, zapewnia rodzicom 
swobodny i satysfakcjonujący udział w zajęciach. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
  
 

4. Warsztaty z psychologiem. Bajkoterapia.  
 

W Centrum dla Rodzin miały miejsce warsztaty z psychologiem 
PCPR.  W zależności od wieku dzieci (3-6lat oraz 6-11lat) psycholog 
stosował elementy bajkoterapii w celach terapeutycznych, edukacyjnych  
i relaksacyjnych. Przykładowa tematyka warsztatów to np. „O szarej 
myszce która została aktorką- czyli konstruktywne radzenie sobie  
z odrzuceniem w grupie rówieśniczej”; „O przyjaźni- bajkoterapia  
z zabawami integracyjnymi”, a także „Zabawy z misiem Frankiem – 
relaksacja z elementami treningu kreatywności”. Warsztaty bazowały na 
bajkach: psychoedukacyjnych, terapeutycznych i relaksacyjnych 
umożliwiały dzieciom miedzy innymi na poznanie i zrozumienie swoich 
emocji co ułatwiło im wprowadzenie funkcjonalnych zachowań 
ułatwiających radzenie sobie w trudnych dla nich sytuacjach. Zabawy i gry 
umożliwiają doświadczenie w praktyce wcześniej omawianych treści  
a przy tym wspólną integrację uczestników. Dzieci poprzez warsztaty 
rozwijają swoją wyobraźnię oraz umiejętności interpersonalne. 

 
 
 
 

5. Warsztaty grupowe z pedagogiem. 

 
Opiekun CdR – Pedagog zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego 

czasu dzieciom podczas gdy rodzice uczestniczą w Grupach Wsparcia 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, warsztatach specjalistycznych i innych 
formach wsparcia w ramach projektu. Dzieci wykonują głównie prace 
manualne i tematycznie: rysują, malują, wycinają i rozwijają swoją 
wyobraźnię, chętni mają do dyspozycji gry planszowe i edukacyjne. 
Tematyka warsztatów dopasowana jest do wieku dzieci i aktywności. Dla 
najmłodszych wyświetlane są bajki. Atmosfera na zajęciach była 
swobodna tak aby dzieci chętnie podejmowały współpracę i  zgłaszały 
swoje propozycje do wspólnej zabawy.  

 

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. Warsztaty z Pedagogiem w Centrum dla 

Rodzin. 

Warsztaty z Psychologiem   
w Centrum dla Rodzin 

Warsztaty z Psychologiem 

  w Centrum dla Rodzin 

http://www.centrumbusko.pl/
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8.2.3 Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego  

 
Współpraca pracowników stanowiących Zespół Interdyscyplinarny (Psychologowie, Pedagog, 

Pracownicy Socjalni, Koordynatorki Rodzinnej Pieczy Zastępczej) zapewnia prawidłowe i maksymalne 
wykorzystanie szeregu zaplanowanych działań. Regularne spotkania  Zespołu (1 raz w miesiącu, łącznie 
8 spotkań) zapewnią  szczegółową analizę i diagnozę problemów, wzajemną wymianę doświadczeń,  
a tym samym podejmowanie skutecznych działań zapobiegawczych bądź eliminujących negatywne 
czynniki. Wspólna analiza pojawiających się problemów wśród klientów OIK oraz Rodzin Zastępczych  
umożliwia wzajemne przenikanie się i łączenie czynników zaradczych a tym samym skuteczną  
i efektywną pomoc Uczestnikom Projektu.  

 
 
 

8.2.4 Promocja Projektu „Nowy Start – Nowe Życie” 
 
W ramach działań promocyjno-informacyjnych 

zastosowano szereg narzędzi komunikacyjnych.  
Pracownicy Zespołu Projektowego, Psychologowie  
uczestniczyli w spotkaniach podczas, Sesji Rad Miejskich  
i Sesji Rad Gminnych Powiatu Buskiego,  na  których 
prowadzili prelekcję na temat projektu „Nowy Start – Nowe 
Życie”. Przygotowano i rozesłano pisma informujące  
o formach wsparcia realizowanych w ramach projektu do 
Placówek Oświatowych, do Wójtów i Burmistrzów, do 
Zespołów Opieki Zdrowotnej oraz Pracowników 
Socjalnych i Parafii Powiatu Buskiego  

Przygotowano ulotki promocyjne i plakaty, które 
rozprowadzano podczas Dożynek Parafialnych  
 w Świniarach oraz Festynu „Nie Ma Jak Rodzina” 

organizowanego przez PCPR oraz rozesłano do wszystkich jednostek samorządowych powiatu. 
Systematycznie prowadzona była dokumentacja fotograficzna z realizacji poszczególnych zadań. Jednym 
ze stałych działań informacyjno-promocyjnych była publikacja artykułów w prasie i na stronie PCPR 
Busko-Zdrój.  
 
 
8.2.5 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 pozwoliło na 
koordynowanie i korygowanie działań, a także dostosowywanie  do zmieniającego się tempa projektu  
i zmian, których nie przewidziano na etapie planowania. Prowadzenie obserwacji poszczególnych zadań 
projektowych pozwoliło na uzyskanie informacji zwrotnej lub ewentualnie na szybką reakcję naprawczą 
lub usprawniającą. 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 na bieżąco 
monitorował realizację zadań.  
 
 
 
8.2.6. Podsumowanie 

 

Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych w Powiecie Buskim 
poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, wsparcie procesu usamodzielniania 
się i integracji ze środowiskiem, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze 
świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą poprzez realizację 
równolegle trzech zadań:  

 

Sesja Rady Miejskiej w Busku Zdroju 

http://www.centrumbusko.pl/
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Zadanie 1.Utworzenie i działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej: 

 Poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne; 

 Funkcjonowanie Hostelu; 

 Funkcjonowanie telefonu zaufania; 

 Grupy Wsparcia; 

 Specjalistyczne warsztaty psychoterapeutyczne; 
 
Zadanie 2.  Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej: 

 Poradnictwo psychologiczne;  

 Grupy Wsparcia; 

 Wsparcie specjalistyczne: zajęcia z hipoterapii wspomagające rozwój psychofizyczny 
dziecka; 

 Warsztaty wyjazdowe, mediacje drogą do porozumienia z wizytą studyjną; 

 Warsztaty przysposabiające do samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie 
domowym dla os. usamodzielnianych; 

 Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Rodzin Zastępczych; 

 Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z 
Psychologiem 

 
Zadanie 3 Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do wszystkich grup docelowych:  

  Terapia logopedyczna; 

  Trening Biofeedback; 

  Warsztaty „Szkoła dla Rodziców”; 

  Warsztaty z pedagogiem; 

  Warsztaty z psychologiem; 
 
 

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 w 2017 roku realizowała jako partner 
kolejny rok projekt ponadnarodowy „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.  

