
 
Sprawozdanie z działalności w 2018 roku 

tel. 41 370 81 86; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

1 

SPIS TREŚCI 
1. ZADANIA POWIATU ............................................................................................................... 5 

2. FINANSOWANIE ZADAŃ ....................................................................................................... 7 

2.1. Dochody budżetowe ............................................................................................................. 7 

2.2. Wydatki budżetowe .............................................................................................................. 7 

2.2.1. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju ........................... 7 

2.2.2. Budżety jednostek pomocy społecznej .......................................................................... 8 

2.3. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .......................... 10 

2.4. Środki pozyskane dodatkowo ............................................................................................. 10 

3. INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ........................................... 10 

3.1. Domy Pomocy Społecznej ................................................................................................. 10 

3.1.1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie ........................................................................ 10 

3.1.2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojne ............................................................................ 12 

3.1.3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi ............................................................................... 12 

3.1.4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich ......................................................... 13 

3.1.5. Wybrane dane statystyczne dotyczące domów pomocy społecznej ........................... 14 

3.2. Wykład - Choroby towarzyszące procesowi starzenia się ................................................. 15 

3.3. Buskie Dni Seniora 2018 .................................................................................................... 16 

3.4.  Badania w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie „Być świadomą kobietą” . ............... 16 

3.5. Szkolenie dla pracowników Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

 ................................................................................................................................................... 17 

4. PIECZA ZASTĘPCZA ............................................................................................................. 17 

4.1. Opieka instytucjonalna nad dzieckiem pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki 

rodziców - PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ............................................. 17 

4.1.1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach .................................................. 18 

4.1.2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie ................................................. 18 

4.2. Współfinansowanie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dziecka  w pieczy 

zastępczej ................................................................................................................................... 19 

4.3. Rodzinna Piecza zastępcza ................................................................................................. 20 

4.3.1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.................................................................... 22 

4.3.2. Okresowa ocena sytuacji dziecka. Ocena rodzin zastępczych. ................................... 22 

4.3.3. Spotkanie z asystentami, pracownikami socjalnymi, kierownikami ośrodków pomocy 

społecznej. ............................................................................................................................. 23 

4.3.4.  Pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych .......................................................... 23 

4.3.5.  Realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ............................... 23 

4.3.6. Dyżury informacyjno–konsultacyjne w ramach Kampanii Społecznej „Potrzebuję 

rodziców od zaraz” ................................................................................................................ 24 

4.3.7.  Napływ i odpływ dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej ............................................. 24 

4.3.8. Festyn Rodzinny „NIE MA JAK RODZINA. Bieg „Zielony kilometr” .................... 24 

4.3.9. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie buskim na lata            

2018-2020. ............................................................................................................................. 25 

4.3.10. Świadczenia i dofinansowania dla rodzin zastępczych ............................................. 27 

4.3.11. Program „Rodzina 500+” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ............... 28 

4.4. „Dobry start” w powiecie buskim ...................................................................................... 28 

4.5. Dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów ................................................... 29 

4.6. Praca z rodzicami biologicznymi ....................................................................................... 30 

4.7. Postępowania alimentacyjne .............................................................................................. 30 

4.8. Usamodzielnienie wychowanków ...................................................................................... 30 

4.9. Szkolenie PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza ............................................................... 31 

4.10. Mediacje rodzinne ............................................................................................................ 32 

 

 

http://www.centrumbusko.pl/


 
Sprawozdanie z działalności w 2018 roku 

tel. 41 370 81 86; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

2 

 

5. UDZIELANIE POMOCY UCHODŹCOM/CUDZOZIEMCOM ............................................ 32 

6. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .................................. 33 

6.1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych .............................................................................. 33 

6.2. Rehabilitacja społeczna ...................................................................................................... 36 

6.2.1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych ................................................................................................................... 38 

6.2.2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu                  

się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych ............................ 39 

6.2.3. Dofinansowanie   zaopatrzenia   w   sprzęt   rehabilitacyjny,   przedmioty ................ 40 

ortopedyczne i środki pomocnicze ........................................................................................ 40 

6.2.4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ........ 41 

6.2.5. Wypożyczalnia sprzętu ................................................................................................ 41 

6.2.6. Programy celowe PFRON ........................................................................................... 42 

6.2.7. Program „Aktywny samorząd” ................................................................................... 42 

6.3. Warsztaty Terapii Zajęciowej ............................................................................................ 43 

6.3.1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju ......................................................... 44 

           6.3.2.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie .......................................................... 45 

               6.3.3.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim ......................................... 45 

6.4. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych ..................................... 46 

6.5. Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2012 – 2020 pod nazwą ,,RÓWNOŚĆ SZANS” ...................................................................... 47 

6.6. Bank Drugiej Ręki .............................................................................................................. 51 

7. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ......................................................................... 51 

7.1. Świadczona pomoc ............................................................................................................. 51 

7.1.1. Pomoc psychologiczna i prawna ................................................................................. 51 

7.1.2. Interwencje środowiskowe .......................................................................................... 52 

7.1.3. Telefon zaufania .......................................................................................................... 52 

7.2. Hostel.................................................................................................................................. 52 

7.3. Przyjazny Pokój .................................................................................................................. 53 

7.4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie .............................................................................. 54 

7.4.1. Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie „Przyjdź poMOC” ....... 54 

7.4.2. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie .............. 54 

7.4.3. Konferencja „Biała wstążka” ...................................................................................... 55 

7.5. Program Osłonowy „Razem pokonamy przemoc” ............................................................ 55 

7.6. Działania profilaktyczne ..................................................................................................... 59 

7.6.1. Specjalistyczne warsztaty psychoterapeutyczne ......................................................... 59 

7.6.2. Warsztaty psychoedukacyjne w szkołach ................................................................... 59 

8.  REALIZACJA PROJEKTÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ......... 59 

8.1. Projekt konkursowy „Nowy Start-Nowe Życie” ................................................................ 60 

8.1.1. Cel główny Projektu .................................................................................................... 60 

8.1.2. Charakterystyka zdefiniowanych zadań w Projekcie „Nowy Start-Nowe Życie” ...... 60 

8.1.3.  Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ...................................................................... 66 

8.1.4. Monitoring działań projektowych ............................................................................... 67 

8.1.5. Podsumowanie............................................................................................................. 67 

8.1.6. Wydarzenia Projektowe .............................................................................................. 67 

8.2. Projekt konkursowy „Rodzina Wspólna Troska” .............................................................. 68 

8.2.2. Grupa docelowa – Adresaci wsparcia ......................................................................... 69 

8.2.3. Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej realizowane przez Lidera ..... 70 

8.2.4. Działania zwiększające mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z 

niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu 

Rehabilitacyjnego. ................................................................................................................. 71 

 

http://www.centrumbusko.pl/


 
Sprawozdanie z działalności w 2018 roku 

tel. 41 370 81 86; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

3 

8.2.5. Działania zwiększające mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób 

niesamodzielnych. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu os. niepełnosprawnych.

 ............................................................................................................................................... 72 

8.2.6. Działania uzupełniające w ramach realizacji Projektu „Rodzina Wspólna Troska” ... 73 

8.2.7.   Promocja Projektu ..................................................................................................... 74 

8.2.8. Podsumowanie............................................................................................................. 74 

8.3. Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata 2015-2020. ...................... 75 

8.4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku-Zdroju - partnerem w projekcie 

ponadnarodowym ...................................................................................................................... 76 

9. REALIZACJA POWIATOWEJ STRATEGII, INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2011-2020 ........................................................... 77 

10. OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO ........................................................... 83 

10.1. Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego ....................................................................... 83 

10.2. Dzień Pracownika Socjalnego w Warszawie ................................................................... 84 

11. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM „RODZINA – WSPÓLNA TROSKA” ......... 84 

11.1. Zbiórki Żywności ............................................................................................................. 84 

12. WSPÓŁPRACA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE                                     

Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI, SAMORZĄDOWYMI I ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ................................................................................................................... 85 

12.1 WSPÓŁPRACA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE Z MIEJSKO  – 

GMINNYMI I GMINNYMI OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ ................................ 86 

13. OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE SZKOLENIOWE I SPOTKANIA  Z UDZIAŁEM 

PRACOWNIKÓW PCPR ............................................................................................................. 86 

13.1. VIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy i Miejskich  Ośrodków 

Pomocy Rodzinie pn. „Zawsze z rodziną” ................................................................................ 86 

13.2. Konferencja szkoleniowa Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej .......................... 87 

13.3. Konferencja pt. „Wspólnie o Konstytucji, Wspólnie o Polityce Społecznej”. ................. 88 

13.4. Ogólnopolska Konferencja Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków 

Interwencji Kryzysowej. ........................................................................................................... 88 

14. ORGANIZACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ........................... 89 

14.1. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku – Zdroju . 89 

14.2. Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku ........................................ 90 

14.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .................................................................... 91 

14.4. Podwyższanie kwalifikacji ............................................................................................... 91 

14.5. Spotkania i szkolenia organizowane przez PCPR ............................................................ 93 

14.5.1. Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju w Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw 

stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa świętokrzyskiego 95 

14.5.2. Dyrektor Andrzej Smulczyński jako członek Rady Pomocy Społecznej przy 

Ministrze Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej. .................................................................. 95 

14.6. Kontrole zewnętrzne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju ...... 96 

15. MIERNIKI JAKOŚCI REALIZOWANYCH ZADAŃ .......................................................... 96 

15.1. Nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe dla pracowników Centrum ............................. 96 

15.2. Skargi i wnioski ................................................................................................................ 96 

15.3. Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania ....................................................... 97 

15.4. Koordynacja działań oraz nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez powiat  z 

zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych97 

16. INFORMACJE DODATKOWE ............................................................................................. 97 

16.1. Wydawnictwa PCPR ........................................................................................................ 97 

17. OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I PIECZY 

ZASTĘPCZEJ W POWIECIE, WYNIKAJĄCE  Z WYKONYWANYCH ZADAŃ ................. 98 

 

 

 

http://www.centrumbusko.pl/


 
Sprawozdanie z działalności w 2018 roku 

tel. 41 370 81 86; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

4 

18. PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE W ROKU 2019 W JEDNOSTKACH 

POMOCY SPOŁECZNEJ ........................................................................................................... 100 

18.1. Domy pomocy społecznej .............................................................................................. 100 

18.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz z 

Hostelem .................................................................................................................................. 100 

 

http://www.centrumbusko.pl/


 
Sprawozdanie z działalności w 2018 roku 

tel. 41 370 81 86; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

5 

1. ZADANIA POWIATU  
 

Na podstawie art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju składa Radzie Powiatu Buskiego 
coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej. 

Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wyznaczone przez Starostę 
do pełnienia funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 
15  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) 
coroczne sprawozdanie z efektów pracy.   

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. 

 
 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
MISJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU 

 
Zapewnienie mieszkańcom powiatu warunków do godnego życia 

i rozwoju poprzez wspieranie wszelkiej aktywności, 
informowanie o możliwościach wykorzystania własnych 
i zewnętrznych zasobów oraz zintegrowany, sprawnie 

funkcjonujący system pomocy społecznej. 

 
Praca z Człowiekiem i dla 
Człowieka jest wprawdzie 
najtrudniejszym, ale jakże 
uszlachetniającym zadaniem ..... 

 
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 2018 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 692,04 zł. Ww. dochody budżetowe uzyskano z tytułu naliczonych odsetek bankowych. 

Realizacja dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2017 
-2018 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 2017 

w zł 

Plan roku 
2018 w zł 

Wykonanie          
w roku 

2018 w zł 

Dynamika        
w % 6/4 

% 
wykonania 
planu 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

852 85218 

 
Powiatowe 

Centrum Pomocy 
Rodzinie 

 
569,02 

 
500,00 

 
692,04 

 
121,61 

 
138,40 

 
 
2.2. Wydatki budżetowe 

  
 
2.2.1. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 

 
Tabela 2. Wykonanie budżetu Centrum w roku 2018 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 2 687,00 2 686,95 2 686,95  
  

4010 443 261,00 443 260,85 443 260,85  
  

4019 15 192,00 15 192,00 15 192,00  
  

4040 39 241,00 39 240,24 39 240,24 47 518,22 
  

4049 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 004,00 
  

4110 86 243,00 86 242,30 86 242,30 8 182,63 
  

4119 2 960,00 2 960,00 2 960,00 172,88 
  

4120 8 615,00 8 614,35 8 614,35 1 164,19 
  

4129 421,00 421,00 421,00 24,59 
  

4170 20 505,00 20 505,00 20 505,00  
  

4210 16 129,00 16 128,20 16 128,20 299,33 
  

4260 83,00 76,08 76,08 533,68 
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4269 3 744,00 3 744,00 3 744,00  
  

4270 283,00 282,90 282,90  
  

4280 1 422,00 1 422,00 1 422,00  
  

4300 17 869,00 17 868,10 17 868,10 693,08 
  

4309 7 200,00 5 064,00 5 064,00  
  

4360 3 781,00 3 777,25 3 777,25 48,90 
  

4400 53 564,00 53 564,00 53 564,00  
  

4409 14 400,00 14 400,00 14 400,00  
  

4410 9 000,00 9 000,00 9 000,00  
  

4430 414,00 414,00 414,00  
  

4440 22 527,00 22 527,00 22 527,00    

4700 1 125,00 1 125,00 1 125,00  
  

  

OGÓŁEM 772 666,00 770 515,22 770 515,22 59 641,50 
  

 
 Wykazane zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w głównej mierze dotyczą 

naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 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 2018 w dziale Pomoc Społeczna, jednostki pomocy społecznej dysponowały kwotą  
14 288 031,17 zł (w tym środki PFRON stanowiły kwotę 2 257 591,17 zł, tj. 15,80% sumy ogólnej),  
z czego na domy pomocy społecznej: 8 915 627,00 zł (62,39%). Budżet PCPR wynosił 772 666,00 zł 
(5,40%) a Rodzin Zastępczych: 1 046 426,00 zł (7,32%), projekty: 1 182 935,00 zł (8,27 %), program 
korekcyjno-edukacyjny i osłonowy 41 460,00 zł (0,29%), program Dobry Start 23 870,00 zł (0,16 %). 

Poniżej w ujęciu tabelarycznym ujęto wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2018 r. 
 

Tabela 3. Wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2018 roku 
 

Lp. Nazwa instytucji Plan na 2018  Wydatki dokonane 
Wykonanie              

w % 

 

1. DPS Gnojno 4 308 531,00 4 307 996,17 99,98 

 2. DPS Rataje 118 282,00 118 282,00 100 

3. DPS Słupia 1 311 798,00 1 311 798,00 100 

4. DPS Zborów 3 177 016,00 3 177 009,67 99,99 

RAZEM 8 915 627,00 
 

8 915 085,84 
 

99,99 
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5. PCPR  772 666,00 770 515,22 99,72 

6. Rodziny Zastępcze 1 046 426,00 1 037 129,97 99,11 

7. 

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

1 182 935,00 975 135,45 82,43 

8. 
Program korekcyjno-edukacyjny 
i osłonowy 

41 460,00 41 460,00 100 

9. POW I MOW 47 456,00 47 455,32 99,99 

10. Program Dobry Start 23 870,00 22 630,00 94,80 

RAZEM 3 114 813,00 2 894 325,96 92,92 

 

12. PFRON 2 033 795,00 2 033 785,94 99,99 

13. Aktywny Samorząd 223 796,17  168 149,52  75,13  

 

RAZEM 2 257 591,17 2 201 935,46 97,53 

OGÓŁEM 14 288 031,17 14 011 347,26 98,06 

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

 

 
 
 
 
 

14%

16%

62%

8%

Podział budżetu na poszczególone jednostki pomocy społecznej

PCPR, OIK, Rodziny Zastępcze,Program korekcyjno-eduk. - 1 971 878,00 PFRON, Aktywny Samorząd - 2 257 591,17

DPS - 8 915 627,00 Projekty EFS - 1 182 935,00

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

 
W roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania powiatu z zakresu 

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

2 033 795,00 zł, w tym: 
 na rehabilitację zawodową: 200 000,00 zł (zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy), 
 na rehabilitację społeczną: 1 833 795,00 zł (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie). 
Powiat Buski realizował pilotażowy program PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych pn. 

„Aktywny samorząd”, na który otrzymał środki w łącznej wysokości 223 796,17 zł. 
 

 
2.4. Środki pozyskane dodatkowo 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w roku 2018 pozyskało dodatkowe środki  

w wysokości: 77 316,00 zł z następujących źródeł:  
 Program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania 

publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – dotacja 36 056,00 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 8 460,00 zł,  
 Program osłonowy „Razem Pokonamy Przemoc” -  dotacja w kwocie 28 000,00 zł. 

 

3. INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE 
 
3.1. Domy Pomocy Społecznej 

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. (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 734) 

W roku 2018 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 2018 roku w domach pomocy społecznej 
przebywało 286 mieszkańców, w tym 130 mieszkańców skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku 
(na starych zasadach) i 156 przebywających na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 roku 
(na nowych zasadach). W wyniku ruchu mieszkańców w 2018 roku przyjęto 30 osób. 

 
3.1.1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
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Dom Pomocy Społecznej w Zborowie (jednostka prowadzona jest przez 
Samorząd Powiatu) wzorowany jest na rozwiązaniach holenderskich i spełnia 
rygorystyczne normy Unii Europejskiej. Pensjonariuszki mieszkają w dwu 
i trzyosobowych pokojach z nowoczesnym zapleczem socjalnym (aneksy). Domem 
Pomocy Społecznej w Zborowie od 1992 roku do 31 stycznia 2019 roku kierowała 
Helena Bebel.  

Na koniec 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie przebywało 64 
pensjonariuszki, w tym 31 na starych zasadach i 33 na nowych zasadach.  

W 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie umieszczono 5 osób oraz 1 osobie 
przedłużono pobyt. 
 

 
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 2018 roku w mieszkaniach aktywizujących na koniec roku przebywało 19 osób.  
 
 

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 2018 rok znajduje się w załączniku 
 do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 

Lokale aktywizujące 

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 2018 roku w DPS przebywało 98 pensjonariuszy, w tym 63  
na starych zasadach i 35 na nowych zasadach. W 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 
umieszczono 10 osób. 