W 2017 roku w miesiącu lipcu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju                         
2 uczniów i w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 13 uczniów w ramach realizacji projektu odbyło 
miesięczne staże na stanowisku Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych”. 
Osoby odbywające staż zapoznały się z działalnością i funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej z Powiatu Buskiego. Poznali 
również z specyfikę pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi opiekując się nimi w Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie.  Główną intencją kształcenia poprzez kurs „Młodzieżowy animator społeczno – 
kulturowy osób starszych”, jest teoretyczne  i praktyczne przygotowanie absolwenta do pełnienia roli 
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Stażyści uczestniczący w realizacji projektu ponadnarodowego  „Młodzieżowy animator 
 społeczno – kulturowy osób starszych”, 

animatora działań kulturalno – społecznych, realizowanych z osobami starszymi zarówno w wymiarze 
indywidualnym jak i środowiskowym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia i opieki dla osób 
starszych. Stażem na terenie powiatu buskiego objętych było 15 uczniów z klasy pierwszej, drugiej                      
i trzeciej  Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju – ZDZ Busko-Zdrój.                                      
Aby przygotować się do wakacyjnego stażu, słuchacze uczęszczali również w zajęciach teoretycznych 
takich jak: pedagogika czasu wolnego i zabawy, podstawy teorii animacji społeczno–kulturalnej                           
i aktywizacji życiowej seniorów, komunikacja interpersonalna – skuteczne porozumiewanie się oraz na 
zajęcia praktyczne, które obejmowały: gry i zabawy integracyjne, terapię wspomnieniową i terapię 
zajęciową 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

    

 

 

 

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. 
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. 

 
Tabela. 27 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.  
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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.  

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”  
Realizacja projektu „Nowy Start – Nowe 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 

PCPR trzykrotnie uczestniczył w Ogólnopolskiej 
Zbiórce Żywności koordynowanej przez 
Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu 
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 i pozarządowych poprzez organizowanie 
różnych akcji dobroczynnych przy wsparciu 
wolontariuszy. 

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. 

Na terenie Powiatu Buskiego w 2017 roku utworzono 
OIK w ramach którego funkcjonuje Hostel.  

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  
i prewencyjnych zwalczania negatywnych 
zjawisk społecznych.  

Realizacja projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie”  
Realizacja projektu „Nowy Start – Nowe Życie” 

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 26 maja 2017 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. 
Obecnie został przygotowany program na lata 2018-
2020. 

15. Realizacja projektów ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
 

Realizacja projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie”  
Realizacja projektu „Nowy Start – Nowe Życie” 
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 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 2017 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 26 
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 z finansowaniem od roku 2017.    
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 od 2017 roku.  

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

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

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

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

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

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie w razie 
potrzeb. 

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

Organizacja imprez integracyjnych.  

9. Wspieranie funkcjonowania środowiskowej 
świetlicy dla osób niepełnosprawnych. 

W 2017 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 
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część Powiatowej Strategii Integracji  
i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2011-2020. 

14. Realizacja projektów w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

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

 

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

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Podjęte działania:    

1. Realizacja Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2016-2020 
 

Realizacja Programu 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 2017 r. w strukturze PCPR utworzono Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w ramach dofinansowania  
z projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie”.  

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

  poradnictwo psychologiczne w sytuacjach 
kryzysowych; 

 poradnictwo prawne; 
 dyżury całodobowego telefonu zaufania; 
 interwencje środowiskowe pracowników OIK. 

4. Wspieranie rozwoju edukacji społecznej  
i promocja postaw społecznych 

 Opracowanie i realizacja Programu działań 
profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 
promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w środowiskach zagrożonych 
przemocą w rodzinie na lata 2017-2020; 

 Warsztaty psychologiczne w szkołach z terenu 
powiatu buskiego nt. poprawnej komunikacji oraz 
profilaktyka zagrożeń społecznych; 

 Festyn rodzinny „Nie ma jak rodzina” w maju  
2017 r.; 

 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających 
przemocy w rodzinie; 

 Promocja ośrodka interwencji kryzysowej  
i korzystania ze specjalistycznej pomocy 
psychologicznej i prawnej podczas sesji rad 
miejskich i gminnych z terenu powiatu buskiego. 

5. Podejmowanie działań profilaktycznych 
sprzyjających wzmacnianiu więzi 

 Warsztaty psychologiczne dla dzieci w „Centrum 
dla Rodzin”; 

http://www.centrumbusko.pl/
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rodzinnych  Warsztaty wychowawcze pn. „Szkoła dla 
Rodziców”; 

 Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych z terenu Powiatu Buskiego. 

6. Prowadzenie profilaktyki w kierunku 
rozwiązywania problemów alkoholowych 

 Indywidualna pomoc psychologiczna dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych; 

 Indywidualne poradnictwo terapeuty uzależnień w 
ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie. 

7. Rozwijanie edukacji przedmałżeńskiej 
i poradnictwa rodzinnego 

 Warsztaty psychoedukacyjne dla kandydatów 
przygotowujących się do zawarcia związku 
małżeńskiego w ramach katechez 
przedmałżeńskich, organizowanych przy parafii św. 
Brata Alberta w Busku-Zdroju nt. prawidłowej 
komunikacji w rodzinie oraz istoty dialogu 
małżeńskiego; 

 Popularyzowanie podjęcia opieki w formie 
rodzicielstwa zastępczego; 

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

8. Wdrażanie nowatorskich projektów na rzecz 
pomocy rodzinom 

 Opracowanie i realizacja Programu działań 
profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 
promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w środowiskach zagrożonych 
przemocą w rodzinie na lata 2017-2020; 

 Warsztaty wychowawcze pn. „Szkoła dla 
Rodziców”. 

9. Realizacja szkoleń podnoszących 
kwalifikacje i doskonalących umiejętności 
poszczególnych służb 
 

 Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs 
zaawansowany; 

 Szkolenie pt. „Po-moc – skuteczne interwencje  
w sytuacji przemocy w rodzinie”; 

 Szkolenie pt. „Skuteczna szkoła wobec dziecka 
krzywdzonego”; 

 Wstęp do Kręgów Naprawczych; 
 Szkolenie pt. „Zachowania autodestrukcyjne 

młodzieży, samookaleczanie, zachowania 
suicydalne, zaburzenia odżywiania- symptomy  
i ewentualne rozwiązania”; 

 Szkolenie pt. „Profilaktyka uzależnień i zachowań 
ryzykownych młodzieży”; 

 Udział w konferencji pt.: „Przeciwdziałanie 
narkomanii – wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu 
lokalnym”; 

 Szkolenie pt.: „Praca terapeutyczna z rodziną 
zastępczą i adopcyjną”; 

 Szkolenie EEG-Biofeedback; 
 Studia podyplomowe pn.: „Biegły sądowy  

w zakresie diagnozy rodziny dysfunkcjonalnej  
i dziecka krzywdzonego”; 

 Wizyta studyjna w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
w Krakowie. 

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  Udział w rekrutacji kandydatów do projektu EFS 

http://www.centrumbusko.pl/
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Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

„Dobry Zawód – Lepsze Życie”, prowadzenie 
warsztatów psychologicznych dla beneficjentów 
projektu, poradnictwo indywidualne. 

 Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w ramach dofinansowania z projektu pn. „Nowy 
Start – Nowe Życie”. 

      

   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. 
Realizacja projektu „Nowy Start – Nowe Życie” 

   

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

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

   

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

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”  
Realizacja projektu „Nowy Start – Nowe 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 „Dobry Zawód – Lepsze Życie”  
Realizacja projektu „Nowy Start – Nowe 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 projektów: „Dobry Zawód – Lepsze Życie”,   
„Nowy Start – Nowe Życie” 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
97 

 

 

 

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

W dniu 23 listopada 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na czele  
z Dyrektorem Panem Andrzejem Smulczyńskim Członkiem Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Busku - Zdroju Panią Anną Kanią po raz pierwszy zorganizowali wspólnie w Sali Koncertowej 

Sanatorium „Marconi” w Busku – Zdroju  obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Jak co roku uroczystość 
poprzedziła Msza Święta w intencji pracowników socjalnych i służb społecznych.   

Uroczystość odbyła się pod patronatem honorowym Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku – 
Zdroju Pana Andrzeja Gądka oraz Starosty Buskiego Pana Jerzego Kolarza, Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Busku–Zdroju Pani Justyny Nurek oraz Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój Pana 
Waldemara Sikory. 

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 2017 roku 
laureatem statuetki „Złotego Serca Dobroci” została: 
Pani Barbara Jakacka – Green – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach. Statuetkę w imieniu Pani Barbary Jakackiej Green odebrał Pan Konrad 
Jantarski.  
W kategorii „Serce Dobroci” statuetki otrzymali: 
-Pani Anna Kania – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju 

-Pani Jolanta Żurek - wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie 

-Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Kików - statuetkę odebrała przewodnicząca 
Stowarzyszenia Pani Teresa Sowula. 
-Tadeusz Olszowy - przedsiębiorca z miejscowości Podwale w gminie Pacanów. 
Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Busko–Zdrój Waldemar Sikora 
uhonorowali wyróżnieniami grupę pracowników pomocy społecznej, którzy szczególnie zasłużyli się na 
polu pomocy potrzebującym. 
List gratulacyjny Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój Waldemara Sikory dla najstarszego stażem 

pracownika pomocy społecznej  otrzymała Pani Grażyna Sołtysiak – pracownik socjalny MGOPS Busko – 
Zdrój.   
Podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego rozstrzygnięto Konkursu „Wolontariusz Roku 2017”, 
którym został  Sebastian Nowak  uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju. 
Szczególne wyróżnienia za pracę wolontarystyczną otrzymały Alicja Grzywa oraz Magdalena 
Kowalska. Wyróżnionych zostało także 20 wolontariuszy działających w Klubie Wolontariusza.  
Należy podkreślić, że Dyrektor PCPR Pan Andrzej Smulczyński z rąk Elżbiety Kubiec– Zastępcy 
Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP w Kielcach został wyróżniony odznaczeniem za zasługi dla 

Chorągwi Kieleckiej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju otrzymało 
Srebrną Odznakę Przyjaciół Harcerstwa. Obchody Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił recital Agaty 
Ślazyk, Rafała Jędrzejczyka oraz Pawła Pierzchały artystów z Piwnicy pod Baranami w Krakowie. 
 

  
 

 

                
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Uroczyste Obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego– Busko-Zdrój, 
 23 Listopad 2017 r. 

http://www.centrumbusko.pl/
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10.2. Dzień Pracownika Socjalnego w Warszawie 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Andrzej Smulczyński jako Członek Rady 
Pomocy Społecznej,  Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich 
Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.brał udział w pracach Komisji do spraw oceny wniosków  
o nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 25.09.2017 r.  
w Warszawie.   
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w dniu                         
21 listopada 2017 roku w Warszawie. Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w której uczestniczył Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Andrzej Smulczyński. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
11. 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”. 
 

 
.   
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

  

 
 
11.1. 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: 

Prace Komisji– Warszawa, 25 września 2017 r. 

Bieg Rodzinny pn.  „Zielony Kilometr” 

 

Uroczyste Obchody Dnia Pracownika 
Socjalnego– Warszawa, 21 Listopad 2017 r. 
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31.03-02.04.2017r., 29-30.09.2017r., 01-03.12.2017r. W każdej akcji brało udział ponad 200 
wolontariuszy ze szkół powiatu buskiego.  

 
 
Tabela 28 . Rozliczenie zbiórki żywności w 2017r.  

 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
12. 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 2017 Centrum kontynuowało współpracę                   
z Kancelarią Prezydenta, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Administracji                     
i Cyfryzacji, Rzecznikiem Praw Dziecka, 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 

Organizowane zbiórki 
żywności 

Łączna waga zebranych 
produktów 

31.03.- 02.04. 1648,40 kg 

29-30.09 1565,11  kg 

01-03.12   2035,31 kg 

Razem 5248,82 kg 

Zbiórki żywności 2017r.  
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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 2017 r. z redakcjami 
Problemów Społecznych, Tygodnika Ponidzia, Echo Dnia, portalem internetowym busko.com, regionalną 
telewizją internetową „Telewizja Ponidzie”. 
 