 

 

 

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Gnojno za 2018 rok znajduje się w załączniku 
 do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej. 

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. 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej  

 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej  

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie  

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.dpsgnojno.pl/
mailto:dps_gnojno@poczta.onet.pl
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Na koniec 2018 roku przebywało w nim 89 pensjonariuszek, w tym 33  
na starych zasadach i 56 na nowych zasadach. W 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Słupi 
umieszczono 5 osób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Słupia za 2018 rok znajduje się w załączniku  

do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 
 

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 2018 roku przebywało w nim 35 pensjonariuszy, w tym 32 na 
nowych zasadach i 3 na starych zasadach. W 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej  

w Ratajach Słupskich umieszczono 10 osób oraz 4 osobom został przedłużony pobyt. 
 

 

 

 

 

  

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Rataje Słupskie za 2018 rok znajduje się 
 w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 

Typ:   dla kobiet przewlekle psychicznie chorych 

liczba miejsc: 90 

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

  

 

 

 

 

 

 

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 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej  

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.dpsslupia.albertynki.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 31.12.2018 r. 

Średnia płaca brutto           
w poszczególnych 

jednostkach 
 (bez wynagrodzenia     

dyrektora/kierownika) 

Średni miesięczny 
koszt utrzymania 

mieszkańca 

Ogółem 2018 rok  2018 rok 

1. 
Dom Pomocy Społecznej                                 

w Zborowie 
49 osób / 46,00 etatu 3 173,63  3 695,54 

2. 
Dom Pomocy Społecznej                          

w Gnojnie 
71 osób / 68,50 etatu 2 868,15 3 664,05 

3. Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 63 osoby / 62,50 etatu 3 183,71  3 780,00 

4. 
Dom Pomocy Społecznej                          

w Ratajach Słupskich  
28 osób / 27,5 etatu 2 483,17  3 150,00 

 RAZEM: 
211 osoby / 204,50 

etatu 
2 927,16  

średnio w powiecie  
3 572,39 

 

 
 

Tabela 5. Liczba miejsc/mieszkańców w DPS 
 

Lp. Nazwa i typ placówki Liczba miejsc 

 
Liczba mieszkańców wg stanu                  

na dzień 31.12.2018 r. 
 

1. 
Dom Pomocy Społecznej                           

w Zborowie 
65 64 

2. 
Dom Pomocy Społecznej                           

w Gnojnie 
100 98 

3. Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 90 89 

4. 
Dom Pomocy Społecznej                              

w Ratajach Słupskich  
35 35 

 
 

RAZEM: 290 286 

 
 

Tabela 6. Wykres 2. Ruch mieszkańców 
 

Lp. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej  
Liczba osób przyjętych w roku 2018 

Skierowanych przez gminy 

1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 5 

2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 10 

3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 5 

4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich  10 

 RAZEM 30 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 2 osoby oczekiwały na umieszczenie w naszych 

domach pomocy społecznej ( Słupia i Rataje). 
 Wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. w domach pomocy społecznej na 290 miejsc wolnych 4 były 
wolne: w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie (2), w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie (1), w Domu 
Pomocy Społecznej w Słupi (1).    

W ramach prowadzonego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w przeprowadziło w 2018 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. Wykład - Choroby towarzyszące procesowi starzenia się  

 

W dniu 14 maja 2018 roku w Klubie Seniora ul. Różana 2a w Busku-Zdroju Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju  zorganizowali 
spotkanie otwarte wraz ze  Stowarzyszeniem Mężczyzn  z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. 
Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach na temat: „Choroby towarzyszące 
procesowi starzenia się”, „Stres, niehigieniczny tryb życia i niezdrowe żywienie przyczyną chorób 
nowotworowych”.Przedsięwzięcie realizowane było w ramach zadania publicznego  pt. Ochrona  
i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności. Opracowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnej mającej na celu kształtowanie nawyków 
oraz postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Tytuł „Profilaktyka - 
podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób  
i cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem. 
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Liczba osób przyjętych  w 2018 roku

Uczestnicy wykładu „Choroby towarzyszące procesowi starzenia” Klub Seniora w Busku-Zdroju 
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Sprawozdanie z działalności w 2018 roku 

tel. 41 370 81 86; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

16 

 

3.3. Buskie Dni Seniora 2018 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 02.09.2018 r. wystawiło swoje 
stoisko podczas Buskich Dni Seniora 2018. Wydarzenie zorganizowano z okazji Święta Seniorów. Dla 
wszystkich uczestników było przewidzianych wiele atrakcji, m. in.: kapeluszowy marsz seniorów, pokaz 
mody od lat 70 do współczesności, występ grupy teatralnej, koncert zespołu wokalnego, wystąpienia 
artystyczne najstarszych mieszkańców powiatu buskiego. 

Podczas festynu przedstawialiśmy działalność Centrum tj. zachęcaliśmy do udziału w naszym 
projekcie EFS, do skorzystania z oferty „Centrum dla Rodzin” oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
informowaliśmy o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej. Promowaliśmy 
również rodzicielstwo zastępcze, a także informowaliśmy o uprawnieniach osób niepełnosprawnych. 

 
 

 

         

 

 

 

 

3.4. Badania w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie „Być świadomą kobietą” .  

W dniu 11 września 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie odbyły się badania kobiet  
w ramach realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii projektu „Być świadomą kobietą”- wsparcie 
profilaktyki raka szyjki macicy w regionie świętokrzyskim. Badaniami zostały objęte kobiety z DPS Zborów 
i DPS Świniary.  

 

 

 

 

 

  

 

Buskie Dni Seniora 2 września 2018 roku –Park Zdrojowy 

Badania kobiet w ramach realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii projektu                                  
„Być świadomą kobietą” 

http://www.centrumbusko.pl/
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3.5. Szkolenie dla pracowników Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii 

Zajęciowej  

W dniu 28 grudnia 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  odbyło 
się szkolenie Dyrektorów i Pracowników Socjalnych Domów Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z terenu powiatu buskiego. Tematem szkolenia było: „Działania informacyjno-promocyjne                                
w projektach finansowanych ze środków UE oraz omówienie i analiza harmonogramu naboru wniosków 
w ramach RPOWŚ na rok 2019”. Spotkanie przeprowadzone zostało przez lokalny punkt informacyjny 
funduszy Europejskich w Busku-Zdroju. 

Podczas spotkania zostały omówione również sprawy bieżące jednostek.  

     

 

 
 
 
 

 

 
 
 
4. 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.  
 
 

4.1. 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 2011 r., 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 2018 na terenie powiatu buskiego funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
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 Sławomir Dalach. 

Uczestnicy Szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej 
 i Warsztatów Terapii Zajęciowej 

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

 
 

Na koniec 2018 roku w placówce przebywało 27 wychowanków. W 2018 roku w placówce zostało 

umieszczonych 2 wychowanków na podstawie postanowień sądu rodzinnego.  

Miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanka  w 2018 roku wynosiły 4 737,77 zł. 
 
Tabela 7. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach na dzień 31 grudnia 2018 r. 
  

Lp. 
Powiat pochodzenia dziecka 

 

Wychowankowie – liczba 

 

1. 
Powiat Buski 

 
 

12 

2. 
Powiat Konecki 

 
 

2 

3. 
Miasto Sosnowiec 

 
 

2 

4 
Powiat Kielecki 

 
 

9 

5 
Powiat Tychy 

 
 

2 

 
 

Razem 
 
 

27 

 
 
Tabela 8. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.1.2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie  
 

Typ:   socjalizacyjny 

liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych 

Strona/ e-mail www.domojcagwidona.pl/ kontakt@domojcagwidona.pl 

     

Typ:   socjalizacyjny 

liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych 

Strona/ e-mail www.powwiniary.busko.pl / pow@powwiniary.pl 

Lp. Placówka 
Liczba 

wychowanków 

Wychowankowie 
z powiatu 
buskiego 

Wychowankowie 
z innych 

powiatów 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza  
w Winiarach  

27 12 15 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.domojcagwidona.pl/
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Na koniec 2018 roku przebywało w placówce 30 dzieci. W 2018 roku  
w placówce zostało umieszczonych 2 wychowanków na podstawie postanowień sądu rodzinnego.  

Miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanka  w 2018 roku wynosiły 4 077,00 zł. 
  

 
Tabela 9. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie na dzień 31 grudnia 2018r. 

 

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Wychowankowie – liczba  

1. 

 
Powiat Buski 

 
16 

2. 

 
Powiat Kielecki  

 
2 

3. 

 
Powiat Zielonogórski 

 
2 

4. 

 
Powiat Skarżyski 

 
3 

5.  

 
Powiat Radomszczański  

 
4 

6. 

  
Powiat Pińczowski 

 
3 

 
 
 
 

RAZEM 30 

 
 
 
 
Tabela 10. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku). 

 

Lp. Placówka 
Liczba 

wychowanków 
Wychowankowie 

z powiatu buskiego 
Wychowankowie 

z innych powiatów 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza 
w Pacanowie 

30 16 14 

 
 

 

4.2. 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 odpowiednie 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: 

 

 
 

 
 

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
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Tabela 11. Współfinansowanie przez gminy wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

 

LP. GMINA Liczba dzieci Piecza zastępcza % 

1. MGOPS Busko-Zdrój 

1 POW Winiary 50% 

2 POW Pacanów 10% 

1 RZ - Busko 10% 

1 RZ - Busko 10% 

1 RZ - Busko 30% 

1 RZ - Busko 50% 

1 RZ- Kolbuszowa  30% 

1 RZ - Busko 50% 

1 RZ - Busko 50% 

1 ZRZ – Ucisków 50% 

2 MGOPS Stopnica 

2 RZ - Stopnica 50% 

2  RZ-Busko 30% 

1 ZRZ - Biechów 30% 

2 POW – Pacanów  30% 

3 GOPS Gnojno 
4 POW Pacanów 50% 
1 RZ - Gnojno 10% 

4 
MGOPS Wiślica 

 
1 RZ- Kazimierza Wielka 30% 

5 

 
MGOPS Pacanów 

 
 

2 POW Winiary 50% 

1 RZ - Pacanów 50% 

 
 

4.3. Rodzinna Piecza zastępcza 

 
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka. Rodziny zastępcze: 

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

dziadek, brat, siostra).  

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

 zawodowe tj.(małżonkowie lub osoba, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), a wśród 

nich:  

 a. pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 

 b. specjalistyczna  

 rodzinny dom dziecka 

Tabela 12. Rodzinna forma opieki zastępczej w 2018 roku w powiecie buskim (stan na 31.12.2018 r.) 

Lp. Typ rodziny zastępczej Liczba rodzin Liczba dzieci 

1 Spokrewniona 13 15 

2 Niezawodowa 14 18 

 
3 

Zawodowa rodzina zastępcza 3 
 

12 

 Ogółem  30 45 

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
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Tabela 13. Szczegółowy wykaz rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej w danej 
gminie Powiatu Buskiego (stan na 31.12.2018 r.) 

Gmina Liczba 
rodzin 

spokrewni
onych 

Liczba 
dzieci w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

niezawodo
wych 

Liczba 
dzieci w 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

zawodo
wych 

Liczba 
dzieci w 

rodzinach 

Ogółem 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Busko - Zdrój 7 8 8 11 1 3 16 22 

Wiślica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stopnica 2 3 3 4 0 0 5 7 

Pacanów 3 3 0 0 1 5 4 8 

Gnojno 1 1 0 0 0 0 1 1 

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 4 1 4 

Ogółem 13 15 14 18 3 12 30 45 

 
Tabela 14. Budżet powiatu na rodziny zastępcze w poszczególnych latach 2010 – 2018 

Lp. Rok Budżet 

1. 2012 731 825 

2. 2013 661 916 

3. 2014 707 783 

4. 2015 644 257 

5. 2016 711 098 

6. 2017 808 195 

7. 2018 831 898 

 

 

5 

4 

2 

1 
1 

16 

1 
0 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.3.1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

 
Koordynator wspierał rodziny zastępcze z Powiatu Buskiego w wypełnianiu obowiązków 

wynikających z powierzonej im funkcji. Odwiedzał ich domy rodzinne przynajmniej raz w miesiącu lub 
częściej, gdy wymagała tego sytuacja rodzinna. Spotykał się ponadto z rodzicami zastępczymi                              
w siedzibie PCPR oraz był w stałym kontakcie telefonicznym. Celem wizyt służbowych koordynatora                    
w domach rodzin zastępczych była stała wymiana spostrzeżeń dotyczących codziennego funkcjonowania 
rodziny zastępczej, analiza aktualnej sytuacji materialnej w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych 
dzieci, czuwanie nad prawidłową dbałością o stan zdrowia podopiecznych. Koordynator udzielał wsparcia 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec podopiecznych: dzieci i młodzieży.  Wspierał 
rodziny zastępcze w działaniach i udzielał wskazówek na temat postępowania w przypadku pojawienia 
się problemów wychowawczych z podopiecznymi, jak również przeprowadzał rozmowy z małoletnimi czy 
pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej. Motywował do podejmowania działań mających na celu 
rozwój kompetencji rodzicielskich opiekuńczych i wychowawczych oraz angażowaniu podopiecznych do 
udziału w różnych formach zajęć terapeutycznych czy rozrywkowych, korepetycjach  organizowanych dla 
dzieci przez PCPR w Busku – Zdroju. Koordynator zachęcał ponadto do korzystania z oferowanych form 
szkoleń, warsztatów dla rodziców zastępczych , nastoletniej młodzieży czy zajęć dla dzieci. W przypadku 
zaistnienia problemów natury opiekuńczo – wychowawczej, psychologicznej i zdrowotnej koordynator 
oferował pomoc w postaci  pokierowania do specjalistów.  

Kompleksowa pomoc i wsparcie rodziny zastępczej odbywa się dzięki ścisłej współpracy osób i 
instytucji pracujących z dziećmi i rodziną.  
 
Tabela 15.  Współpraca koordynatorów z instytucjami w 2018 r. 

Instytucja Ilość wizyt 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu - Zdroju 1 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju 2 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy 2 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie 1 

Spotkanie z wychowawcą 42 

Spotkanie z pedagogiem 13 

Ośrodki zdrowia 1 

Wizyty służbowe w rodzinach zastępczych 299 

 
4.3.2. Okresowa ocena sytuacji dziecka. Ocena rodzin zastępczych 

 
    W 2018r. 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 2018 r., poz.998) 
zorganizowano dwa spotkania mające na celu Okresową Ocenę Sytuacji Dziecka Umieszczonego  
w rodzinnej pieczy zastępczej. Oceniono 65 dzieci. Ponadto zgodnie z art. 134 tej samej ustawy 
dokonano oceny 25 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Buskiego. Wszystkie rodziny 
otrzymały pozytywne oceny funkcjonowania  i zaakceptowały te oceny. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posiedzenie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka Umieszczonego 

 w Pieczy Zastępczej 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.3.3. Spotkanie z asystentami, pracownikami 
socjalnymi, kierownikami ośrodków pomocy 
społecznej 

 
Cyklicznie dwa razy w roku odbywają się 

spotkania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej                               
z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi                           
i kierownikami ośrodków pomocy społecznej                      
z powiatu buskiego. Ideą przewodnią spotkań była 
konsultacja - modyfikacja planów pomocy dziecku 
umieszczonemu w pieczy zastępczej oraz dyskusja na 
temat możliwości powrotu dzieci przebywających  
w rodzinie zastępczej. 

 

 
4.3.4. Pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych 

 
Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju świadczył pomoc 

psychologiczną dla rodzin zastępczych z terenu całego powiatu. Cyklicznie raz w miesiącu odbywała się 
grupa wsparcia dla rodziców zastępczych, spotkania prowadzone są przez psychologa oraz koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej. W 2018 r. odbyło się 12 spotkań.  

Wsparcie psychologiczne obejmowało również spotkania indywidualne z rodzicami zastępczymi oraz                       
z ich podopiecznymi – psycholog odbył ogółem 83 takie spotkania.  

Prowadzone były również badania psychologiczne kandydatów na rodziców zastępczych oraz 

badania kontrolne utworzonych już rodzin, psycholog w 2018 r. łącznie przeprowadził 13 takich badań. 
 
 

  
 

 

 

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

 
 

 
 
 

Powiat Buski co roku przystępuje do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej”. Środki finansowe pozyskane z programu wynosiły 36056 zł.     

 

Spotkanie z asystentami, pracownikami 
socjalnymi, kierownikami ośrodków pomocy  

społecznej 

Spotkanie psychologa z dzieckiem 

z pieczy zastępczej 
Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 

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

 
W roku 2018 w miesiącu październiku 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.  

 

  

 
 

4.3.7. Napływ i odpływ dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

 
W okresie sprawozdawczym 7 podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej powróciło do rodziny 

naturalnej. Zostały rozwiązane: 1 rodzina zastępcza niezawodowa i 3 rodziny zastępcze spokrewnione. 
Natomiast zostały utworzone 4 nowe rodziny zastępcze: 2 spokrewnione i 2 niezawodowe. Z dwóch 
rodzin zastępczych niezawodowych odeszło 5 dzieci do rodziny biologicznej oraz napłynęło do tych 
rodzin 5 nowych dzieci. Trzech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej opuściło rodziny zastępcze 
i założyło własne gospodarstwa domowe.  
 
 

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

 
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zorganizowało dnia 25 maja 2018 r.                      
w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina” promujący rodzicielstwo 

zastępcze. 

              
 

Spotkanie ramach Akcji Społecznej Wojewody Świętokrzyskiego  

,,Potrzebuję Rodziców od zaraz”  

Festyn Rodzinny “Nie Ma Jak Rodzina” 

http://www.centrumbusko.pl/
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Festyn Rodzinny “Nie Ma Jak Rodzina” 

Uczestnicy Biegu Rodzinnego „Zielony kilometr” 

               
 
 
 

Podczas Festynu Rodzinnego po raz czwarty 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.  
 