 
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 23-26.04.2017r. oraz  

w dniach 26-29.04.2017r. w Zakopanem odbyły się Szkolenia dyrektorów, 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami 
zastępczymi. Autorski warsztat kompetencyjny dla koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej i innych specjalistów, pracujących w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej -  
poprowadziła Joanna Luberadzka -Gruca trener Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Dyrektor 
Fundacji „Przyjaciółka”, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka. Warsztat nosił tytuł „Co pomaga  
a co szkodzi w opiece nad dziećmi powierzonymi w pieczę zastępczą?”. Szeroko została omówiona 
realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez Bernadetę Skóbel radcę 

prawnego ze  Związku Powiatów Polskich. Prelekcje prowadzili także członkowie Stowarzyszenia 
„Centrum”: Iwona Romanowska dyrektor PCPR w Wejherowie oraz Mirosława Zielony dyrektor PCPR 

w Koszalinie, jak również koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opocznie. Warsztaty dla psychologów pracujących  z rodzinami zastępczymi. na temat 
procedury diagnozowania predyspozycji i motywacji kandydatów na rodziców zastępczych poprowadziła 
dr Aleksandra Jaworowska - Prezes Pracowni Testów Psychologicznych, Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego w Warszawie. Wkład buskich koordynatorów był duży w organizację konferencji. 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ‘’ 
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W dniach 5-8 października 2017 w Sarbinowie po raz dwunasty odbyły się obrady 
Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie 
pod hasłem „Zawsze z rodziną”, w którym uczestniczyło blisko 150 uczestników: przedstawicieli PCPR i 
MOPR, Regionalnych Ośrodków Pomocy , sądów rodzinnych i organizacji pozarządowych, działających  
w obszarze wsparcia rodziny oraz starostów i członków zarządów powiatowych. W XII Forum 
uczestniczył Dariusz Kalinowski Wicestarosta Koszaliński. 

 
Wykład inauguracyjny „Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym, 

czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania” wygłosił prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński - 
Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i jednocześnie Prezes 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. dr hab. Hubert Kaszyński  
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w swym wykładzie „Profesjonalizacja pracy socjalnej” zwrócił 
uwagę na przewartościowanie pracy socjalnej z instrumentalnej (kontrolnej) i funkcjonalnej 
(wzmacniającej) na kliniczną pracę socjalną, stawiającą w centrum indywidualną relację umożliwiającą 
dialog – fundament bycia z innym człowiekiem. Zmianę umożliwia możliwość opowiedzenia o doznanej 
krzywdzie, co pozwala zbierać ich rozsypaną tożsamość i dać im poczucie bycia uznanym w ich 
odmienności. Trzeba zastąpić w pracy socjalnej dominującą obecnie „władzę nad człowiekiem” - „władzą 
z człowiekiem” zapewniającą wolność od nas tym, z którymi pracujemy. 
 

Na forum wystąpił też Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów 

Polskich. Podkreślił on wyjątkową rolę PCPR w strukturach powiatów. Zaapelował też o zgłaszanie do 
ZPP uwag do projektów aktów prawnych i przekazywanie informacji o problemach ponadlokalnych, co 
pozwoli ZPP podejmować działania interwencyjne. 

Iwona Klimowicz z ROPS w Szczecinie zaprezentowała temat „Problemy i potrzeby społeczne  

w województwie zachodniopomorskim. Różne podejścia do polityki społecznej a koszty zaniechania 
działań.” Wskazywała m.in. na konieczność pracy z rodzinami na poziomie gmin i ośrodków pomocy 
społecznej, by zmniejszać liczbę odbieranych dzieci z rodzin, a w przypadku dokonanych już umieszczeń 
dzieci w pieczy zastępczej doprowadzać do naprawy sytuacji w rodzinie i szybkich powrotów dzieci do 
rodzin biologicznych. 

Wykład pt „Piecza zastępcza – prawo i praktyka” poprowadziła sędzia rodzinny Ewa Ważny  
z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Anna Pierzchalska z Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej 
przedstawiła prezentacje „Dialog Motywujący – jako nowatorska metoda pracy z rodziną potrzebującą 
wsparcia”.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich 

Ośrodków Pomocy Rodzinie Sarbinowo 2017r.  
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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 27kwietnia 2012 r. Rada Powiatu 
wprowadziła nowy Statut  (Uchwała nr XVIII/165/2012). 

  Do miesiąca października 2006 roku, Centrum działało w oparciu o regulamin organizacyjny 
uchwalony przez Zarząd Powiatu w dniu 01.10.2003r. (uchwała Zarządu Powiatu Nr 65/2003 ), a od 14 
maja 2008 roku działało na podstawie nowego regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd 
Powiatu (Uchwała nr 151/2008). W dniu 31.12.2009 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w regulaminie 
organizacyjnym (Uchwała nr 392/2009). Od sierpnia  2012 r. Centrum działało w oparciu o regulamin 
organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w dniu 14 sierpnia 2012 r.  (Uchwała nr 395/2012 ). 
Zarząd wprowadzał następujące zmiany do regulaminu organizacyjnego: w dniu 19 września 2012 r. 
Uchwałą nr 426/2012 oraz 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.W dniu 11 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu uchwalił nowy regulamin organizacyjny (Uchwała nr 
582/2017 ).   

Nowa struktura organizacyjna została wprowadzona w celu dostosowania jej do nowych zadań 
wynikających z uregulowań prawnych, jak również dla lepszej obsługi klientów Centrum.  

W skład „Centrum” wchodzą następujące zespoły: 
 Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej, 
 Zespół Finansowy, Administracji i Kadr, 
 Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON, 
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
5.   Zespół Projektowy i Realizacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego 

   
Dla zharmonizowania działalności i zapewnienia jednolitego działania przy wykonaniu zadań, 

poszczególne zespoły zobowiązane są do współpracy oraz informowania się o obowiązujących 
przepisach. 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla sprawnego wykonywania powierzonych zadań dysponuje 
własnym środkiem transportu Peugeot Expert, który przystosowany jest również do przewozu osób 
niepełnosprawnych. W 2017 roku  wyjazdów służbowych w teren było 190. 