  
 
 
 
4.3.9. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie buskim na lata 2018-2020 

 
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 2018 r. realizowany był Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej                
w Powiecie Buskim przyjęty Uchwałą Nr XXXV/365/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca 
2018 roku. Sporządzony został na lata 2018-2020. 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 

http://www.centrumbusko.pl/
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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”, 

Cel 2. Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy 
zastępczej. 

 
 

- Organizacja Festynu Rodzinnego „Nie Ma Jak 
Rodzina”, 

- Organizacja Biegu Rodzinnego „Zielony 
kilometr”, 

- Zatrudnianie 2 Koordynatorów Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej, 

- Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin 
zastępczych, 

- Organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych:  

- „Umiejętności rozwiazywania problemów 
opiekuńczo – wychowawczych” 

- „Kompetencje rodzicielskie” 

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

- Warsztaty „Szkoła  dla rodziców zastępczych”, 

- Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zastępczych, 

- Warsztaty manualne połączone ze 

wzmocnieniem  więzi rodzinnych i rówieśniczych                                 

z psychologiem, 

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

dostosowane do indywidualnych potrzeb                                             

oraz zdiagnozowanych braków dla dzieci  

i młodzieży,  

- Warsztaty wyjazdowe - mediacje drogą do 

porozumienia (3 dniowe) + wizyta studyjna  

w celu wymiany doświadczeń, 

- W programie założono również limit rodzin 

zastępczych zawodowych dla Powiatu 
Buskiego. Zakłada on utworzenie jednej rodziny 
zastępczej zawodowej w danym roku 
kalendarzowym. W roku 2018 nie utworzono 
rodziny zastępczej zawodowej, ponieważ nie 
było rodzin spełniających warunki do pozostania 
rodziną zastępczą. Przede wszystkim rodziny 
zastępcze nie miały trzy letniego doświadczenia 
w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej.  

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

- Przekazanie paczek żywnościowych dla 
rodziców biologicznych dzieci przebywających  
w pieczy zastępczej, 

- Stały kontakt z pracownikami miejsko – 
gminnych ośrodków pomocy społecznej                      
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z powiatu buskiego, 

-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 
biologicznych, których dzieci przebywają  
w rodzinach zastępczych.  

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

- Szeroko pojęte wsparcie  poprzez m.in.: 
porady psychologiczne, 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. 

 

 
 
4.3.10. Świadczenia i dofinansowania dla rodzin zastępczych 

 
Rodziny zastępcze spokrewnione otrzymują świadczenia od 1 czerwca 2018 r. zgodnie  

z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r.  w sprawie 
wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka 
oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M. P. z 2018 r. poz. 326)  rodziny spokrewnione 
694 zł miesięcznie, rodziny niezawodowe i zawodowe 1052 zł miesięcznie na jedno dziecko. 
W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności  rodzina otrzymuje dodatkowo 
211 zł. Wszystkie świadczenia wypłacane są rodzinom na podstawie nowo wydanych decyzji 
administracyjnych. 

Rodziny zastępcze dodatkowo otrzymały świadczenia z tytułu: 
- dofinansowania przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej - 1 rodzina z 1 dzieckiem                                         
w kwocie 2000,00 zł, 
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- dofinansowania do utrzymania lokalu mieszkalnego - 3 rodziny w kwocie  29238,38 zł, 
- wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 94 696,20 zł, 
- wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej do prac gospodarskich w zawodowej rodzinie 6 382,13 zł. 
 
 
4.3.11. 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 
do 18 roku życia. Dodatek w 2018 roku otrzymało 25 rodzin zastępczych dla 36 dzieci.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju wydało 36 decyzji administracyjnych. 
Wydatkowana kwota wraz z kosztami obsługi 212 645,61 zł. 

 

                                                                               

 

4.4. „Dobry start” w powiecie buskim 

W dniu 14 czerwca 2018r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach została 

zorganizowana konferencja związana z realizacją rządowego programu „Dobry start”. Konferencję 
inaugurującą program w naszym regionie otworzyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy               
i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska. W konferencji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Busku – Zdroju wzięła udział Danuta Sołtyk. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 
realizowało w 2018r. Program „Dobry start” – jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich 
uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały wsparcie bez względu na dochód. Wsparcie 
otrzymało 73 dzieci z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.  
 

  

 

 

 

Konferencja „Dobry start” 
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4.5. Dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 

 
Do zadań własnych Powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo 
-wychowawczych, 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 2018 i w latach poprzednich porozumień na 
terenie innych powiatów w 7 rodzinach umieszczonych zostało 9 dzieci, w tym rodzinnym domu dziecka 
umieszczone zostało 1 dziecko z terenu powiatu buskiego. Ponadto w zawodowej rodzinie zastępczej  
w powiecie wielickim przebywało dwoje dzieci  z powiatu buskiego. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie 
do 31.05.2018 r. wynosił 1000,00 zł miesięcznie a od 1.06.2018 r. wynosi 1052 zł. Powiat Buski pokrywał 
koszty wynagrodzenia i lokalu zawodowej rodziny zastępczej, które były uzależnione od ilości 
umieszczonych dzieci w rodzinie. 
 
 
 

Tabela 16. Wykaz zawartych porozumień z innymi powiatami 

Lp. Porozumienie z powiatem Liczba dzieci Miesięczny Koszt utrzymania 

1. Powiat Kazimierski 2 2 104,00 

2. Powiat Wielicki 2 2 104,00 

3. Powiat Limanowski 1 1 052,00 

4. Powiat Sochaczewski 1  1 052,00 

5. Powiat Trzebnicki 1 1 052,00 

6. Powiat Staszowski -RDD 1 2 694,40 

7. Powiat Kolbuszowa 1 1 263,00 

RAZEM 
  
 

9 DZIECI 11 321,40 

 
           Wykres 3.  Wykaz zawartych porozumień z innymi powiatami 
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4.6. Praca z rodzicami biologicznymi 

 

W 2018 r. wydano 15 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 2018 roku żadna rodzina biologiczna nie ponosiła odpłatności za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej zgodnie z wydanymi decyzjami. 

 
4.7. Postępowania alimentacyjne 

Zgodnie z art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej PCPR w 2018 r. 
kontynuował proces alimentacji w stosunku do rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej. Złożono 8 pozwów o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. Wszystkie pozwy dotyczą 
rodziców biologicznych, gdzie upłynął rok od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Sąd w 2018 r. 
wydał 7 wyroków, zasądzając alimenty na ogólną kwotę 1 450,00 zł miesięcznie. 
 
4.8. 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. 
3. 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 528,90 zł miesięcznie na podstawie ustawy                           
o pomocy społecznej lub kwota 526,00 zł dla wychowanków kontynuujących naukę 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 1763,00 zł do 5289,00 zł na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej oraz od 1577,00 zł do 6939,00 zł na podstawie przepisów ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 
 
Tabela 17.  Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w 2018 roku 

 
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 2 1 2 10 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
2 13 2 - 

KWOTA 10 409,00 6 652,00 3 077,00 - 
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Tabela 18. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z placówek opiekuńczo – wychowawczych             
w 2018 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 2 4 0 14 

LICZBA ŚWIADCZEŃ 2 39 0 - 

KWOTA 13 876,00 19 458,00 0 - 

 

 
Tabela 19. 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 1 1 0 6 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
1 12 0 - 

KWOTA 5 289,00 6 236,10 0 - 

 
 

Usamodzielnieni wychowankowie objęci są również pomocą socjalną, która w szczególności 
polega na ustaleniu ich sytuacji życiowej, dochodowej i rodzinnej. Korzystali z poradnictwa i  doradztwa 
w sprawach osobistych, wsparcia w życiowym usamodzielnianiu się, a także pomocy w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, w wyborze dalszego toku kształcenia, pomocy w uzyskaniu mieszkania  
i znalezieniu zatrudnienia. Pracownik socjalny Centrum uczestniczył w realizacji przyznanych 
jednorazowych świadczeń na usamodzielnienie oraz zapisów realizacji Indywidualnego Programu 
Usamodzielnienia.   

      

 
 

4.9. Szkolenie PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju w 2018r. przeprowadziło rekrutację 
kandydatów  do 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. Cały cykl przygotowawczy obejmuje 12 sesji metodycznych, wizyty domowe oraz 10-godzinną 
praktykę w rodzinnej bądź instytucjonalnej pieczy zastępczej. PCPR buski zatrudnia licencjonowane 
trenerki programu PRIDE – pracownice Centrum: Anetę Chwalik oraz Danutę Sołtyk. Centrum                                 

Usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka  Praca w terenie pracownika socjalnego 
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o poszukiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych i prowadzonym naborze na szkolenie dawało 
ogłoszenia na ogólnodostępnych stronach internetowych i lokalnej prasie.  
 
 

 

       

 
 
4.10. Mediacje rodzinne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada dwóch pracowników, którzy ukończyli kurs 
kwalifikacyjny Mediacji Rodzinnych. W ramach posiadanych kwalifikacji w 2018 roku przeprowadzone 
zostały mediacje rodzinne, jednak nie doszło do zawarcia ugody.  

 

 

 

5. UDZIELANIE POMOCY UCHODŹCOM/CUDZOZIEMCOM 
 
 

W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju nie udzielało pomocy 
uchodźcom/cudzoziemcom. Do Centrum nie wpłynął żaden wniosek uchodźcy/cudzoziemca o udzielenie 
pomocy. 
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6. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 

 
 

6.1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

 
Zadania Powiatu realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wynikają z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r.  poz.511 z późn. zm.). 

 
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału 

środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2018 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 1 979 794 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 XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań 
oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających 
według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim następująco: na rehabilitację zawodową przeznaczono kwotę 200 
000 zł, a na rehabilitację społeczną 1 779 794 zł, w tym na WTZ 1 439 640 zł.  W związku ze wzrostem 
środków Funduszu o kwotę 54 001,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu 
jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą  
Nr XL/408/2018 w sprawie zmiany uchwały XXXV/359/2018  Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 
marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim: na 
rehabilitację społeczną przeznaczono kwotę 1 833 795 zł, w tym na WTZ 1 493 640 zł. Kolejnej zmiany  
w planie finansowym Rada Powiatu dokonała 15 października 2018 roku poprzez podjęcie  uchwały Nr 
XLI/422/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zmiany uchwały XXXV/359/2018  Rady Powiatu 
w Busku-Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu  
w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
w Powiecie Buskim uwzględniając stan najpilniejszych potrzeb osób niepełnosprawnych na finansowanie 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. 

 
W dniu 14 grudnia 2018 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 II/14/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Wyżej wymienioną uchwałą dokonano 
przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej. 
Zwiększono zakres dofinansowania wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze o kwotę 3 003 złotych, pochodzącą z rozliczenia zadania „dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się”. 

 
Projekty wszystkich uchwał Rady Powiatu były pozytywnie opiniowane przez Powiatową 

Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Buskim. 
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Tabela 20. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na poszczególne zadania w 2018 r. 

Lp. Nazwa zadania 

Uchwała Rady 
Powiatu 

Nr 
XXXV/359/2018 
z dn. 02.03.2018 

r. 

Uchwała Rady 
Powiatu 

Nr XL/408/2018 
z dn. 

13.09.2018r. 

Uchwała Rady 
Powiatu 

NR 
XLI/422/2018 

z dn. 
15.10.2018 r. 

 
Uchwała Rady 

Powiatu 
NR II/14/2018 

z dn. 
14.12.2018 r. 

1. 
Środki przeznaczone na 

rehabilitację społeczną, w tym: 
1 779 794 zł 1 833 795 zł 1 833 795  zł 1 833 795 zł 

2. 
Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych 
85 000 zł 85 000 zł 84 977 zł 84 977 zł 

3. 

Dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom 
niepełnosprawnym 

143 154 zł 143 155  zł 118 155 zł 121 158 zł 

4. 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, 

w komunikowaniu się 
i technicznych, w związku                    

z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych 

105 000 zł 105 000 zł 132 023 zł 129 020 zł 

5 
Dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

7 000 zł 7 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 

6. 
Dofinansowanie kosztów działania 

warsztatów terapii zajęciowej 
1 439 640 zł 1 493 640 zł 1 493 640 zł 1 493 640 zł 

7. 
Środki przeznaczone na 

rehabilitację zawodową, w tym: 
200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł 

8. 

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

pracy  
i niepozostających w zatrudnieniu 

60 000 zł 26 550 zł 26 550 zł 26 504,97 zł 

8. 

Jednorazowe dofinansowanie 
rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, rolniczej lub 
wniesienia wkładu do spółdzielni 

socjalnej 

20 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9. 
Zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej 

120 000 zł 173 450 zł 173 450 zł 173 495,03 zł 

 
Wykres 4. Podział środków PFRON przypadających wg algorytmu w 2018 roku dla powiatu buskiego na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

                

Rehabilitacja zawodowa - realizacja PUP 9,83%

Rehabilitacja społeczna - realizacja PCPR 90,17 %
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Tabela 21. Wykorzystanie środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 rok 

 
 
 
 

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 

129 020  zł 129 019,67  zł 99,99% 27 umów 

2. 

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze dla osób 
niepełnosprawnych 

121 158 zł 121 149,27 zł 99,99% 208 wniosków 

3. 

Dofinansowanie 
uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich 
opiekunów  w turnusach 

rehabilitacyjnych 

84 977 zł 84 977 zł 100% 56 wniosków 

4. 
Dofinansowanie sportu , 

kultury rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych 

5 000 zł 5 000 zł 100% 2 umowy 

5. 
Dofinansowanie kosztów 
działalności warsztatów 

terapii zajęciowej 

1 493 640 zł 
 

1 493 640 zł 100% 
3 warsztaty 

90 
uczestników 

 RAZEM 1 634 559 zł 1314 636,04 zł 80,42% 288 osób 
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Wykres 5. Procentowy rozkład wykorzystania środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 roku 
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6.2. Rehabilitacja społeczna 

 
Zgodnie z planem finansowym PFRON w roku 2018, wysokość środków przyznanych dla 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła 1 833 795  zł. Otrzymane środki PFRON na 
ustawowe zadania z rehabilitacji społecznej zostały wydatkowane w wysokości 1 833 785,94 zł, tj., 
99,99%. 

PCPR wydatkowało kwotę 1 493 640 zł na dofinansowanie kosztów rehabilitacji                             
90 mieszkańców powiatu buskiego uczestniczących w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Busku–Zdroju, Gnojnie i Piasku Wielkim.   
 W roku 2018 w ramach dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zostało 
złożonych 427 wniosków, w tym 6 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 230 
wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 116 wniosków 
o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz 55 opiekunów, 70 wniosków  
o likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (46 na likwidację barier 
architektonicznych,13 na likwidację barier technicznych oraz 11 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 6. Liczba wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania  w zakresie 
rehabilitacji społecznej  
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Tabela  22. 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 

83 41 96 85 12 2 5 4 6 4 

3. Stopnica 3 0 30 27 6 3 2 2 2 1 

4. 
Nowy 
Korczyn 

4 1 30 25 5 3 1 0 0 0 

5. Tuczępy 3 1 15 11 5 2 1 0 1 0 

6. Pacanów 12 6 24 23 8 1 3 1 1 0 

7. Wiślica 7 6 16 16 6 2 0 0 0 0 

8. 
Solec - 
Zdrój 

4 1 18 14 3 1 1 0 1 1 

9. Gnojno 0 0 7 7 1 0 0 0 0 0 

10. Razem 116 56 236 208 46 14 13 7 11 6 
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6.2.1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych  

 
 Zasady organizacji turnusów rehabilitacyjnych określa rozporządzenie Ministra Pracy                       
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 230 poz. 1694). 

W roku 2018 na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 84 977 zł. O dofinansowanie do pobytu na turnusie 
rehabilitacyjnym ubiegało się 116 osób niepełnosprawnych, z których 55 wymagało, zgodnie z wnioskiem 
lekarskim, uczestnictwa w turnusie opiekuna. Dofinansowanie przyznano i wypłacono 56 osobom 
niepełnosprawnym i 36 opiekunom na łączną kwotę 84 977 zł, z podziałem na: 
33 osób dorosłych  niepełnosprawnych: 34 009,00 zł 
23 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 24 958,00 zł 
13 opiekunów dorosłej osoby niepełnosprawnej: 9 386,00 zł 
23 opiekunów dzieci i młodzieży: 16 624,00 zł  
60 wniosków 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 2018r. przedstawia 
poniższy wykres.   
 
Wykres 7. Procentowy udział osób niepełnosprawnych w ubieganiu się o dofinansowanie do uczestnictwa 
w turnusach rehabilitacyjnych w 2018 roku z podziałem na gminy 
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W 2018 roku najwięcej osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych 
zamieszkiwało gminę Busko-Zdrój - aż 71,55%, a najmniej gminę Tuczępy i Stopnicę  (2,59%). Z gminy 
Gnojno żadna osoba niepełnosprawna  nie ubiegała się o dofinansowanie do w/w zadania.  
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6.2.2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych 
 

W 2018 roku na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych przeznaczono kwotę 129 020 zł. Wnioski o dofinansowanie tego zadania złożyło 70 osób 
niepełnosprawnych na kwotę 542 028 zł.  
Z tytułu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2018 roku zostało 
zawartych 28 umów na kwotę 136 217 zł, a wypłacono dofinansowanie dla 27 osób na kwotę:  
129 019,67 zł  którą wydatkowano w następujący sposób: 
na likwidację barier architektonicznych 14 umów:  106 109,41 zł      
na likwidację barier  technicznych 7 umów: 17 174,86 zł 
na likwidację barier w komunikowaniu się 6 umów:  5 735,40 zł 
        Jedna umowa została rozwiązana w związku z rezygnacją  Wnioskodawcy.  
 
Wykres 8. Rozkład procentowy wypłaconych dofinansowań w poszczególnych zadaniach likwidacji barier 
w 2018 roku 
 
 

 

Likwidacja barier

bariery architektoniczne
82,24%

bariery w komunikowaniu
się 4,45%

bariery techniczne 13,31 %

 
   
 
 Środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych wydatkowano głównie na 
dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę podjazdu do budynku 
mieszkalnego. 