Centrum posiada własną stronę internetową www.centrumbusko.pl, na której są zamieszczane 
wszystkie informacje z działalności Centrum.  W ubiegłym roku odnotowano około 30 tys. Wejść na 
stronę. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Samochód służbowy zakupiony ze środków 
EFS 

 

Strona internetowa PCPR 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2. Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku 
 

Obsadę kadrową Centrum na koniec 2017 roku stanowiło 17 osób. W roku ubiegłym zatrudniono 
Psychologów oraz Pedagoga w ramach Projektu „Nowy Start – Nowe Życie”. 
 

Stan na 31.12.2017 r.: 
 

Andrzej Smulczyński - mgr politologii i nauk społecznych, organizator pomocy społecznej – dyrektor. 
Aneta Chwalik - mgr politologii i nauk społecznych, organizator pomocy społecznej – kierownik 
zespołu. 

Danuta Sołtyk – specjalizacja II stopnia na kierunku praca socjalna, mediator - starszy specjalista 
pracy socjalnej. 

Justyna Zięba – mgr pedagogiki - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, mediator.  
Marta Drobek - mgr ekonomii, organizator pomocy społecznej- główna księgowa. 
Ewa Bysiec – mgr ekonomii - pomoc administracyjna. 
Magdalena Nocoń – mgr prawa – sekretarka (umowa na czas określony) 

     Edyta Borek - mgr ekonomii, podinspektor.       
Agnieszka Milewska- mgr rewalidacji z terapią pedagogiczną, organizator pomocy społecznej – 
kierownik zespołu. 
Łukasz Drobek - mgr inż. teleinformatyki - informatyk/kierowca. 
Dorota Kowalczyk – mgr psychologii – psycholog – kierownik zespołu. 
Urszula Surma- mgr psychologii – psycholog. 
Monika Kozłowska- mgr psychologii – psycholog. 
Leszek Zelek- mgr ekonomii/administracji - Koordynator Projektu (umowa na czas określony). 

http://www.centrumbusko.pl/
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Dorota Sobiegraj- mgr chemii- specjalista ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji (umowa na czas 
określony). 

Beata Smodrzewska- mgr pedagogiki - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa na czas 
określony). 

Małgorzata Golonka -mgr geografii i ochrony środowiska -Pedagog (umowa na czas określony). 
 

Osoby na zasiłkach macierzyńskich:         
Anna Syska – mgr pedagogiki – sekretarka.  

 
Osoby na zasiłkach wychowawczych:         
Monika Plisak – wykształcenie zawodowe – sprzątaczka. 
 
Osoby, którym ustał stosunek pracy: 
Monika Pietrzyk- mgr  administracji- pomoc administracyjna ( umowa na czas zastępstwa). 
Justyna Twardy- mgr pedagogiki - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa na czas 
określony). 

 
W 2017 roku z Centrum współpracowały również osoby zatrudnione na podstawie umowy   
cywilnoprawnej. 
 
Stażyści: 
Monika Kowal (staż od 01.09.2016 r. – do 28.02.2017 r.) 
Marcelina Rokita ( staż od 01.02.2017 r. – do 31.10.2017 r.) 
 

Średni staż pracy osób zatrudnionych w Centrum wynosi 12,93 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 2017 r wynosiło 
2 884,63 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 2017 roku zgodnie z planem wydatków Funduszu dla uprawnionych pracowników zorganizowano 
następujące formy organizacji wypoczynku: 

 
1. Dofinansowano zorganizowanie wycieczki dla pracowników oraz członków ich rodzin do Włoch. 
2. Zorganizowano spotkanie integracyjne  

 W 2017 roku miejscem wycieczki były Włochy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pracownicza wycieczka Włochy 2017r.  
 

http://www.centrumbusko.pl/
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14.4. Podwyższanie kwalifikacji 

 
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju uczestniczyli w 2017 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. 
Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 r. 
organizowane przez Regionalna Izbę Obrachunkową 

1 

2 
Konferencja  „Bezpieczny i aktywny Senior” organizowana 
przez Wojewodę Świętokrzyskiego 

1 

3 
Szkolenie dyrektorów ,psychologów i koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej 

3 

4 
Regionalna konferencja dotycząca konsultacji społecznej 
zmian do ustawy „Za życiem” 

1 

5 
Szkolenie „Praca terapeutyczna z rodziną zastępczą  
i adopcyjną” 

1 

6 
XII Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR „Zawsze  
z rodziną” w Sarbinowie 

2 

7. Konferencja w Sądzie Okręgowym „Poznaj mediacje...” 1 

8 Konferencja  pn.”Zostań rodzicem zastępczym” 2 

9. 
Konferencja „ Przeciwdziałanie narkomanii wyzwania 
cywilizacyjne” 

1 

10 
Konferencja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 
dotycząca zmian w programie Senior + 

1 

11. Szkolenie „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży” 1 

12 Konferencja XI Kampanii Społecznej „Biała Wstążka”  1 

13 
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs 
zaawansowany 

1 

14 
Wstęp do Kręgów Naprawczych 
 

1 

15 
Szkolenie pt. „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, 
samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia 
odżywiania- symptomy i ewentualne rozwiązania 

1 

16. 
Szkolenie pt. „Profilaktyka uzależnień i zachowań 
ryzykownych młodzieży 

1 

17 
Konferencja pt.: „Przeciwdziałanie narkomanii – wyzwanie 
cywilizacyjne o zasięgu lokalnym”; 

1 

http://www.centrumbusko.pl/
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18 
Szkolenie pt.: „Praca terapeutyczna z rodziną zastępczą i 
adopcyjną”; 

1 

19. 
Studia podyplomowe pn.: „Biegły sądowy  
w zakresie diagnozy rodziny dysfunkcjonalnej  
i dziecka krzywdzonego 

1 

20. Szkolenie EEG-Biofeedback 1 

21 
Wizyta studyjna w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w 
Krakowie 

2 

 
 

RAZEM 
 

26 

 

  
 
 
 

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 11 
Kandydaci na rodziny 

zastępcze 
13 

2 

Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego 
służącego weryfikacji procesu 
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w 
powiatach 

 

2 

Rodziny zastępcze, 
placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, 
przedstawiciele Sądu 