W ramach barier technicznych udzielono wsparcia w zakupie kuchenki z blokadą dla osób 
niepełnosprawnych, pralko – suszarki, rowerów  trójkołowych oraz schodołaza.  

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 telefonu z komunikatorem mowy.    
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W 2018 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 121 158 zł. 

W toku realizacji zadania w 2018 r. wpłynęło 236 wniosków na dofinansowanie w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (z czego 230 wniosków złożonych zostało 
na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz 6 na dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny). 

Na 236 wniosków przyjętych do realizacji rozpatrzono pozytywnie i wypłacono dofinansowanie 
dla 208 osób niepełnosprawnych na kwotę 121 149,27 zł (w tym zawarto i wypłacono 6 umów na 
dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 5 941,20 zł). 

Praca Komisji Kwalifikacyjnej podczas wizji lokalnej w miejscu zamieszkania 

Wnioskodawców 

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 
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Balkonik rehabilitacyjny używany 
wypożyczany osobom 

niepełnosprawnym 
 

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 9. Zestawienie ilości złożonych i zrealizowanych wniosków na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 
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202

 
          

W roku 2018 niezrealizowanych zostało jedynie 28 wniosków na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi oraz  
z przyczyn formalnych.  

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

W obowiązującym terminie składania wniosków tj. do 30 listopada 2017 roku poprzedzającego 
realizację zadania, 3 podmioty złożyły 5 wniosków na kwotę 9 660,00 zł. W 2018 roku na dofinansowanie 
sportu, kultury, turystyki i rekreacji przeznaczono kwotę 5 000 zł, która pozwoliła na zawarcie i wypłacenie 
dwóch umów. Pierwsza umowa dotyczyła organizacji wycieczki do Warszawy przez Stowarzyszenie 
„Amazonki” Busko-Zdrój w liczbie 20 osób. Druga dotyczyła organizacji imprezy pn. „Dzień Białej Laski,” 
w której udział wzięło 17 osób niepełnosprawnych z Polskiego Związku Niewidomych Okręg 
Świętokrzyski, Koło „Ponidzie”. Jeden podmiot złożył rezygnację z dofinansowania.  

 
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 Busk–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 2018 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. 
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6.2.6. Programy celowe PFRON 

 
W 2018 roku  Powiat Buski złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach: 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III” następujących projektów:  
- w ramach obszaru B programu „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju”,  
- w ramach obszaru D programu „Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych” dla  Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku- Zdroju,  
- w ramach obszaru G ,,Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie buskim                   
w 2018r.” przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju. 
 

Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON do realizacji w roku 2018 roku zostały zakwalifikowane 
wszystkie projekty i w dniu 26 lipca 2018  roku pomiędzy PFRON, a Powiatem Buskim została zawarta 
Umowa Nr WRR/000189/13/D na realizację projektów zgłoszonych we wniosku na łączną kwotę 192 909 
złotych w tym: 
projekty realizowane w ramach obszaru B programu do wysokości 52 767 złotych 
projekty realizowane w ramach obszaru D programu do wysokości 79 242 złotych 
projekty realizowane w ramach obszaru G programu do wysokości 60 000 złotych + obsługa programu do 
wysokości 900 złotych. 
Realizacja projektów nie została jeszcze  zakończona.   

                 

 
6.2.7. Program „Aktywny samorząd” 

 

 
 W dniu 30 kwietnia 2018 roku Powiat Buski podpisał umowę nr AS3/000015/13/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 2018 roku obejmował następujące  Moduły  i Obszary wsparcia: 
Moduł I-Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 
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, 
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, 
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), 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależne:; 
Moduł II –   pomoc   w    uzyskaniu   wykształcenia     na     poziomie   wyższym poprzez dofinansowanie 
kosztów edukacji. 
 
 W ramach zawartej umowy PFRON przekazał  środki finansowe  na realizacje  zadań                 
w wysokości   223 796,17  zł. Ogółem do Centrum zostało złożonych 64 wnioski na kwotę 238 676,70  
złotych i zawarto 62 umowy na kwotę 186 865,20 zł. Jedna osoba zrezygnowała  z dofinansowania oraz 
jeden wniosek uzyskał negatywną decyzję formalną.   
 W 2018 roku w ramach Modułu I w realizowanych obszarach udzielono  dofinansowania               
30 osobom niepełnosprawnym w łącznej kwocie 119 858,42  zł, natomiast w Module II na dzień 
31.12.2018r. zostało wypłacone 24 umowy na kwotę 48 291,10 zł, pozostali wnioskodawcy otrzymają 
dofinansowanie po dostarczeniu zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu semestru. 
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Tabela.  23. Sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku 
 

Środki finansowe PFRON przyznane na 
realizację programu 

Realizacja programu w 2018 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 

53078,04 75 163,66 

0 0 0 0 

2. A-2 0 0 0 0 

3. B-1 8 44 139,70 7 36 952,20 

4. B-2 0 0 0 0 

5. C-2 18 51 285,00 18 48 391,34 

6. C-3 1 20 000,00 1 20 000,00 

7. C-4 2 12 100,00 2 12 100,00 

8. D 2 3 602,00 2 2 414,88 

9. MODUŁ II 70 694,90 11 770,10 33 107 550 32 48 291,10 

Koszt obsługi 
realizacji 
programu 

5730,69 4346,70 - - - - 

Koszt promocji 
programu 

1138,71 869,34 - - - - 

Koszt ewaluacji 
programu 

569,36 434,67 - - - - 

RAZEM 131211,70 92584,47 64 238 676,70 62 168 149,52 

 
W związku z tym, iż rozliczenie pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa 15 kwietnia 

2019 roku nie wszystkie umowy zostały wypłacone i rozliczone. Dofinansowanie udzielone w ramach 
tego programu pozwoli w znacznym  stopniu zmniejszyć bądź wyeliminować bariery ograniczające 
uczestnictwo tych osób w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji przez co cele 
szczegółowe pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  zostaną  osiągnięte. 
 

6.3. Warsztaty Terapii Zajęciowej 

  
Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą 

osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej 
w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do zatrudnienia.  
Na terenie powiatu buskiego funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej: 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku–Zdroju, który działa na podstawie umowy zawartej w dniu 
29 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w  Busku – 
Zdroju; 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie, który działa na podstawie umowy zawartej w dniu 19 
kwietnia 2007 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Domem Pomocy Społecznej w Gnojnie; 

3. 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 2018 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 2003r. 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. 
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W lipcu 2018 roku w związku § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U.poz.1266)  
wzrosła kwota środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu jednego 
uczestnika w WTZ do wysokości 16 596 złotych.  

W związku z powyższym w roku 2018 środki PFRON dla trzech WTZ wyniosły: 1 493 640 zł, a środki 
Powiatu (stanowiące 10%) 165 972,52 zł. Warsztaty wykorzystały środki Funduszu w wysokości:  
1 493 640  zł. 
 
Wykres 10. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2018 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 2018 roku wyniosła 645 404,40 zł, w tym środki PFRON w wysokości 580 860,00 zł oraz środki powiatu 
w wysokości 64 544,40 zł. Środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie 645 404,40  zł. Wśród 
uczestników WTZ jest 28 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności oraz 7 osób mających 
niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Na spotkaniu w dniu 27.12.2018r. 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 2018 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 2018 roku uczęszczało 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 2018 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 2018 roku wyniosła 590 085 zł, w tym środki PFRON 
wyniosły 531 072 zł, a środki Powiatu 59 013 zł. Środki przekazywane były kwartalnie. Kwota środków 
finansowych wydatkowanych na działalność WTZ w Gnojnie w 2018 roku została wykorzystana w całości 
i wyniosła łącznie 590 085 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:  
XXVI Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych – Gnojno 2018, 
XVI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych– Chmielnik 2018, 
X Piesze Spotkania Osób Niepełnosprawnych Krajno Pierwsze - Ciekot  2018  
VI Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Osób Niepełnosprawnych w Piłce Stołowej „Piłkarzyki”  
– Gnojno 2018. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Gnojnie za 2018 rok znajduje się  
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

 

 

 
               6.3.3.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim  

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

zawartej w dniu 1.12.2016 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Caritas Diecezji Kieleckiej. Do Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej uczęszczało 23 
osoby, realizujących zadania w czterech pracowniach tematycznych: gospodarstwa domowego, 
przyrodniczo-ogrodniczej, rękodzieła oraz plastyczno-krawieckiej. 

Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2018 roku wyniosła 424 123,12 zł, w tym 
środki PFRON w wysokości  381 708,00 zł oraz środki powiatu w wysokości 42 415,12 zł. Środki zostały 

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

wydatkowane w łącznej kwocie: 424 123,12 zł. 
Wśród uczestników WTZ jest  15 osób  posiadających znaczny stopień niepełnosprawności oraz 

8 osób mających 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, rekreacje, wypoczynek, wycieczki. 

 

 

   
     

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Piasku Wielkim za 2018 rok znajduje się  
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 
 

 
6.4. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Podstawę prawną do działania Rady stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r.  poz. 511 z późn. 
zm.).  

W roku 2018 odbyły się 4 posiedzenia Rady. 
Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 23 lutego 2018 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 2017, złożenia informacji na 
temat wykorzystania środków PFRON na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej w Powiecie Buskim w roku 2017, 
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 2018 roku na realizację zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim, przedstawienia informacji na temat realizacji  
w 2018 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 2018 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 XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia  
2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków finansowych z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.  
 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim 
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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. 24.  Realizacja  Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 w roku 2018. 
 

 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 2018r. 
 
- 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 2018 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 21.04.2006r. 

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 aktualnymi informacjami  

i uregulowaniami prawnymi służącymi 

niepełnosprawnym 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie             

w razie potrzeb. 

6. 

1.6. Wdrożenie w szkołach programów 

wychowawczych, mających na celu 

poznawanie świata osób 

niepełnosprawnych, zmianę postaw  

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie          

w razie potrzeb. 

http://www.centrumbusko.pl/
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i akceptację 

7. 

1.7. Prowadzenie konkursów 

i przeglądów artystycznych osób 

niepełnosprawnych 

- Udział w XVI Wojewódzkim Przeglądzie 

Artystycznym Osób Niepełnosprawnych 

w Chmielnickim Centrum Kultury pod nazwą                        

„ Muzyka lat osiemdziesiątych”. 

 
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 2018 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 

31.12.2018r. rejestr zawierał 2489 osób 

niepełnosprawnych ubiegających się o pomoc 

 z PFRON w latach 2010-2018. 
 Projekt nr 3 „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 

1 3.1. Wspieranie leczenia i rehabilitacji 

szerokim poradnictwem i wsparciem 

pracowników socjalnych oraz samych 

osób niepełnosprawnych i członków 

ich rodzin 

 

- W Centrum świadczone jest poradnictwo wobec 

osób niepełnosprawnych, a także praca socjalna. 

 

2 3.2. Skoordynowanie działań 

zmierzających do pełnego 

i adekwatnego w stosunku do rodzaju  

- W 2018 r. na 236 wniosków przyjętych  

do realizacji rozpatrzono pozytywnie i wypłacono 

dofinansowanie dla 208 osób niepełnosprawnych 

http://www.centrumbusko.pl/
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i stopnia niepełnosprawności 

zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne, środki pomocnicze  

i sprzęt rehabilitacyjny 

na kwotę 121 149,27 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    

w dniu 1 grudnia 2016 roku pomiędzy Powiatem 

Buskim a Caritas Diecezji Kieleckiej.  

- W 2018 roku środki PFRON dla trzech  WTZ 

wyniosły: 1 493 640 zł, a środki Powiatu 

(stanowiące 10%) 165 972,52 zł. Warsztaty 

wykorzystały środki Funduszu w wysokości:  1 493 

640 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 2018 r. dofinansowanie przyznano i wypłacono 56 

osobom niepełnosprawnym i 36 opiekunom na 

łączną kwotę 84 977 zł.  

6. 

3.6. Wspieranie i pomoc finansowa         

w przedsięwzięciach o charakterze 

kulturalnym, sportowym rekreacyjnym 

i turystycznym 

- W 2018r. zawarto 2 umowy na kwotę                                  

5 000,00 zł. W ramach tych umów dofinansowano  

Wycieczkę do Warszawy dla członkiń 

Stowarzyszenia  „Amazonki” Busko-Zdrój oraz  

Członkowie Polskiego Związku Niewidomych 

zorganizowali obchody „Dnia Białej Laski”.  

7. 
3.7. Propagowanie wszelkich imprez         

z udziałem niepełnosprawnych 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie był w 2018 

roku organizatorem działań  na rzecz osób 

niepełnosprawnych o charakterze miejskim, 

regionalnym i ogólnopolskim: XXVI Wojewódzki  

Turniej Piłki Nożnej ON, X Świętokrzyski Rajd 

Pieszy ON, XVI Wojewódzki Przegląd Artystyczny 

ON oraz VI Mistrzostwa Województwa 

Świętokrzyskiego ON w Piłce Stołowej – Piłkarzyki. 

8. 
3.8. Dofinansowanie transportu osób 

niepełnosprawnych 

 W ramach ,,Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” Specjalny Ośrodek                       
Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych 
Ruchowo w Busku- Zdroju w ramach obszaru D 
programu „Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego 
przystosowanego do przewozu osób 
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niepełnosprawnych w celu likwidacji barier 
transportowych” otrzymał dofinansowanie na zakup 
samochodu w wysokości 79 242 złotych. 

 
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 129 020 zł. 
Wnioski o dofinansowanie tego zadania złożyło  
70 osób na kwotę 542 028 zł. 
- Z tytułu likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych wypłacono 
dofinansowanie dla 27 osób na kwotę: 129 019,67 
zł 

2 
4.2. Tworzenie warunków społecznej 

komunikacji osób niepełnosprawnych - W ramach zadania realizowany był również 

pilotażowy program PFRON „Aktywny samorząd. 

Do końca 2018 roku udzielono dofinansowania        

w realizowanych obszarach w łącznej kwocie 

168 149,52  zł. 

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” 

Lp. Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku- Zdroju 

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

niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań  Podjęte działania 

1. 

6.1. Wspieranie i powierzanie zadań 

realizowanych przez organizację 

pozarządowe na rzecz środowiska 

osób niepełnosprawnych                                    

w zakresie przedsięwzięć 

integracyjnych 

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

2. 

6.2. Wspieranie działań organizacji 

pozarządowych w zakresie 

powstawania i działalności Centrów 

Informacji dla osób 

niepełnosprawnych 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie             

w razie potrzeb. 

3. 

6.3. Stworzenie baz danych organizacji 

pozarządowych działających  

w środowisku osób 

niepełnosprawnych 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie             

w razie potrzeb. 

4.. 

6.4. Wspieranie organizacji 

pozarządowych w działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie         

w razie potrzeb. 

5. 

6.5. Opiniowanie projektów 

powiatowych programów działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych 

- Działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych.  

6. 6.6.Ocena realizacji programów 

7. 

6.7. Opiniowanie projektów uchwał  

i programów przyjmowanych przez 

Radę Powiatu pod kątem ich skutków 

dla osób niepełnosprawnych 
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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 2018  roku  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                    
w ramach tej akcji otrzymało ubrania dziecięce, męskie, damskie,  zabawki, buty. Zgromadzone w trakcie 
przeprowadzonej akcji przedmioty i artykuły sukcesywnie przekazywano potrzebującym,  rodzinom 
wielodzietnym i ubogim. 
 

7. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju funkcjonuje od 2017 r. dzięki 
realizacji projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie”. W OIK pomocy udzielało dwóch 
psychologów oraz prawnik. Ośrodek podejmuje następujące zadania: 
1. realizacja Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2011-2020, 
2. realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

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

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

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

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

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

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

psychologicznych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 

 
7.1. Świadczona pomoc 

 
7.1.1. Pomoc psychologiczna i prawna 
 

W 2018 r. w Ośrodku udzielono bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej 376 osobom. 
Psycholodzy przeprowadzili w sumie 1135 spotkań w sytuacjach kryzysowych. Prawnik świadczył pomoc 
w ramach umowy zlecenie - 247,5 godzin. 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.  
 

    
 
 
 

Spotkanie z psychologiem  

 

Porada prawna 
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7.1.2. Interwencje środowiskowe 

 
Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeprowadzili 10 interwencji środowiskowych 

przez w przypadkach dotyczących stosowania przemocy w rodzinie, wypadków komunikacyjnych, śmierci 
bliskiej osoby lub w innych sytuacjach kryzysowych. 

 
7.1.3. Telefon zaufania 

 
W ramach projektu „Nowy Start – Nowe Życie” uruchomiono również całodobowy Telefon 

Zaufania czynny w dni robocze. W 2018 r. psycholodzy pracujący w Ośrodku przeprowadzili 78 
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.  
 

    
 

 
 
 
 

7.2. Hostel 

 
W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonował również Hostel, jako miejsce 

całodobowego schronienia dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. W 2018 r. z takiej formy 
pomocy skorzystało 14 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. 

 
 
 

     
 

Rozmowa przez Telefon Zaufania Interwencja środowiskowa 

 

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
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7.3. Przyjazny Pokój 

Do pracy terapeutycznej OIK służył Przyjazny Pokój, wyposażony w sprzęt audiowizualny 
(kamery, mikrofony, rejestrator audiovideo, słuchawki) oraz posiadający lustro weneckie i wyciszone 
drzwi. Taki pokój wykorzystywany jest w celach terapeutycznych oraz do pracy z dziećmi krzywdzonymi  
i dziećmi z pieczy zastępczej. Umożliwienia on dzieciom znajdującym się pod opieką rodzin zastępczych 
na 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. 

 

  
 
 
 
 

Pokój posiada także kącik dla dzieci oraz odpowiednie zabawki, misie i gry, wykorzystywane do 
terapii dzieci. Centrum co roku stara się pozyskiwać z różnych źródeł środki oraz materiały, potrzebne do 
pracy OIK. W 2018 r. Centrum nawiązało współpracę z firmą „COSINUS”, która jest producentem 
materiałów dydaktycznych dla dzieci. Dzięki znalezieniu sponsorów firma przesłała nam zestaw gier 
planszowych oraz pomocy edukacyjnych dla dzieci.  Takie narzędzia pracy  dają większą możliwość 
warsztatu pracy z dziećmi i młodzieżą, które czują się swobodniej i chętniej podejmują współpracę, 
otwierają się, a dzięki temu szybciej może przebiegać praca terapeutyczna. 
 