Rodzinnego, GOPS-ów 
oraz Starostwa 
Powiatowego 

32 

3 

Warsztaty wyjazdowe : mediacje drogą do 
porozumienia + wizyta studyjna” dla rodzin 
zastępczych 

1 
Rodziny zastępcze wraz 

z dziećmi  
 

4 

Warsztaty przysposabiające do samodzielnego 
funkcjonowania w gospodarstwie domowym” 
dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej i 
instytucjonalnej pieczy zastępczej 

1 

Pełnoletni 
wychowankowie 
rodzinnej i 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej 

10 

5 

Szkolenie „Fundusze europejskie” 
przeznaczone dla pracowników Domów 
Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo                   
-Wychowawczych i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej  

1 

Dyrektorzy i Księgowe 
Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych, 
Domów Pomocy 

Społecznej i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej  

14 

http://www.centrumbusko.pl/
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6 
Warsztaty manualne połączone ze 
wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych  

1 Rodzice zastępczy  26 

7 
Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z 
rodzin zastępczych i usamodzielniających się 
wychowanków 

1 

Dzieci i 
usamodzielniający się 
wychowankowie rodzin 

zastępczych 

35 

8 Ocena sytuacji dziecka w rodzinie  2 

Ośrodek Adopcyjny, 
Rodziny zastępcze, 

Przedstawiciele OPS 
Szkoły  

80 

9 
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych 

8 Rodziny zastępcze 10 

10 
Spotkanie grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie 

21 

Osoby doznające 
przemocy w rodzinie  

z terenu powiatu 
buskiego 

8 

11 
Warsztaty wychowawcze pn.: „Szkoła dla 
Rodziców” 

10 
Rodzice, klienci Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej 

10 

12 
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie 

20 
Osoby stosujące 

przemoc w rodzinie 
11 

13 
Szkolenie pt. „Po-moc – skuteczne interwencje 
w sytuacji przemocy  
w rodzinie” 

1 

Instytucje powiatu 
buskiego zaangażowane  

w system 
przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

25 

14 
Szkolenie pt. „Skuteczna szkoła wobec dziecka 
krzywdzonego” 

1 Pracownicy oświaty 12 

15 
Warsztaty psychologiczne dla narzeczonych w 
ramach kursu przedmałżeńskiego 

1 Narzeczeni 14 

16 
Warsztaty psychologiczne prowadzone  
w szkołach z terenu powiatu buskiego  

10 
Uczniowie ze szkół z 

terenu powiatu buskiego 
240 

 

14.5.1. Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju powołany do Regionalnej Komisji 
Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych  
w województwie świętokrzyskim 

W dniu 21 czerwca 2017r. z rąk członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądek 
otrzymał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, Andrzej Smulczyński akty 
powołania do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników 
socjalnych w województwie świętokrzyskim. Regionalna Komisja Egzaminacyjna w każdym  
z województw składa się z nie więcej niż 5 członków- specjalistów z zakresu pracy socjalnej lub pomocy 
społecznej z danego województwa, posiadających doświadczenie w kształceniu, doskonaleniu 
zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających   
w obszarze pomocy społecznej. Członków regionalnej komisji powołuje Centralna Komisja 
Egzaminacyjna na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa. 
Do zadań Komisji należy przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji 
zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji 
zawodowej, nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej, prowadzenie rejestru wydanych dyplomów 
oraz opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla 
Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Jeszcze tego samego dnia 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się I posiedzenie Komisji. 

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. specjalizacji w zawodzie specjalizacji zawodowej 
pracowników socjalnych powołana przy marszałku Województwa prowadziła w lipcu i wrześniu br. 
egzaminy w zakresie  nadania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.  

http://www.centrumbusko.pl/
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14.5.2 Narada Dyrektorów / Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  

W dn. 20.04.2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyła się narada dyrektorów / 
kierowników powiatowych centrów pomocy rodzinie. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – jednostki odpowiedzialnej za 
wdrażanie projektów EFS oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – organizatora 
spotkania. Zaprezentowano następujące kwestie: 
 - Wnioski i rekomendacje wynikające z monitoringów programów realizowanych w obszarze polityki 
społecznej; 
- Informacje o konkursach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju jako Lider w realizacji projektów partnerskich 
w województwie świętokrzyskim zostało poproszone o przedstawienie historii powstania największego jak 
do tej pory projektu partnerskiego w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem pn. „Dobry 
Zawód – Lepsze Życie”, w którym PCPR pełni rolę Lidera a sześć gminnych ośrodków pomocy 
społecznej pełni rolę Partnerów. Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Andrzej 
Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Pan Leszek 
Zelek – Kierownik Zespołu Realizacyjnego Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawili 
historię powstania koncepcji projektu, sposobu zawiązania partnerstwa, w jakiej fazie realizacji znajduje 
się projekt, a także informację na jakie problemy napotykają przy realizacji tak skomplikowanego projektu. 
Po przedstawieniu ww. zagadnień odbyła się dyskusja nt. zawierania partnerstw przez pcpr-y 
z województwa świętokrzyskiego oraz o możliwości aplikowania o środki w przyszłych konkursach 
ogłaszanych w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Narada Dyrektorów / Kierowników powiatowych centrów pomocy rodzinie w Kielcach  

  

 

Wręczenie Dyplomów dla Pracowników Socjalnych-  Regionalna Komisja Egzaminacyjna 
 ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych 

  

  

 

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
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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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
109 

 

 

 

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

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

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w siedzibie Centrum odbyła się wizyta studyjna słuchaczy 
„Szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji pomocy społecznej” organizowanego 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 w zakresie pomocy społecznej, 
wspierania rodziny, pomocy osobom niepełnosprawnym  i doznającym przemocy w rodzinie oraz 
współpracą Centrum z podmiotami realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.  Poinformował    
o realizowanych projektach współfinasowanych przez MRPiPS jak również w ramach pozyskiwanych 
Funduszy Unijnych. Uczestnicy szkolenia obejrzeli także film z realizacji projektu „Nowy Zawód –Nowy 
Start”. 

        

   

 

 

 

 

14.5.4.Spotkanie informacyjne Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.  