         

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

 

Praca psychologa z dzieckiem 

Przyjazny Pokój wyposażony w lustro weneckie 
 i sprzęt audiowizualny 

 

Rejestracja spotkania dzieci z rodzicami 
biologicznymi w Przyjaznym Pokoju 

 

Materiały edukacyjne dla dzieci 
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7.4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 
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. 
 
7.4.1. 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 11 kobiet. 
Celem zajęć była edukacja na temat zjawiska przemocy, a także wskazywanie na skuteczne sposoby jej 
przeciwdziałania. Przeprowadzono w sumie 24 spotkania; praca w grupie opierała się na własnych 
doświadczeniach uczestniczek. Głównym rezultatem było zwiększenie poczucie sprawstwa oraz ochrony 
własnych praw i godności osobistej uczestniczek. 

 

 

    
 
 
 
 
7.4.2. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
 

W 2018 r. już po raz szósty na terenie naszego powiatu 
prowadzony był Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób 
Stosujących Przemoc w Rodzinie. Oddziaływaniom korekcyjno-
edukacyjnym zostało poddanych 10 osób stosujących przemoc  
w rodzinie, kierowanych przez kuratorów sądowych, zespoły 

interdyscyplinarne, a także zgłaszających się dobrowolnie. Zajęcia trwały 
od sierpnia do listopada i były prowadzone przez odpowiednio 
wykwalifikowanego specjalistę. Przeprowadzono ogółem 65 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. 

Spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie 

Spotkanie oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych 
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7.4.3. Konferencja „Biała wstążka” 

W dniu 06.12.2018 r. odbyła się konferencja pn: „Biała wstążka” na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzicie. Konferencja została zorganizowana w ramach Międzynarodowej Kampanii „Biała 
Wstążka” - 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet. W konferencji wzięli udział pracownicy służb 
pomocowych, działający na rzecz przeciwdziałania przemocy – ogółem 54 osoby. Podczas spotkania 
ogłoszono wyniki ankiet przeprowadzonych wśród klientów OIK w konkursie pt. „Człowiek, który mi 
pomógł”. Wyróżnionych zostało 10 osób z terenu powiatu buskiego, które odznaczały się szczególną 

wrażliwością społeczną, troską w pomaganiu osobom potrzebującym oraz zaangażowaniem w pracę na 
rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Na konferencję została zaproszona także Pani 
Agnieszka Stoińska – terapeuta MOPR w Kielcach, która przedstawiła dobre praktyki w systemie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w swoim mieście. 
 

    
 
 
 
 

7.5. Program Osłonowy „Razem pokonamy przemoc” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju po raz trzeci wygrało konkurs ofert na 
realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Nasz Powiat spośród 
czterech powiatów w Województwie Świętokrzyskim, figuruje na pierwszym miejscu i uzyskał 
dofinansowanie w wysokości 28 tysięcy złotych. Projekt pn. „Razem pokonamy przemoc” był 
realizowany od czerwca do końca grudnia 2018 r. Głównym jego celem było zwiększenie jakości  
i dostępności usług świadczonych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących 
przemoc w rodzinie. Realizowane działania zakładały również podniesienie efektywności współpracy 
instytucji pomagających w związku z problemem przemocy w rodzinie.  

 
 
Działanie 1. Diagnoza lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 
 
Przeprowadzona została diagnoza potrzeb osób pracujących na co dzień w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, która pozwoliła na dokonanie analizy czynników utrudniających ich codzienną pracę 
oraz zgłaszanych oczekiwań. Wyniki badań pokazały, że 67% osób badanych uważa, że zjawisko 
przemocy występuje na terenie powiatu buskiego z dużym nasileniem. Jednocześnie wykazano 
duży stopnień wypalenia zawodowego wśród ankietowanych i duże obciążenie podczas wykonywania 
pracy. Opracowany został artykuł, zawierający wyniki przeprowadzonych badań, który ukazał się w dniu 
18.12.2018 r. w lokalnej prasie: „Tygodniku Ponidzia”. Raport z badań został także przekazany do 
wiadomości społecznej podczas konferencji w dniu 6.12.2018 r. w Starostwie Powiatowym. 
 
 

Uczestnicy Konferencji „Biała wstążka” 
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Działanie 2. Poradnictwo specjalistyczne 

 
Realizacja projektu pozwoliła na rozszerzenie specjalistycznej oferty pomocowej świadczonej na rzecz 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie. Dostępna pomoc 
specjalistyczna: psychologiczna, prawna i socjalna umożliwiła zwiększenie świadomości oraz możliwości 
podejmowania kroków w kierunku w wychodzeniu ze zjawiska przemocy w rodzinie oraz wpłynęła na 
poprawę wzajemnych relacji między członkami rodziny i wzmacnianiu pełnionych ról społecznych. Pomoc 
terapeuty uzależnień wpłynęła na kształtowanie się odpowiednich postaw osób stosujących przemoc  
w rodzinie i ich otoczenia wobec zjawiska uzależnienia oraz współuzależnienia. 
 

Rodzaj świadczonej pomocy Liczba osób korzystających 

Pomoc psychologiczna 67 

Pomoc socjalna 16 

Pomoc prawna 35 

Pomoc terapeuty uzależnień 10 

 

Artykuł w „Tygodniku Ponidzia” z dnia 18.12.2018 r. 
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Działanie 3. Warsztaty wychowawcze dla rodziców 
 
W projekcie zorganizowane zostały warsztaty wychowawcze dla rodziców pn. „Szkoła dla Rodziców”, 
które przyczyniły się do promowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych oraz 
zwiększenia świadomości na temat konsekwencji płynących ze zjawiska przemocy w rodzinie, 
szczególnie względem przebywających w nich dzieci i młodzieży. Z warsztatów skorzystało 11 osób. 
Zajęcia trwały od 6.09. do 8.11.2018 r. i obejmowały ogółem 40 godzin szkoleniowych. W tym czasie 
dzieci, których mamy uczestniczyły w warsztatach miały zapewnioną opiekę pedagoga. 
 
 

   
 
 
 
 
 
Działanie 4. Samopomocowa grupa wsparcia dla młodzieży 
 
Utworzona została także samopomocowa grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej 
prowadzona przez psychologa. Dla młodzieży licealnej przeprowadzono 6 spotkań, w których ogółem 
wzięło udział 15 osób, natomiast dla młodzieży gimnazjalnej odbyły się 4 spotkania, w których 
uczestniczyło 11 osób. Podczas spotkań uczestnicy mogli wzmocnić poczucie własnej wartości, 
asertywność oraz poprawną komunikację, a także zdobywali odpowiednie umiejętności społeczne, 
pozwalające na poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Zorganizowane został dla nich także 
wyjście integracyjne, które pozwoliło na wymianę własnych doświadczeń oraz nawiązanie nowych, 
wartościujących relacji i kontaktów społecznych.  
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” Zajęcia dla dzieci z pedagogiem 

Grupa wsparcia dla młodzieży Wyjście integracyjne do kina 
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Działanie 5. Podniesienie kompetencji służb zaangażowanych w lokalny system przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
 

1. Szkolenia 

Dzięki realizacji projektu zostały przeprowadzone dwa szkolenia przeznaczone dla osób 
zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie - członków zespołów interdyscyplinarnych i 
grup roboczych, a także dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, policji oraz sądu. 
Szkolenie przeprowadziła Pani Ewa Podgórska, psycholog ze Stowarzyszenia Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z Warszawy. 
 W dniu 20.09.2018 r. odbyło się szkolenie pt. „Tworzenie strategii pracy z rodziną z 

problemem przemocy w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych” – 
uczestniczyło w nim 26 osób. 

 W dniu 21.09.2018 r. odbyło się szkolenie pt. „Rozmowa i praca z osobami stosującymi 
przemoc w ramach pracy Zespołów Interdyscyplinarnych” – uczestniczyły w nim 22 osoby. 

    
 

 

 

2. Superwizja 

 

W dniach 13.11.2018 r. oraz 21.11.2018 r. przeprowadzone zostały 3 spotkania superwizyjne dla 
lokalnych służb pracujących na co dzień w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
ogółem uczestniczyło w nich 25 osób. Spotkania przeprowadził certyfikowany superwizor – Pani 
Barbara Błaż-Kapusta. Superwizje pozwoliły na analizę działań i emocji, które wywołuje praca  
z osobami doświadczającymi przemocy oraz pomoże wyjaśniać dylematy etyczno–moralne 
pojawiające się w trakcie pracy. 
 

  
 
 
 

 

 

Szkolenie w dniu 20.09.2018 r. Szkolenie w dniu 21.09.2018 r. 

Spotkania superwizyjne w dniu 13.11.2018 r. 
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7.6. Działania profilaktyczne 

 
7.6.1. Specjalistyczne warsztaty psychoterapeutyczne 

 
W 2018 r. co 3 miesiące odbywały się także specjalistyczne 
warsztaty psychoterapeutyczne prowadzone przez Panią 
Barbarę Błaż-Kapustę, psychoterapeutę i trenera coachingu 

z Rzeszowa. Warsztaty skierowane były dla klientów OIK – 
osób, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych.  
W warsztatach wzięło udział ogółem 11 osób. Zajęcia odbyły 
się w dniach 14.03., 14.05., 12.09., 21.11. 
i trwały po 6 godzin szkoleniowych. 
Dzięki udziale w warsztatach uczestnicy mogli doświadczyć 
atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa, mieli możliwość 
poszerzenia i pogłębienia swojej świadomości, zwiększania 
odpowiedzialności i możliwości wyboru. Dodatkowo proces 
coachingu pozwolił na zbudowanie przez uczestników nowego 
spojrzenia na własne życie i pomógł w ustaleniu konkretnych 
działań oraz wzmocnieniu swoich kompetencji. 
 
7.6.2. Warsztaty psychoedukacyjne w szkołach 
 
Przeprowadzono ogółem 11 warsztatów psychologicznych dla uczniów w szkołach z terenu powiatu 

buskiego na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach i promowania zachowań prospołecznych. 
Psychologowie OIK brali udział także w wywiadówkach dla rodziców, podczas których informowali jak 
duże znaczenie ma atmosfera panująca w domu oraz przekazali informacje na temat bezpiecznego 
poruszania się dzieci po Internecie. Zachęcali także do korzystania  z pomocy psychologicznej OIK. 
 

  
 
 
 
 

8.  REALIZACJA PROJEKTÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Warsztaty dla uczniów  
w ZSTiO10.12.2018 r. 

Wywiadówka dla rodziców  
w SP w Oblekoniu.29.01..2018 r. 

Specjalistyczne warsztaty psychoterapeutyczne 

„Dobry Zawód-Lepsze Życie” 
2016-2017 

 

„Rodzina Wspólna Troska” 
2018-2020 

„Nowy Start – Nowe Zycie” 
2019-2020 
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8.1. Projekt konkursowy „Nowy Start-Nowe Życie” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku kontynuuje realizację założeń projektu „Nowy 
Start-Nowe Życie”. Wartość projektu wynosiła  883 160,25 zł przy wkładzie własnym 75 000,00 zł. Projekt 
konkursowy „Nowy Start – Nowe Życie”, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Rozwój wysokiej jakości 
usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja 
założeń projektowych obejmuje okres od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.  

 
8.1.1. Cel główny Projektu 

  
Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez 

zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 592 os. (406 
kobiet i 86 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz funkcjonujących  
w ramach pieczy zastępczej w okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. na terenie 
Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez 
wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny. 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.  
 
Grupa docelowa:  

1. osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w tym rodzin i dzieci  
2. osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 
3. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do 

wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach programu.  

 
8.1.2. Charakterystyka zdefiniowanych zadań w Projekcie „Nowy Start-Nowe Życie 
Zadanie 1: Utworzenie i działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK): 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej to kompleksowe, zindywidualizowane i specjalistyczna wsparcie 
dla osób będących w kryzysie, to również działania interwencyjne na rzecz osób i rodzin będących  
w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą. Sztandarowym celem OIKu jest przywrócenie równowagi 
psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych, dzięki temu 
zapobiegamy przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej 
Uczestników Projektu. 
 
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).  

3. Zapewnienie schronienia w miejscu czasowego pobytu w Hostelu.  
4. Zapewnienie potrzeb bytowych mieszkańcom Hostelu. 
5. Specjalistyczne warsztaty psychoterapeutyczne dla klientów OIK. 
6. Aktywizacja społeczno-edukacyjna dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.  
7. Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych dla rodzin 

będących w kryzysie.  
8. Wsparcie specjalistyczne: zajęcia z hipoterapii wspomagające rozwój psychofizyczny dzieci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aktywizacja społeczno-edukacyjna dla dzieci- półkolonie w ramach Projektu  
„Nowy Start-Nowe Życie”  
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W dniach od 16.07.2018r. - 10.08.2018r. realizowano usługę pn. „Aktywizacja społeczno-

edukacyjna dla 25 os. w tym 10 matek samotnie wychowujących dzieci oraz 15 dzieci”. Przez okres 20 
dni Uczestnicy Projektu – dzieci  wraz z opiekunami spędzali czas wolny na grach i zabawach, 
wycieczkach i różnego rodzaju atrakcjach. Dzieci uczestniczyły w warsztatach i animacjach o charakterze 
szkoleniowo-edukacyjnym. Chętnie brały udział w grach i zabawach świetlicowych, w zajęciach w Sali 
gimnastycznej, a także zabawach na placu zabaw oraz Skate Parku. Organizator zaplanował także 
atrakcje w Ośrodku Rekreacyjno-Hipoterapeutycznym Hipoland w Zbludowicach zorganizowano 
wycieczkę do Sabat Krajno Parku Rozrywki i Miniatur, gdzie dzieci zwiedziły Aleje Minatur, która 
umożliwiła podróż po całym świecie zaledwie w kilka godzin. Zapewniono dzieciom wyjście do 
Komisariatu Policji w Busku-Zdroju, gdzie pociechy mogły zobaczyć jak wygląda codzienna służba  
i praca policjantów. Podczas gdy dzieci aktywnie i miło spędzały czas mamy brały udział w „Warsztatach 
z rozwoju osobistego”, Warsztatach psychologicznych „Wiary we własne możliwości” oraz 
„Warsztatach z autoprezentacji oraz poprawy własnego wizerunku wraz z usługą kosmetyczną lub 
fryzjerską”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Działania realizowane w ramach zadania miały na celu poprawę jakości funkcjonowania rodzin 
zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez specjalistyczne 
wsparcie oraz podnoszenie kompetencji. W obliczu nasilającego się zagrożenia dotykającego dzieci  
i młodzież zasadne jest nieustanne podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowanków.  

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

Warsztaty psychologiczne „Wiara we własne możliwości” oraz Warsztaty z autoprezentacji 

 oraz poprawy własnego wizerunku wraz z usługą kosmetyczną lub fryzjerską”. 

 Aktywizacja społeczno-edukacyjna dla dzieci- półkolonie w ramach Projektu „Nowy Start-Nowe Życie”  
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FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA 2 
1. Poradnictwo psychologiczne (wsparcie indywidualne).  

2. Grupy wsparcia dla Rodziców Zastępczych (wsparcie grupowe). 
3.Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem. 
4. Wsparcie specjalistyczne: zajęcia z hipoterapii wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka dla 25 

dzieci z RZ. 
5. Szkolenie dla rodziców zastępczych pn. „Umiejętność rozwiązywania problemów opiekuńczo-

wychowawczych”, pn. „Kompetencje rodzicielskie”. 
6. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i usamodzielnianych 

wychowanków z RPZ. Teatr Kurtyna z Krakowa. 
7. Warsztaty wyjazdowe mediacje drogą do porozumienia wraz z wizytą studyjną dla 12 RZ. 
8. Warsztaty przysposabiające do samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie domowym dla 10 os. 
usamodzielnianych. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 W dniu 16.01.2018r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Kompetencje 
rodzicielskie”, w którym wzięło udział 26 rodziców zastępczych z naszego powiatu. Szkolenie 
poprowadzili Edyta i Jarosław Wojtasińscy z Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego  
w Warszawie. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji społecznych i wychowawczych osób 
pełniących funkcję rodzin zastępczych, poprawę umiejętności komunikacyjnych pomiędzy rodzicami 
zastępczymi a wychowankami oraz podnoszenie umiejętności rozwiązywania indywidualnych problemów 
rodziców zastępczych. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 18.04.2018r. odbyły się Warsztaty Profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zastępczych i usamodzielniających się wychowanków Pieczy Zastępczej. Przedstawienia teatralne 
odbyły się w Sanatorium Marconi w Sali koncertowej. Spektakle skierowane były do dwóch grup 
wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym zobaczyły bajkę profilaktyczną "Jestem 
przyjacielem ludzi", natomiast starsza grupa wiekowa klas szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych zobaczyła spektakl profilaktyczny pt. „Ślepy tor”. Obydwa spektakle 
przeprowadzili aktorzy TEATRU KURTYNA z KRAKOWA. 