W dniu 20 lutego 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, odbyło się spotkanie 
informacyjne zorganizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział 
Świętokrzyski w Kielcach dla Dyrektorów oraz pracowników zajmujących się   realizacją programów  
„Aktywny Samorząd” oraz „Wyrównywania różnic między regionami III”. Na spotkaniu obecny był 
Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Pan Andrzej Michalski, oraz pracownicy Pani Katarzyna 
Siek oraz Pan Wiesław Kolasa. Celem spotkania było omówienie raportu końcowego ogólnopolskiego 
badania pn.: „Badanie realizacji przez samorządy powiatowe zadań ustawowych na rzecz osób 
niepełnosprawnych”, proponowanych zmian dotyczących Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozstrzygniecie wątpliwości podczas realizacji ww. 

programów, oraz wymiana strategicznych informacji istotnych dla prawidłowej ich realizacji. 

. 
      

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Spotkanie informacyjne Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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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 2017 r.  
w grupie tematyczno-roboczej do spraw współpracy międzyinstytucjonalnej. 

 
21 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się trzecie spotkanie 

Grupy Tematycznej ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej, działającej w ramach Regionalnej Platformy 
Współpracy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach 
projektu systemowego „Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy",  (Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej). Wzięli w nim udział przedstawiciele 
urzędów pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego oraz 
zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 
Podczas spotkania zostały przedstawione i zatwierdzone rekomendacje służące wzmocnieniu 

współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz publicznymi służbami zatrudnienia 
wypracowane na spotkaniach Grupy Tematycznej.  Duży wkład w ich ostateczny kształt mieli również 
uczestnicy realizowanych w ramach projektu warsztatów. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.5.6. Dyrektor Andrzej Smulczyński jako członek Rady Pomocy Społecznej przy 
Ministrze Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej. 

W 2017 roku dobiegła końca kolejna VII Kadencja Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze 
Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej.  Z tej okazji w dniu 25 stycznia 2017 roku odbyło się kończące VII 
Kadencję ostatnie posiedzenie Rady VII Kadencji. W imieniu Minister Elżbiety Rafalskiej listy gratulacyjne 
z podziękowaniami dla członków Rady, wręczyła Elżbieta Bojanowska podsekretarz stanu MRPiPS. 
Rada podsumowała działania z okresu 3 lat i przyjęła rekomendację dla nowej Rady VIII  Kadencji.  
W miesiącu marcu 217 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju                          
p. Andrzej Smulczyński został powołany do Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udział Dyrektora Andrzeja Smulczyńskiego w grupie tematyczno-roboczej  

do spraw współpracy międzyinstytucjonalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Powołanie do Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji -   

Dyrektora PCPR p. Andrzeja Smulczyńskiego 
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14.6. Kontrole zewnętrzne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju 

 
  W 2017 roku kontrole zewnętrzne były dokonywane przez następujące instytucje kontrolne: 
 
a) Państwową Inspekcję Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach  

b) Urząd Marszałkowski Kielce -zakres kontroli projektu ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego  

 Wydano zalecenia pokontrolne w celu ich wyeliminowania.   
 
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 

 
Starosta Buski Jerzy Kolarz uhonorował wyróżnieniami 2 pracowników Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie Panią Danutę Sołtyk, Pani Justynę Ziębę i Pana Leszka Zelka, którzy szczególnie 
zasłużyli się na polu pomocy potrzebującym w 2017 roku. Wyróżnienia zostały wręczone podczas 
uroczystości Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego.        

W dniu 30 listopada 2017 roku podczas uroczystej gali II edycji konkursu ,,Świętokrzyscy 
Burzyciele Barier” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju otrzymało wyróżnienie                        
w kategorii ,,Łatwy dostęp”.  W kategorii tej nagradzane były działania związane z likwidacją barier 

architektonicznych oraz wszystko to co wpłynęło na zwiększenie dostępności obiektu dla osób 
niepełnosprawnych. Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 2016 roku z inicjatywy śp. Anny 
Sowy – Pełnomocnika Prezydenta Kielc ds. Osób Niepełnosprawnych i  ma na celu promowanie                               
i nagradzanie działań związanych z likwidacją barier architektonicznych, w komunikowaniu się, 
utrudniających poruszanie się lub porozumiewanie osobom z niepełnosprawnościami. II edycja konkursu 
odbyła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. 
Wyróżnienie w imieniu Centrum odebrała Pani Agnieszka Milewska Kierownik Zespołu Pomocy Osobom  
Niepełnosprawnych i Obsługi Programów PFRON. Organizatorem konkursu był Oddział Świętokrzyski 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. Centrum było jedyną 
jednostką samorządową, nagrodzoną przez Kapitułę konkursu. 

  

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Świętokrzyscy Burzyciele Barier 2017” 
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15.2. Skargi i wnioski 
 

W okresie sprawozdawczym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie wpłynęła żadna 
skarga dotycząca pracy PCPR. Skargi i wnioski można anonimowo wrzucać do skrzynki.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 248 

3. Odwołania od decyzji 2 

4. Skierowania do POW  3 

5. Umowy z Zawodową Rodzina Zastępczą – wznowienie, aneksy 3 

6. Rozstrzygnięcia ze środków PFRON 666 

7. 
Umowy dotyczące wydatkowania środków PFRON 

(bariery, sprzęt,spotr ,,Aktywny samorząd”) 
118 

8. Złożone wnioski do Zarządu Powiatu i Radę Powiatu 147 

9. 
Umowy związane z realizacją projektów finansowanych ze 

środków EFS 
34 

 
 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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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 15 uchwał 
w sprawach dotyczących pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. PCPR wniósł na posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisje Rady Powiatu 132 
opracowań, informacji i sprawozdań. 
 
 
16. INFORMACJE DODATKOWE 
 
16.1. Wydawnictwa PCPR 
 

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

Lp. Wyszczególnienie Źródło finansowania 

1. 
Kalendarze naścienne 2018 rok promujące Rodzicielstwo 

Zastępcze 
Budżet Centrum 

2. 
Plakaty promujące Rodzicielstwo Zastępcze. 

Festyn Rodzinny 
Sponsorowane 

3. Cukierki „Krówki” promocyjne - Aktywny samorząd  „Aktywny samorząd” 

4. Ulotki promujące Ośrodek Interwencji Kryzysowej Budżet Centrum 
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17. OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

I PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE, WYNIKAJĄCE  
Z WYKONYWANYCH ZADAŃ   

 
Powiatowa, lokalna polityka społeczna kreowana i realizowana jest przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, stanowiąc istotny element polityki społecznej w regionie województwa, wpływając na 

sytuację mieszkańców danego terenu. Konkretne działania w zakresie tworzenia i realizacji zadań 

wsparcia rodziny zawarte są w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych uchwalonej 

przez Radę Powiatu do 2020 roku oraz corocznych Ocen Zasobów Powiatowej Pomocy Społecznej, 

a także szczegółowych programów wynikających z uregulowań prawnych.   