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych w wykonaniu Teatru 
 „Kurtyna” z Krakowa 

Szkolenie dla rodziców zastępczych pn. „Kompetencje Rodzicielskie” 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.kurtyna.krakow.pl/oferta,4.html
http://www.kurtyna.krakow.pl/oferta,4.html
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W dniu 12.10.2018r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Umiejętności rozwiazywania 
problemów opiekuńczo – wychowawczych”, w którym wzięło udział 26 rodziców zastępczych z 
naszego powiatu. Szkolenie poprowadziła Edyta Wojtasińska z Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa 
Zastępczego w Warszawie. Celem szkolenia było Pogłębienie wiedzy o przyczynach występowania 
trudności opiekuńczych w rodzinach zastępczych, Rozwój kompetencji rodzica zastępczego w zakresie 
komunikacji otwartej, Rozwój umiejętności korzystania ze wsparcia  
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 26.10.2018r. – 28.10.2018r. odbyły się Warsztaty wyjazdowe : mediacje drogą do 
porozumienia + wizyta studyjna dla rodzin zastępczych z powiatu buskiego, jak również Warsztaty 
przysposabiające do samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie domowym dla pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych. Usługa rozpoczęła się w dniu 26.10.18r. w siedzibie Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju, gdzie odbyły się warsztaty z: „Gospodarowania finansami  
i zagrożeń ze strony przestępstw elektronicznych” dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. 
Następnego dnia grupa rodzin zastępczych wraz z dziećmi, pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej 
oraz opiekunowie wyjechali na wizytę studyjną do Zakopanego. Ważnym aspektem w wyjeździe były 
„Warsztaty pn. mediacje drogą do porozumienia”  – temat wybrany nie przypadkowo, gdyż elementy 
mediacji można a nawet należy stosować w codziennym funkcjonowaniu rodzin zastępczych. Natomiast 
pełnoletni wychowankowie uczestniczyli w dwóch warsztatach „Asertywność, samopoznanie” oraz 
„Samodzielne przygotowywanie sałatek, przekąsek, dekorowanie potraw i stołu”. Tematy odpowiednie dla 
młodzieży wchodzącej w dorosłe i samodzielne życie. 

 

Szkolenie dla rodzin zastępczych pt. „Umiejętności rozwiazywania problemów 
 opiekuńczo – wychowawczych” 

Warsztaty wyjazdowe dla Rodzin Zastępczych i usamodzielnianych wychowanków w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Zakopanem 

http://www.centrumbusko.pl/
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Dnia 30.10.2018r. w Ośrodku Rekreacyjno-Hipoterapeutycznym „Hipoland” w  Zbludowicach 

odbyło się spotkanie dzieci z Rodzin Zastępczych, kończące cykl zajęć z hipoterapii organizowanych  
w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju Projektu „Nowy 
Start – Nowe Życie” współfinansowanego 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. Tego dnia zorganizowano dla dzieci 
grilla z pieczeniem kiełbasek, jazdę konną oraz przejazd bryczką po okolicy. Dzieci wspólnie spędziły 
czas na świeżym powietrzu, bawiąc się  i  korzystając z uroków jesieni. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dnia 07.12.2018r. w Buskim Domu Kultury odbyły się „Warsztaty manualne połączone ze 
wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem dla 26 Rodzin Zastępczych 
(gospodarstw domowych) oraz 15 rodzin będących klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Spotkanie miało na celu wzmocnienie więzi, wspólną integrację dzieci. Zagadnienia poruszane na 
warsztatach to: Efektywna komunikacja w rodzinie, Rola dziecka w gronie rodzinnym, Rola dziecka  
w gronie rówieśników oraz wzmocnienie więzi rodzinnych i rówieśniczych. Podczas spotkania dzieci, jak  
i młodzież chętnie brała udział w zabawach edukacyjnych przygotowanych specjalnie dla nich. Atrakcją 
warsztatów były gry i zabawy z animatorem, który zachęcał do wspólnej zabawy i wprowadzał nastrój 
świąteczny. 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. 

 

 

Wsparcie specjalistyczne – zajęcia z Hipoterapii dla dzieci z rodzin zastępczych 

Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem  
i Animatorem dla rodzin zastępczych oraz rodzin z Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

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

 
 
FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA 2 

1. Terapia logopedyczna.  
2. Trening Biofeedback.  
3. Warsztaty indywidualne i grupowe z pedagogiem.  
4. Warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze wg zdiagnozowanych braków i potrzeb; 
5. Warsztaty „Szkoła dla Rodziców”. 
6. Warsztaty z Pedagogiem. 

 
 

W ramach projektu „Nowy Start – Nowe Życie” zorganizowano warsztaty wychowawcze dla rodziców 
pn. „Szkoła dla Rodziców”. Poprowadził je trener Szkoły dla Rodziców – Pani Agnieszka Stoińska.  
W dniach 13.03. – 22.05.2018 r. realizowana była I edycja szkoły, w której brało udział 8 osób. Natomiast 
w dniach 4.09. – 13.11.2018 r. zorganizowana była edycja dla rodziców zastępczych, w której 
uczestniczyło 9 osób. Zajęcia obejmowały ogółem 40 godzin szkoleniowych. Ich naczelnym celem była 
nauka prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W dobie intensywnych przemian społ. współczesna rodzina przeżywa poważny kryzys. Wiele 
zjawisk, takich jak przemoc w rodzinie, alkoholizm, uzależnienia, zdrady, konflikty małżeńskie powodują 
rozpad rodziny. Zwiększa się liczba rodziców, najczęściej matek, samotnie wychowujących dzieci. Bardzo 
często są to os. nieprzygotowane odpowiednio do roli wychowawczej lub przekładające swoje 
traumatyczne wydarzenia rodzinne na wychowanie dzieci. Dlatego niezbędne było objęcie wsparciem 
całej rodziny – zarówno rodziców w procesie wychowawczym, stawiania granic, przekazywania 
pozytywnych emocji i akceptacji dla dziecka, jak i samym dzieciom, pomagając im odpowiednio przeżyć 

swoje dzieciństwo. 
 
 

Warsztaty „Szkoły dla Rodziców”. 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane są do dzieci i młodzieży – całej grupy docelowej, 

a więc dzieci z rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz klientów Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dostosowane są do indywidualnych potrzeb  
i zdiagnozowanych braków dzieci i młodzieży, świadczone w Centrum dla Rodzin lub w miejscu 
zamieszkania. Uczestnicy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mają możliwość nadrobić zaległości  
w nauce oraz wyrównać różnice programowe na różnym poziomie kształcenia  
z następujących przedmiotów: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka 
niemieckiego, chemii, biologii oraz fizyki. Zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy  
w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i możliwości 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

8.1.3.  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 
12 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 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane są do dzieci i młodzieży – całej grupy docelowej. 

Warsztaty z pedagogiem w Centrum dla Rodzin 

http://www.centrumbusko.pl/
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umożliwia wzajemne przenikanie się i łączenie czynników zaradczych a tym samym skuteczną  
i efektywną pomoc Uczestnikom Projektu. 

8.1.4. 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 

8.1.5. Podsumowanie  

Projekt „Nowy Start-Nowe Życie” przyczynił się do poprawy jakości realizowanych usług na rzecz 
wsparcia rodziny oraz poszerzenia oferty usług w Powiecie Buskim. Działania obejmowały 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. Docelowo w ramach Projektu z wsparcia 
skorzystało łącznie 606 mieszkańców powiatu buskiego w tym 92 osoby z rodzinnej i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej i 10 usamodzielnianych wychowanków RPZ. W związku z narastającym zagrożeniem 
dla prawidłowego funkcjonowania rodziny i utrudnieniem pełnienia roli rodzica zastępczego w ramach 
działań projektowych zorganizowano dwie edycje szkolenia podnosząc tym samym kompetencje 31 RZ  
w tym 6 M  i 25 K.  Nie zabrakło warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z RPZ propagujących 
prawidłowe zachowania i uświadamiających wagę oraz znaczenie postępowań dzieci w relacjach na 
drodze rodzic-dziecko. 
 
8.1.6. Wydarzenia Projektowe 

 
1. Szkolenie „RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020” 
Dnia 12 października 2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odbyło 

się szkolenie informacyjne „RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020” organizowane przez Departament Polityki 
Regionalnej, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju, Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego. Szkolenie przeprowadzono dla kadry zarządzającej i merytorycznej 
zatrudnionej w Projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Nowy Start - Nowe 
Życie” oraz „Rodzina Wspólna Troska”. Wyżej wymienione Projekty realizowane są w ramach Osi IX – 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty 
konkursowe). 
Celem spotkania było zapoznanie kadry ze Standardami Dostępności dla EFS 2014-2020, które 
mają zapewnić osobą niepełnosprawnym równy dostęp do: 

 udziału; 

 zrozumienia; 

 komunikowania się; 

 skorzystania z efektów funduszy europejskich. 
Standardy dostępności uwzględniają potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami,  
w szczególności osób: 

 mających trudności w poruszaniu się; 

 niewidomych i słabowidzących; 

 głuchych i słabosłyszących; 

 z niepełnosprawnościami intelektualnymi. 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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2. Konferencja Podsumowująca Projekt „Dobry Zawód-Lepsze Życie” 

Dnia 22 lutego  2018 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju odbyła 
się Konferencja Podsumowujące realizację Projektu Partnerskiego pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej 9 Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, w ramach działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 
zatrudnienie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju jako Lider w okresie od 1.06.2016r. 
do 31.12.2017r realizował projekt w partnerstwie z sześcioma gminnymi ośrodkami pomocy społecznej  
z terenu powiatu buskiego: GOPS w Gnojnie, GOPS w Nowym Korczynie, GOPS w Solcu-Zdroju, GOPS 
w Tuczępach, GOPS w Pacanowie oraz GOPS w Wiślicy. Wartość projektu wyniosła 1 843 672,80 zł 
przy wkładzie własnym 303 422,00 zł. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Projekt konkursowy „Rodzina Wspólna Troska” 

Projekt partnerski „Rodzina Wspólna Troska” jest odpowiedzią na potrzeby klientów PCPR  
i partnerów (Powiat Buski, Gmina Busko – Zdrój, Gmina Solec – Zdrój, Caritas Diecezji Kieleckiej)  
w zakresie pomocy osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osobom zależnym 
(niesamodzielnym) w tym osobom sprawującym opiekę nad osobami zależnymi (niesamodzielnymi). 
Działania projektowe wpisują się w działalność statutową Lidera i Partnerów gdyż są zgodne z Powiatową 
Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020 i lokalnymi strategiami 
gminnymi na podstawie których partnerzy wspólnie opracowali Diagnozę Potrzeb Społecznych Powiatu 
Buskiego. Planowany okres realizacji Projektu od 01.04.2018r. do 31.03.2020r. Wartość projektu wynosi 
3 636 581,28 zł; Wkład własny w wysokości 9,14% (wymagane minimum to 7,50%) wniesiony zostanie  
w postaci: wynagrodzeń pracowników Lidera i partnerów oraz w powierzchni biurowej PCPR. Konkurs  
w ramach, którego został złożony projekt przyjął formułę terytorialną a obligatoryjnym kryterium 
przystąpienia do niego było zawiązanie partnerstwa przez co najmniej: powiat reprezentowany przez 
PCPR, dwie gminy i jeden podmiot ekonomii społecznej. W związku z czym Powiat Buski / Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju zawiązało partnerstwo z: Gminą Busko – Zdrój / MGOPS  
w Busku Zdroju, Gminą Solec – Zdrój GOPS Solec Zdrój i Caritas Diecezji Kieleckiej. 

Szkolenie pn. Równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych w perspektywie 
2014-2020 

 
1. Szkolenie „RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020” 
 

1. Szkolenie „RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020” 
 

Konferencja podsumowująca realizację Projektu Partnerskiego 
 pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie” 
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W dniu 24.04.2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miało 
miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rodzina Wspólna 
Troska”. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał Pan 
Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR  w Busku – Zdroju natomiast Instytucję. Zarządzającą RPO WŚ 
na lata 2014-2020 reprezentował Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz 
kierownictwo Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Pani Aleksandra 
Marcinkowska – Dyrektor oraz Pani Małgorzata Muzoł – Z-ca Dyrektora. W podpisaniu umowy wzięli 
również udział Pan Jerzy Kolarz – Starosta Buski, Pan Artur Polniak – Skarbnik Powiatu oraz Partnerzy 
Projektu. 

8.2.1. Cel i założenia Projektu 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług społecznych, 

minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym 
poprzez realizację usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji asystentów Osób 
Niepełnosprawnych i opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci 
poradnictwa specjalistycznego, grup wsparcia, zajęć psychoedukacyjnych dla 132 os. (99 K i 33 M) do 
31.03.2020 r. na terenie powiatu buskiego.  

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie alternatywnych form opieki 
będących kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem uwzględniającym wszystkie aspekty 
funkcjonowania osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym, ich otoczenia w tym Osób 
Niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych poprzez usługi asystenta i opiekuna, konsultacje 
specjalistyczne (psycholog, psychoterapeuta, specjalista do zajęć psychoedukacyjnych ). Pomoc prawną 
dla Uczestników Projektu oraz zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne, dowóz Osób Niepełnosprawnych  
i niesamodzielnych do placówek użyteczności publicznej.  

8.2.2. Grupa docelowa – Adresaci wsparcia 
 

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 oraz obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020, projekty 
realizowane w ramach Poddziałania 9.2.1 jest skierowany do następującej grupy docelowej:  
- osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci,  
- osób zależnych (niesamodzielnych), osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną).  

 
 Wsparciem zostaną objęte: min. 132 osoby z terenu Powiatu Buskiego (40 osób zrekrutowanych przez 

Lidera tj. PCPR w Busku – Zdroju, 40 osób przez MGOPS w Busku – Zdroju, 12 osób przez GOPS Solec 
– Zdrój i 40 osób przez Caritas Diecezji Kieleckiej). 

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Rodzina Wspólna Troska” 
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8.2.3. Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej realizowane przez Lidera  

 
W dniu 11.09.2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miało 

miejsce uroczyste podpisanie umowy na Usługi Opiekuńcze i Asystenckie dla mieszkańców 
Powiatu Buskiego  oraz w dniu 08.10.2018 roku na Usługi Asystenckie dla mieszkańców Powiatu 
Buskiego w ramach Projektu „ Rodzina Wspólna Troska” W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał Pan Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR  w Busku-
Zdroju, natomiast Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach reprezentował Pan Grzegorz Solarz – 
Członek Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Busku- Zdroju.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sposób realizacji usług:  

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony 
do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;  

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;  

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do 
mieszkania razem;  

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami 
mieszkańców.  
 

 
1. Usługi opiekuńcze (dla 20 os. Niesamodzielnych) obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

2. Usługi asystenckie, (dla 20 os. Niepełnosprawnych) świadczone przez asystentów na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin  
w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego 
funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;  

 
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują  
a) pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, (pomoc pielęgniarki dla 20 os.) 
b) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych –  dla 30 os.   

Podpisanie umowy na realizacje usług społecznych z ZDZ Kielce, CKZ Busko-Zdrój 
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8.2.4. Działania zwiększające mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z 
niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu 
Rehabilitacyjnego. 

 

Doposażenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego: 
sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób)  
i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami 
niesamodzielnymi). 

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 2018 roku podpisano 
79 umów na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczone 
elementy przedstawia poniższa tabela.            
 
 

 
Tabela 25. Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w 2018r. 

 
Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w 2018r. 

Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego/ środka pomocniczego Częstotliwość wypożyczenia 

Koncentrator tlenu 5 

Balkonik dwukołowy 6 

Balkonik trójkołowy 4 

Balkonik czterokołowy 4 

Balkonik wysoki 3 

Kule łokciowe z regulowaną obejmą 7 

Trójnóg z uchwytem kuli łokciowej 1 

Wózek inwalidzki 7 

Wózek inwalidzki ze stabilizacją pleców i głowy 5 

Wózek inwalidzki dziecięcy 1 

Łóżko rehabilitacyjne 25 

Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny 7 

Materac przeciwodleżynowy prostokomorowy 3 

Zestaw do drenażu limfatycznego 3 

Podnośnik dla osób niepełnosprawnych 2 

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych i górnych z napędem 1 
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Dnia 11.10.2018 roku w obecności Jerzego Kolarza – starosty buskiego oraz Andrzeja 
Smulczyńskiego – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oficjalnie 
odebrano dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt rehabilitacyjny zakupiono w ramach 
realizacji Projektu. Zakupiono: zestaw do drenażu (rękaw BOA), łózka rehabilitacyjne, balkoniki, 
specjalistyczny wózek inwalidzki stabilizujący plecy i głowę, rowerek elektromagnetyczny, koncentrator 
tlenu, materac przeciwodleżynowy prosto –komorowy, poduszka przeciwodleżynowa, materac 
przeciwodleżynowy pneumatyczny, pionizator statyczny dziecięcy (parapodium statyczne), pionizator dla 
osoby dorosłej, specjalistyczny wózek dziecięcy, elektryczna bieżnia rehabilitacyjna, rotor zespolony 
kończyn dolnych i górnych, kule łokciowe dziecięce, kula łokciowa (osoba dorosła ), orbitrek, rower 
stacjonarny, drabinka rehabilitacyjna mobilna, taśma rozciągająca, wałek do masażu, piłka gimnastyczna, 
mata do ćwiczeń, huntle, piłki małe do ćwiczeń dłoni, expandery, kołyski na brzuch, kijki gimnastyczne, 
platforma do równowagi, taśma do ćwiczeń TRX. Wartość zakupu sprzętu rehabilitacyjnego opiewała na 
kwotę 86 026,37 zł. 

 

 

 

 

 

 

 
 
8.2.5. Działania zwiększające mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. 
Zakup samochodu dostosowanego do przewozu os. niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

Doposażenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach Projektu  

„Rodzina Wspólna Troska” 

Przekazanie samochodu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 

 
Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego  
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Dnia 28.11.2018 roku w obecności Jerzego Kolarza – Starosty Buskiego, Andrzeja Gądka – 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku-Zdroju oraz Andrzeja Smulczyńskiego – dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oficjalnie odebrano nowy samochód 
osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki Opel Vivaro. Samochód został 

zakupiony w ramach realizacji Projektu i został przekazany przez Firmę Z.P.U.P. Energozam SP. z o.o.  
z siedzibą w Zamościu. Samochód będzie wykorzystywany na potrzeby realizacji usług opiekuńczych, 
usług asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla Uczestników Projektu. Charakter 
grupy to osoby mające problem z poruszaniem się, osoby na wózkach inwalidzkich, osoby 
doświadczające barier związanych z transportem. Nowo zakupiony samochód przyczyni się do 
efektywnej realizacji usług społecznych poprzez likwidację barier w komunikowaniu się. 