Rok 2018 będzie kolejnym etapem realizacyjnym w duchu zapisów tych dokumentów, gdzie 

zasada pomocniczości zmierzająca do poprawy bytu, usuwania nierówności społecznych, podnoszenia 

kultury życia wielu warstw ludności powiatu, w tym najsłabszych i niepełnosprawnych stawiane będą na 

pierwszym planie.  

PCPR wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym z zakresu wspierania rodziny 

 i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej oraz niektórych spraw wykonywanych z zakresu 

administracji rządowej.  

Zadania własne powiatu obligują do prowadzenia rozwoju infrastruktury domów pomocy 

społecznej, prowadzenia mieszkań chronionych, funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, pomocy dla usamodzielnianej młodzieży oraz integracji ze 

środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia. PCPR w ramach zadań udziela 

informacji o prawach i uprawnieniach, a także podejmuje działania wynikające z rozeznanych potrzeb,  

w tym tworzenia i realizowania programów osłonowych min. z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie. 

Centrum w świetle obowiązujących przepisów działać będzie w zakresie pomocy rodzinie, wypełniania 

http://www.centrumbusko.pl/
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funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Praca socjalna na rzecz rodzin i dzieci będących w systemie pieczy 

zastępczej, dążenie do integracji, przeciwdziałania marginalizacji, stosowania skutecznych form pracy  

i pomocy w opiece i wychowaniu, wymagać będzie nieustannej programowej pracy specjalistów 

zatrudnionych w Centrum. Efektywność i skuteczność w pomocy społecznej jest obecnie zadaniem 

bardzo pożądanym.  

Działania Centrum odpowiadać będą na problemy i potrzeby, tak aby oczekiwania i rezultaty stały 

się trwałe, przy użyciu najmniejszych zasobów. Tym celom służyć będą Projekty Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowane przez Centrum, „Nowy Start – Nowe Życie” i „Rodzina - Wspólna Troska”. 

Projekty stanowią jedno z narzędzi, jakimi pomoc społeczna dysponuje w drodze do samodzielności 

rodzin i osób niepełnosprawnych, zaspakajaniu ich potrzeb. Ważną rolę do spełnienia będzie miało 

programowe wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym. Zadania wynikające z Powiatowego 

Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020 dotyczą wyrównywania szans 

osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Rehabilitacja społeczna w oparciu 

o środki PFRON wspomaga różne aspekty życia osób niepełnosprawnych, jednak nie na miarę 

oczekiwań. Na rok 2018 przewidziana kwota to 1 779 794,00 złotych, z czego 80,89% to środki na 

działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Powiat realizować będzie pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, który w dalszym ciągu 

będzie eliminować i zmniejszać bariery uczestnictwa niepełnosprawnych w życiu społecznym i 

zawodowym oraz dostępie do edukacji. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi 

osoby niepełnosprawne to instrument kształtujący aktywność takich osób w powiecie.  

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wynosi 2 246 007,00 złotych,  

 z czego zadania własne to 2 071 274,00 złotych i zadania zlecone - 174 733,00 złotych. Centrum, 

realizując nie tylko funkcje administracyjne i obligatoryjne w systemie pomocy społecznej wobec 

jednostek i rodzin, świadczyć będzie także różnego rodzaju usługi doradcze i socjalne. Jego współpraca 

z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową 

daje gwarancje dobrej jakości usług pomocowych adresowanych do mieszkańców powiatu i ich rodzin.   

18. PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE W ROKU 2018 
W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ  

1. Domy pomocy społecznej 

 
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
 

 Opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego 
wraz z ogrodzeniem terenu DPS – ok. 25.000,00 zł. - ze środków własnych. 

 Zakup pieca konwekcyjno – parowego – 30.000,00 zł. - W przypadku nie uzyskania  
środków dodatkowych - zakup ze środków własnych.  

 Bieżące naprawy sprzętu wynikające z ich eksploatacji. - ze środków własnych. 
 
Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

 Wyłożenie kamieniem podmurówki – kontynuacja z roku ubiegłego.   
 Renowacja schodów wejściowych do budynku głównego i balkonu nad schodami 
 Pomalowanie elewacji na ww. części   
 Bieżące naprawy i  konserwacja pomieszczeń. 

Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach  

 W roku 2018 planowana jest  termomodernizacja całego budynku i remont dachu.  
Przewidywane jest założenie paneli solarnych i fotowoltaicznych.  

 Modernizacja kotłowni DPS- u polegającą na zmianę kotła olejowego na  kocioł opalany 
peletem.   

 Planowane jest także  sukcesywne odnawianie pokoi mieszkalnych. 

http://www.centrumbusko.pl/
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Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS i Caritas. 
 

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

 

 Budowa nowego obiektu POW .  
 

Realizacja nastąpi w ramach   środków własnych Zgromadzenia,  POW,  otrzymanych darowizn                  
oraz ewentualnie pozyskanych środków z innych instytucji. 
 
 

 
Sprawozdanie opracował Zespół Pracowników Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –  Zdroju na podstawie 

materiałów własnych oraz otrzyman ych z jednostek pomocy 

społecznej  w powiecie buskim.  

  

………………………… .  

Zatwierdzam 

 

Busko –  Zdrój marzec 2018 rok 

 

 

Wersja elektroniczna Sprawozdania zawiera:  

-  Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            

za 2017 rok.  

-  Sprawozdanie Domów Pomocy Społecznej w Gnojnie, Zborowie,  

Słupi,  Ratajach,  

-  Sprawozdanie Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych                                

w Winiarach, Pacanowie,   

-  Sprawozdanie Warsztatów Terapii  Zajęciowej                                             

w Gnojnie,  Busku-Zdroju, Piasku Wielkim. 

-  Suplement prasowy; Publikacje z prasy z 2017 roku                                            

na temat pomocy społecznej w powiecie buskim.  

-  Film promocyjny Projektu „Dobry Zawód –  Lepsze Życie”   

http://www.centrumbusko.pl/