Samochód służbowy wykorzystywany jest do następujących celów projektowych : 

1. Monitoringu, kontroli i bieżącej obsługi Uczestników Projektu przez kadrę 
zarządzająca i merytoryczną Projektu.  

2. Przewozu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych będących 
Uczestnikami Projektu w celu załatwienia swoich spraw osobistych w: 
- placówkach służby zdrowia; 
- placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie; 
- urzędach i instytucjach publicznych; 
- placówkach oświatowych i realizujących obowiązek szkolny lub nauki; 
- placówkach sportowych i kulturowych. 
3. Przewóz opiekunów osób niesamodzielnych, asystentów osobistych 
osób niepełnosprawnych, rehabilitantów i pielęgniarek do swoich 
podopiecznych. 
 
 
 
 
 

8.2.6. Działania uzupełniające w ramach realizacji Projektu „Rodzina Wspólna Troska” 

 Monitoring usług społecznych 

W związku z realizacją Projektu „Rodzina Wspólna 
Troska” pracownicy projektowi przeprowadzają wizyty 
monitorujące przebieg usług opiekuńczych, asystenckich 

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Celem wizyt 
monitorujących jest rozmowa z Uczestnikami Projektu oraz 
sprawdzenie czy realizowane usługi są zgodne z 
Indywidualnym Planem Wsparcia. Wizyty monitorujące 
odbywają się w miejscu zamieszkania Uczestnika i mają 
również na celu kontrolowanie czasu             

                                                                     pracy osób świadczących usługi.  

 

 Spotkania z osobami świadczącymi usługi społeczne w ramach Projektu 

Dnia 26.10.2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju miało miejsce spotkanie 
z Asystentami Osobistymi Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunami Osób Niesamodzielnych. 
Celem spotkania była dyskusja nad znaczeniem i jakością usług społecznych w starzejącym się 
społeczeństwie, tak aby w trakcie realizowanego wsparcia osiągnąć wymierne korzyści na drodze: 
Uczestnik Projektu – Beneficjent- Asystent/Opiekun- Wykonawca. Zainteresowanie wśród 

mieszkańców Powiatu Buskiego realizacją usług opiekuńczych, asystenckich i specjalistycznych 
(rehabilitacyjnych i pielęgniarskich) potwierdza zasadność działań podejmowanych przez Centrum  
w ramach pionierskiego Projektu, którego celem jest wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

Przewóz Uczestników 
Projektu samochodem 

służbowym 

Monitoring usług asystenckich 
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 Spotkania robocze z Partnerami Projektu 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Systematycznie, co miesiąc w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
odbywają się spotkania z Partnerami Projektu „Rodzina Wspólna Troska”, które mają na celu wymianę 
doświadczeń, spostrzeżeń i oczekiwań wobec projektu. Omawiane są również istotne spraw  
i podejmowane decyzje w sposób demokratyczny z poszanowaniem równouprawnienia wszystkich 
partnerów. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach realizacji Projektu partnerskiego 
„Rodzina Wspólna Troska” uruchomiło nowy numer kontaktowy na potrzeby usług społecznych 
570 594 062. 

 W ramach Projektu Uczestnicy mają zapewnione poradnictwo prawne. Adwokat udziela porad 
dotyczących w szczególności: prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw 
lokatorów, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa karnego.  

 
8.2.7.   Promocja Projektu  
 

W ramach działań promocyjno-informacyjnych 
zastosowano szereg narzędzi komunikacyjnych. Pracownicy 
Zespołu Projektowego uczestniczyli w spotkaniach podczas, 
których prowadzili prelekcję na temat projektu „Rodzina 
Wspólna Troska”.  Organizowano cykliczne spotkania 
robocze Lidera z Partnerami Projektu. Przygotowane ulotki 
promocyjne i plakaty rozprowadzano podczas  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. 

 
8.2.8. Podsumowanie  
 

W ramach kompleksowej i zindywidualizowanej pomocy osobom zagrożonym ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym oraz osobom zależnym (niesamodzielnym) w tym osobom sprawującym 
opiekę nad osobami zależnymi (niesamodzielnymi) zrealizowano następujące formy wsparcia, które 
przyczyniają się do prawidłowej realizacji Projektu „Rodzina Wspólna Troska”:  

 konsultacje Doradcy ON - informacje dla ON nt. praw i przywilejów przysługujących osobom 
niepełnosprawnym zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,  

 poradnictwo psychologiczne, 

 poradnictwo prawne, 

 organizacja dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej, 

 przygotowanie zasobów do realizacji usług asystenckich – kurs asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej, 

 Spotkania z Partnerami Projektu „Rodzina Wspólna Troska” 
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 przygotowanie zasobów do realizacji usług opiekuńczych – kurs opiekuna osób starszych, 

 świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (dla 20 UP śr. 40 godz. miesięcznie), 

 świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych (dla 20 UP śr. 40 godz. miesięcznie), 

 świadczenie usług usprawniająco-rehabilitacyjnych dla 30 UP (3 godz. miesięcznie) 

 świadczenie usług uzupełniających do pielęgniarskiej opieki środowiskowej dla 20 UP (4 godz. 
miesięcznie), 

 doposażenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, które przyczyniło się do 
możliwości szybkiego  i trafionego zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze ON i os. 
niesamodzielne. Pozwala to na wygodne, komfortowe funkcjonowanie UP i aktywną integrację ze 
społeczeństwem. 

 
8.3. Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata 2015-2020.  

Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata 2014-2020 (PAL) został przyjęty 
Uchwałą Rady Powiatu w Busku-Zdroju Nr IX/87/2015 dnia 3.08.2015 r. Celem programu jest budowanie 
partnerstw lokalnych. W ramach programu przewiduje się zastosowanie środowiskowej pracy socjalnej, 
instrumentów aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym.  

Głównym celem Programu jest praca z grupami oraz osobami z ich otoczenia  znajdującymi się w 
niekorzystnej sytuacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym. PAL skierowany jest do osób 
funkcjonujących w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w 
ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na 
pewnej przestrzeni: środowisko grupy zawodowej, mieszkańców powiatu czy nawet kilku rodzin 
mieszkających w okolicy. Program poddano konsultacjom m.in. gminnym ośrodkom pomocy społecznej z 
terenu Powiatu Buskiego. Założenia Programu są niezbędne do realizacji projektów  
współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2014-2020.  

 
Lp. Cele operacyjne / Planowane działania zgodnie 

z założeniami Programu Aktywności Lokalnej 
na lata 2015-2020 

Podjete działania zgodnie  
z Programem Aktywność Lokalnej  na 
lata 2015-2020 

1. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów o 
charakterze edukacyjnym, zawodowym, 
społecznym, zdrowotnym, turystycznym, sportowym, 
w szczególności nastawionym na aktywizację 
uczestników i aktywną integrację. 

Realizacja projektów pn. „Nowy Start-Nowe 
Życie” oraz partnerskiego „Rodzina Wspólna 
Troska” 

2. Tworzenie partnerstw oraz promowanie projektów 
realizowanych w partnerstwie 

Zawiązanie partnerstwa  na potrzeby 
realizacji projektu konkursowego, 
partnerskiego pn. „Rodzina Wspólna 
Troska” z podmiotem z sektora finansów 
publicznych oraz dwoma gminnymi 
ośrodkami  pomocy społecznej z terenu 
powiatu buskiego.  

3. Współpraca między sektorowa w szczególności na 
linii instytucji samorządowych oraz jednostek 
pozarządowych i społeczności lokalnych  

Realizacja projektu partnerskiego „Rodzina 
Wspólna Troska”  

4. Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw 
lokalnych   

Realizacja działań zapisanych w projektach 
konkursowych, partnerskich pn. „Rodzina 
Wspólna Troska”, „Nowy Start –Nowe 
Życie”. 

5. Organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji 
społecznej i obywatelskiej 

Realizacja działań zapisanych w projektach 
konkursowych, partnerskich pn. „Rodzina 
Wspólna Troska”, „Nowy Start –Nowe 
Życie”. 

6. Organizowanie i wspieranie działań o charakterze 
edukacyjnym i zawodowym w tym warsztatów, 
szkoleń, kursów podnoszących kompetencje 
uczestników w różnym zakresie. 

Realizacja działań zapisanych w projektach 
konkursowych, partnerskich pn. „Rodzina 
Wspólna Troska”, „Nowy Start –Nowe 
Życie”. 

7. Badanie potrzeb i problemów mieszkańców powiatu 
buskiego. 

Opracowanie Diagnozy Potrzeb Lokalnych 
dla Powiatu Buskiego  na potrzeby realizacji 
projektu konkursowego, partnerskiego pn. 
„Rodzina Wspólna Troska”. 
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Spotkanie warsztatowe w  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA JORDI 
 DE SANT JORDI w Walencji. 

 

Wizyta Studyjna w Hiszpanii  
w dniach 02-05 czerwca 2018 roku. 

 

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 2015-2020. 

 

 
 

8.4. 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 2018 
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. Celem głównym 
Projektu jest stworzenie warunków służących poprawie zdolności do zatrudnienia absolwentów szkół 
zawodowych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji kursów zawodowych                        
w dziedzinie gerontologii społecznej na bazie doświadczenia partnera hiszpańskiego. 

Wszelkie wydatki poniesione w związku z realizacją przewidzianych zadań projektowych przez 
PCPR były 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. Termin realizacji projektu; czerwiec 2016 r. – listopad 2018r. 
  W 2018 roku w dniach 02-05 czerwca odbyła się druga wizyta  studyjna do Hiszpanii. Wzięło 
 w niej udział 7 ekspertów, trzech przedstawicieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Lidera 
Projektu) dwóch przedstawicieli Fundacji ,, Więź Pokoleń”/ Domu Seniora ,,Aktywni Zawsze” (Partnera 
Projektu) oraz dwóch przedstawicieli PCPR Busko-Zdrój (Partnera Projektu). 
Wizyta miała na celu udoskonalenie opracowanych i przetestowanych na wcześniejszych etapach 
realizacji projektu produktów: profilu kompetencji dla zawodu młodzieżowy animator społeczno-kulturowy 
osób starszych, programu kursu oraz e-podręcznika przy uwzględnieniu wniosków i zaleceń z wyników 
testowania oraz doświadczeń partnera hiszpańskiego. Organizacja spotkania na terenie Hiszpanii 
umożliwiła czynny udział partnera, a także hiszpańskich instytucji szkoleniowych oraz przedstawicieli 
pracodawców, w opracowaniu ostatecznej wersji rozwiązania. 
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9. REALIZACJA POWIATOWEJ STRATEGII, INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2011-2020 

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

Dzięki właściwej realizacji zadań, które przyniosły wymierne efekty została uchwalona Strategia 
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020. Jest to dokument zawierający 
główne problemy istniejące w powiecie buskim oraz sposoby ich rozwiązania w ramach współpracy 

publicznych i prywatnych instytucji. 
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. 26.  Realizacja działań Powiatowej Strategii i Integracji Problemów Społecznych na lata 2011-2020 

 

 CEL STRATEGICZNY 1: ROZWIJANIE 
POMOCY ŚRODOWISKOWEJ                      
 I STACJONARNEJ 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Podjęte działania: 

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

Współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy 
społecznej.  

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

W Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
realizowany był Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy pod nazwą „Podniesienie jakości usług 
świadczonych w Domu Pomocy Społecznej  
w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali 
aktywizujących, pracowni terapii zajęciowej, 
pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem 
wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji 
personelu.” 

3. Rozwój wolontariatu. 
 

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

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

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

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

W Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
realizowany był Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy pod nazwą „Podniesienie jakości usług 
świadczonych w Domu Pomocy Społecznej  
w Zborowie, Powiat Buski, poprzez tworzenie lokali 
aktywizujących, pracowni terapii zajęciowej, 
pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem 
wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji 
personelu”. Zrealizowano następujące prace: 
przygotowano 7 lokali aktywizujących,  
5 pomieszczeń do rehabilitacji medycznej oraz  
3 pomieszczenia do terapii zajęciowej, 
przeznaczonych jest dla 22 osób, z czego 6 lokali 
jest trzyosobowych i 1 lokal czteroosobowy. 
Budynek uzyskał również instalację kolektorów 
słonecznych do przygotowywania ciepłej wody.   

6. Rozwijanie poradnictwa w różnych 
postaciach. 

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego, prawnego, socjalnego.  

7. Upowszechnianie wiedzy i informacji  
z zakresu działania PCPR. 

Jednostki działające w ramach pomocy społecznej 
mają bezpośredni kontakt z PCPR i są na bieżąco 
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 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 „Rodzina Wspólna Troska”  
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 i pozarządowych poprzez 
organizowanie różnych akcji dobroczynnych 
przy wsparciu wolontariuszy. 

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

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

Na terenie powiatu buskiego funkcjonują lokale 
pełniące role mieszkań chronionych oraz lokale 
aktywizujące. Lokale aktywizujące usytuowane są 
przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. 
Mieszkania chronione usytuowane są przy Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach (w chwili 
obecnej placówka jest w trakcie reorganizacji i 
dostosowania do wymagań zgodnych  z przepisami 
prawa). Na terenie powiatu buskiego  powstały 
również mieszkania chronione   w Piasku Wielkim 
gm. Nowy Korczyn, są utworzone przez Caritas 
Diecezji Kieleckiej.  
. 

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 

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. 
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zapewnienia odpowiednich warunków do 
wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

9. Wspieranie funkcjonowania Grup 
Usamodzielniania. 

Grupy usamodzielniania będą tworzone w miarę 
zgłaszanych potrzeb. Usamodzielniani 
wychowankowie są objęci wsparciem w ramach 
projektu „Nowy Start-Nowe Życie”. 

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

Realizacja projektu „Rodzina Wspólna Troska”  
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 25 maja 2018 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. 

W powiecie buskim w 2018r. realizowany był 
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej                
w Powiecie Buskim przyjęty Uchwałą Nr 
XXXV/365/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z 
dnia 02 marca 2018 roku. Sporządzony został na 
lata 2018-2020. Realizatorem jest Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie.   
 

15. Realizacja projektów ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Realizacja projektu „Rodzina Wspólna Troska”  
Realizacja projektu „Nowy Start – Nowe Życie” 

 

 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 2018 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 27 
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. 

 Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

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

Ciągła współpraca z osobami niepełnosprawnymi, 
ich rodzinami oraz organizacjami pozarządowymi. 
Realizacja projektu „Rodzina Wspólna Troska” 

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. 
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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 2018 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 „Rodzina Wspólna Troska”. 

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

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

14. Realizacja projektów w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Udział w projekcie z EFS „Rodzina Wspólna Troska- 
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 

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

 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 2018 r.; 

 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie; 

 Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” 

 Spotkania grupy wsparcia dla młodzieży. 
 

5. Podejmowanie działań profilaktycznych 
sprzyjających wzmacnianiu więzi 
rodzinnych 

 Warsztaty dla dzieci w „Centrum dla Rodzin”; 

 Warsztaty wychowawcze pn. „Szkoła dla 
Rodziców”; 

 Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych z terenu Powiatu Buskiego. 

 Spotkania grupy wsparcia dla młodzieży. 

 Warsztaty manualne dla klientów OIK; 

 Aktywizacja społeczno-edukacyjna dla klientów 
OIK. Organizacja półkolonii dla dzieci. 

6. Prowadzenie profilaktyki w kierunku 
rozwiązywania problemów alkoholowych 

 Indywidualna pomoc psychologiczna dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych; 

 Indywidualne poradnictwo terapeuty uzależnień 
w ramach Programu Osłonowego „Razem 
pokonamy przemoc”. 

7. Rozwijanie edukacji przedmałżeńskiej 
i poradnictwa rodzinnego 

 Warsztaty psychoedukacyjne dla kandydatów 
przygotowujących się do zawarcia związku 
małżeńskiego w ramach katechez 
przedmałżeńskich 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 

 Program Osłonowy „Razem pokonamy przemoc” 

 Warsztaty wychowawcze pn. „Szkoła dla 
Rodziców”. 

9. Realizacja szkoleń podnoszących 
kwalifikacje i doskonalących umiejętności 
poszczególnych służb 
 

 „Tworzenie strategii pracy z rodziną z problemem 
przemocy w ramach pracy Zespołu 
Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych” 

 „Rozmowa i praca z osobami stosującymi 
przemoc w ramach pracy Zespołów 
Interdyscyplinarnych 

 Superwizje dla lokalnych służb pracujących na co 
dzień w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 

 Konferencja „Biała wstążka” 

10. Rozwijanie współpracy instytucji  
i organizacji na rzecz pomocy społecznej 

 Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej  
w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy 
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 osobom potrzebującym; 

 Współpraca z policją i sądem w sytuacjach 
przemocy. 

11. Realizacja projektów w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

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

 Indywidualne wsparcie psychologiczne dla 
uczestników projektu EFS „Rodzina Wspólna 
Troska”. 

      

   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 „Rodzina Wspólna Troska” 
poprzez kompleksową i zindywidualizowaną 
aktywizację społeczną. 
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, 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 dwoma gminnymi 
ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu 
buskiego. GOPS w:  Solcu Zdroju, MGOPS w 
Busku-Zdroju oraz z Podmiotem Ekonomii 
Społecznej: Caritas Diecezji Kieleckiej; 

   

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

Realizacja kompleksowej i zindywidualizowanej 
aktywizacji społecznej za pomocą zawiązanego 
partnerstwa w projekcie „Rodzina Wspólna Troska” 
 

   

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

Realizacja projektu „Rodzina Wspólna Troska”  
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 „Rodzina Wspólna Troska”  
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. 
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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: „Rodzina Wspólna Troska”,   
„Nowy Start – Nowe Życie” 

 
 

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

W dniu 29 listopada 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju wraz  

z Miejsko–Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zorganizowali wspólnie obchody 
Dnia Pracownika Socjalnego w Sali Koncertowej Sanatorium „Marconi” w Busku–Zdroju. Jak co roku 
uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji pracowników socjalnych i służb społecznych odprawiona 
w Kościele św. Anny w Parku Zdrojowym przez Księdza Prałata z Parafii św. Brata Alberta Marka 
Podymę. 

Na ręce Dyrektora MGOPS w Busku–Zdroju Anny Kani oraz Dyrektora PCPR w Busku–Zdroju 
Andrzeja Smulczyńskiego życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, jak co roku przesłała 
Dyrektor Departamentu Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krystyna 
Wyrwicka. 

Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

odznaczył Krzyżami Zasługi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju. 
Odznaczeni zostali: Srebrnym Krzyżem Zasługi - Agnieszka Milewska i Brązowym Krzyżem Zasługi: 

Edyta Borek, Dorota Kowalczyk i Justyna Zięba. 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 2018 r. laureatem statuetki „Złotego Serca Dobroci” została 
Fundacja Gospodarcza Świętego Brata Alberta w Kielcach. Statuetkę odebrał Prezes Fundacji 
Marian Jaworski.  W kategorii „Serce Dobroci” statuetki otrzymali: 

 Maria Magdalena Skrzypiec – Prezes Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej 
w Solcu – Zdroju. 

 Krzysztof Eliasz - Dyrektor Szkoły Podstawowej i Samorządowego Gimnazjum w Ratajach 
Słupskich, Radny Powiatu Buskiego. 

 Wiesław Smodrzewski- emerytowany nauczyciel i były dyrektor buskich szkół. 
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 osobom potrzebującym. List gratulacyjny Starosty Buskiego dla najstarszego stażem 
pracownika pomocy społecznej  otrzymała Helena Bebel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
w Zborowie.  

Podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego rozstrzygnięto Konkurs „Wolontariusz Roku 
2018”, którym została Emilia Gunia - harcerka – wolontariuszka, która z wielką aktywnością uczestniczy 

w działalności 3 Buskiej Wolontariackiej Drużynie Wędrowniczej „Amicus”. Szczególne wyróżnienia za 
pracę woluntarystyczną otrzymało 10. wolontariuszy działających w Klubie Wolontariusza. Należy 
podkreślić, że Dyrektor PCPR Andrzej Smulczyński z rąk Joanny Pawłowskiej – skarbnika Kieleckiej 
Chorągwi ZHP w Kielcach został wyróżniony Złotym odznaczeniem za zasługi dla Chorągwi Kieleckiej.
 Obchody Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił występ kwintetu Jerzego Cygana z Buska                    
–Zdroju.  

 

 

  
 

  

                
 

 
 

Uroczyste Obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego  
w Busku-Zdroju w dniu 29 listopada 2018 r. 
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10.2. Dzień Pracownika Socjalnego w Warszawie 

 
W dniu 21.11.2018 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Andrzej Smulczyński 

uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Pracownika Socjalnego w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w Warszawie, gdzie wręczono nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie 
pomocy społecznej. Andrzej Smulczyński jest Członkiem Rady Pomocy Społecznej, która przyjmuje  

i opiniuje wnioski o przyznanie ww. nagród.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. Zbiórki Żywności  

W minionym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem Rodzina Wspólna                      
– Troska przystąpiło do Ogólnopolskich Zbiórek Żywności. Zbiórki przeprowadzone  były w dniach: 
16.03.2018r. – 17.03.2018r. i 30.11.2018r. – 01.12.018r. w sklepach na terenie powiatu buskiego.                    
W zbiórkach pomagali wolontariusze ze szkół powiatu buskiego – w pierwszej 181 i w drugiej 170 
wolontariuszy. Żywność została przekazana rodzinom wielodzietnym oraz najbardziej potrzebującym.  
 
 
 

Bieg Rodzinny pn.  „Zielony Kilometr” 

 

Uroczyste Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Warszawie w dniu 21 listopada 2018 r.     
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Tabela 27. Rozliczenie zbiórki żywności w 2018r. 
 

Organizowane Zbiórka Żywności Łączna waga 
zebranych 
produktów 

Wielkanocna Zbiórka Żywności 16.03.2018r. – 17.03.2018   1389,21 kg  

Świąteczna Zbiórka Żywności 30.11.2018r. – 01.12.018r 1567,21 kg 

RAZEM 2956,42 kg 

 

          

 

 
 
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 2018 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 
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 

Zbiórki żywności 2018r.  
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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 2018 r. z redakcjami 
Problemów Społecznych, Tygodnika Ponidzia, Echo Dnia, portalem internetowym busko.com, regionalną 
telewizją internetową „Telewizja Ponidzie”. 

 

12.1 WSPÓŁPRACA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE Z MIEJSKO 
 – GMINNYMI I GMINNYMI OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 
Innowacyjna metoda współpracy i podejmowania wspólnej inicjatywy na rzecz pomocy 

społecznej i mieszkańców Powiatu Buskiego przejawia się w zawiązaniu partnerstwa z gminnymi 
ośrodkami pomocy społecznej–  jednostkami sektora finansów publicznych oraz z PES – Podmiotem 
Ekonomii Społecznej – jednostką spoza sektora finansów publicznych w ramach realizacji projektów  z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja 
projektów w formule projektów o zakresie terytorialnym obliguje PCPR do tworzenia partnerstwa 
międzysektorowego.   

Dlatego też, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju podejmowało stałą współpracę z 
ośrodkami pomocy społecznej w celu pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. 
Wykonywane przez Centrum działania miały za zadanie przeciwdziałać występowaniu patologii i 
rozkładowi życia rodzinnego. Celem ich jest także 
zorganizowanie skutecznego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i zatrzymanie tego zjawiska. Z tego 
względu pracownicy PCPR często brali udział w grupach 
roboczych w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych  
w procedurze „Niebieskie Karty”. Wyjeżdżali na interwencje 
środowiskowe wspólnie z pracownikami OPS-ów w związku z 
wystąpieniem sytuacji kryzysowych takich jak: pożar 
gospodarstwa domowego, wypadek lub nagła śmierć członka 
rodziny. Pracownicy PCPR brali także udział w interwencjach 
w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dzieci, tak aby 
zabezpieczyć je na czas wydania postanowienia sądu w 
sprawie władzy rodzicielskiej. PCPR organizował również 
spotkania zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w której 
uczestniczyli  pracownicy MGOPS i GOPS. Praca Centrum polegała na stałym kontakcie z 
przedstawicielami OPS  w celu rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych rodzin  z naszego powiatu.   

 
13. OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE SZKOLENIOWE I SPOTKANIA  

Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW PCPR 
 
 

13.1. VIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 

 i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. „Zawsze z rodziną”  

 
W 2018 roku, podobnie jak wzorem lat ubiegłych, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Busku-Zdroju, podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w rożnych formach 
szkoleniowych organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków 
Pomocy Rodzinie „Centrum”. Stowarzyszeniu przewodniczy Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR  

w Busku – Zdroju.  
W dniach 24 - 27 maja 2018 roku w Busku-Zdroju odbyło się XIII Ogólnopolskie Forum 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pod hasłem „Zawsze  
z rodziną”, w którym uczestniczyło 95 osób, reprezentujących 14 województw, w tym pracownicy 
buskiego PCPR. Organizatorem Forum było Stowarzyszenie „Centrum”, które w 2018 roku obchodziło 
jubileusz 10-lecia swojej działalności. Powiat Buski reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu 
Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz. 

Wykład inauguracyjny „Finansowanie sektora pomocowego i polityki społecznej w Polsce” 

 

Spotkanie zespołu Interdyscyplinarnego  

http://www.centrumbusko.pl/
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wygłosiła prof. Elżbieta Trafiałek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewodnim 
tematem obrad było ”Siedem lat funkcjonowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej”. Merytoryczną stronę spotkania opracowała również Bernadeta Skóbel ze Związku 
Powiatów Polskich, Maciej Bitner z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Tomasz Polkowski  
z Fundacji Dziecko i Rodzina, Mirosława Zielony z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Koszalinie i Mirosław Sobkowiak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. 

Uczestnicy Forum na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju mieli 
okazję uczestniczyć w festynie rodzinnym pn. „Nie ma jak rodzina” w dniu 25 maja 2018 r.  
 

  
 
 

 

13.2. Konferencja szkoleniowa Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

W 2018r. na przełomie września i października odbyły się w Zakopanem ogólnopolskie 
konferencje szkoleniowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ich organizatorem było 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, któremu 
przewodniczy Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku – Zdroju. Zagadnieniem ochrony 

danych osobowych ( RODO) w pracy z rodzinami zastępczymi, pełnoletnimi wychowankami, zadania 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w perspektywie nowego stanu prawnego wynikającego  
z Ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych przedstawił dr Karol Kulig - Radca Prawny, 
współwłaściciel kancelarii Radców Prawnych K. Kulig & Współpracownicy w Krakowie. Wykłady pt. 
„Dziecko jako ofiara i świadek przemocy – diagnoza i formy pomocy oraz „Zachowania autodestrukcyjne 
młodzieży: samookaleczenia, zaburzenia odżywiania- symptomy i ewentualne rozwiązania dla 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i innych specjalistów, pracujących w systemie wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej - poprowadziła Agnieszka Stoińska -pedagog, psychoterapeuta systemowej 

terapii rodzin, aktualnie pracująca w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
MOPR w Kielcach. Szeroko zostały także omówione proponowane zmiany do ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej przez Bernadetę Skóbel radcę prawnego ze Związku Powiatów 
Polskich. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy XIII Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich 

Ośrodków Pomocy Rodzinie „Zawsze z rodziną” – Busko-Zdrój, 24-27.05.2018 r.  

Uczestnicy i prelegenci  Konferencji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  

http://www.centrumbusko.pl/
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13.3. Konferencja pt. „Wspólnie o Konstytucji, Wspólnie o Polityce Społecznej”.  

W Pałacu Prezydenckim w dniu 13 marca 2018 roku odbyła się konferencja pt. „Wspólnie  
o Konstytucji, Wspólnie o Polityce Społecznej”. To kolejna debata ekspercka w ramach kampanii 
informacyjnej, poprzedzającej referendum konsultacyjne. Konferencja odbyła się z udziałem Prezydenta 
Andrzeja Dudy, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz licznego grona 

naukowców i słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Do obrad jako ekspert został 
zaproszony Andrzej Smulczyński jako członek Rady Pomocy Społecznej, Przewodniczący 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Z ramienia Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  w konferencji uczestniczyła również Aneta Chwalik, kierownik 
Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej. 

 

    
 

 

 

13.4. Ogólnopolska Konferencja Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków 
Interwencji Kryzysowej.  

W dniu 21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Powiatowych 
Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej. W Konferencji ze strony Centrum 
uczestniczyli: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Andrzej Smulczyński, Kierownik 
Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej Aneta Chwalik 
oraz Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dorota Kowalczyk. Podczas Konferencji omówione 

zostały planowane zmiany legislacyjne w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
organizacja interwencji kryzysowej oraz przyszłość samorządowych jednostek organizacyjnych polityki 
społecznej. Organizatorem Konferencji był Związek Powiatów Polskich. 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udział Dyrektora i pracowników PCPR w Busku-Zdroju w Ogólnopolskiej Konferencji 
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej  

w Warszawie w dniu 21.11.2018 r. 

Udział pracowników PCPR w Busku-Zdroju w Konferencji pt. „Wspólnie o Konstytucji,  
Wspólnie o Polityce Społecznej” w Warszawie w dniu 13.03.2018 r. 

 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.centrumbusko.pl/cms/131-aktualnosci/2018/1225-ogolnopolska-konferencja-powiatowych-centrow-pomocy-rodzinie-i-osrodkow-interwencji-kryzysowej.html
http://www.centrumbusko.pl/cms/131-aktualnosci/2018/1225-ogolnopolska-konferencja-powiatowych-centrow-pomocy-rodzinie-i-osrodkow-interwencji-kryzysowej.html
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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 ).  W dniu 11 stycznia 2018 r. uchwałą Zarządu Powiatu nr 876/2018 wprowadzono zmiany.  

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 
 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 2018 roku  wyjazdów służbowych w teren było 167,  co dało  12 792 km.        
Były to głównie  wyjazdy do jednostek organizacyjnych , wyjazdy służbowe, zbiórki żywności, interwencje, 
szkolenia, konferencje, wywiady środowiskowe, bariery architektoniczne, wyjazdy do osób 
niepełnosprawnych, wyjazdy w ramach realizacji projektu EFS.    
Dnia 28.11.2018 r. PCPR zakupił drugi samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 
w ramach realizacji Projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” RPO WŚ 2014-2020. Samochód marki OPEL 
VIVARO przeznaczony jest  na potrzeby realizacji usług społecznych w ramach ww. Projektu. Z 
samochodu korzystają osoby niepełnosprawne oraz niesamodzielne  w tym kadra merytoryczna i 
zarządzająca. Samochód ma służyć prawidłowej realizacji zadań usług opiekuńczych, asystenckich oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych.  

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. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Samochody służbowe 
zakupione w ramach realizowanych projektów EFS 

 

Strona internetowa PCPR 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2. Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku 

 
Obsadę kadrową Centrum na koniec 2018 roku stanowiło 18 osób. W roku ubiegłym zatrudniono 

kierowcę i doradcę ds. osób niepełnosprawnych w ramach Projektu EFS „Rodzina Wspólna Troska”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Stan na 31.12.2018 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, organizator pomocy społecznej - 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 Karpińska - mgr psychologii – psycholog. 
Aleksandra Piątek - lic. ekonomii - specjalista ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji (umowa na czas 

określony). 
Dorota Sobiegraj- mgr chemii- Koordynator Projektu (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) 
Kamil Maj - technik geodeta - kierowca 
Osoby na zasiłkach wychowawczych:         
Monika Plisak – wykształcenie zawodowe – sprzątaczka. 
Anna Syska – mgr pedagogiki – sekretarka. 
 
Osoby, którym ustał stosunek pracy: 
Leszek Zelek- mgr ekonomii/administracji - Koordynator Projektu (umowa na czas określony). 

http://www.centrumbusko.pl/
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Beata Doktór -mgr filologii polskiej, doradca zawodowy – Doradca ds. osób niepełnosprawnych 
 
Z Centrum współpracowali: 
 
Adam Mierzwa – inspektor nadzoru budowlanego. 
 
Stażyści: 
Justyna Łoboda ( staż od 14.05.2018 r. – do 13.11.2018 r.) 

 
Średni staż pracy  osób zatrudnionych w Centrum wynosił 13,41 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 2018 r wynosiło 
3 022,58 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 2018 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 Szwajcarii 
i na Ukrainę. 

2. Zorganizowano spotkanie integracyjne  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
14.4. Podwyższanie kwalifikacji 

 
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju uczestniczyli w 2018 r.  

w licznych szkoleniach, konferencjach oraz seminariach w celu podwyższenia swoich kwalifikacji 
zawodowych.  
 
Tabela 28. Uczestnictwo pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju  
w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach  

Lp. Nazwa szkolenia 
Liczba 

uczestników 

1. Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok”  1 

Ukraina                      Pracownicza wycieczka 2018r.                     Szwajcaria 
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2. 
Szkolenie dla kadr „Systemowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej” – 
w ramach projektu „Bliżej rodziny” 

2 

3. Szkolenie „Prawo w praktyce – wybrane zagadnienia prawne” 3 

4. 
Szkolenie „Organizacja wspomagania rozwoju dziecka z problemami 
emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania” 

1 

5. Konferencja „Wspólnie o konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” 3 

6. 
Seminarium „Tworzenie indywidualnego planu pomocy w ramach 
procedury Niebieskiej Karty” 

1 

7. Szkolenie „Analiza testów do badania rozwoju dzieci” 1 

8. XIII Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR pn. „Zawsze z rodziną” 10 

9. 
Szkolenie „Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci  
z nadpobudliwością psychoruchową” 

1 

10. 
Szkolenie „Przygotowywanie i rozliczanie wniosków o płatność 
projektów EFS” 

3 

11. Szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 1 

12. Konferencja dla liderów lokalnych społeczności 1 

13. 
Szkolenie dot. pisania projektów w trybie konkursowym / 
pozakonkursowym 

2 

14. Szkolenie „Spotkanie superwizyjne” 2 

15. Szkolenie „Praca z dziećmi z zaburzeniami więzi” 1 

16. Konferencja „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” 2 

17. Szkolenie „Praca z dzieckiem FAS i ze spektrum FAS” 1 

18. Gala finałowa konkursu „Lodołamacze 2018” 1 

19. Szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej” 3 

20. 
Szkolenie „Tworzenie planu pracy z rodziną oraz planu pomocy 
dziecku” 

1 

21. 
Konferencja „Poznaj mediację – pozasądowy sposób rozwiązywania 
problemów” 

1 

22. 
Szkolenie w ramach projektu „Bliżej rodziny” – „Depresja dzieci  
i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne” 

2 

23. 
Specjalistyczne warsztaty skierowane do użytkowników systemu PUMA 
– moduł finanse i księgowość 

1 

24. 
Szkolenie „Zastosowanie narzędzi psychologicznych  
w diagnozie rodziny” 

1 
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25. Szkolenie „System obsługi i wsparcia finansowego ze środków PFRON” 2 

26. 
Ogólnopolska konferencja Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  
i Ośrodków Interwencji kryzysowej 

3 

27. Inauguracja XII kampanii społecznej „Biała wstążka”  1 

28. 
Szkolenie „Metoda dialogu motywującego pracę z trudnym 
nastolatkiem” 

1 

29. 
Szkolenie „Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów 
na drodze dialogu motywującego w pracy z rodziną” 

1 

30. 
Szkolenie „Diagnoza dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo – 
behawioralnym, przegląd zaburzeń wieku rozwojowego” 

1 

31. 
Szkolenie „Wczesne wykrywanie syndromów dziecka skrzywdzonego, 
diagnoza i forma pomocy” 

1 

32. 
Szkolenie „Kiedy boli…, ale nie wiem po co? Praca z klientem  
w kryzysie rozwojowym” 

1 

33. Studium Terapii Rodzin 1 

34. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy 1 

35. 
Studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne ze specjalnością 
opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną 

1 

36. Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne. 1 

37. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń dzieci i młodzieży 1 

38. Trening Umiejętności Społecznych 1 

39. Trening Zastępowania Agresji 1 

 

 
RAZEM 

 
64 

 
 

  

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 

Liczb
a 

spot
kań  

Uczestnicy  

Liczb
a 

uczes
tnikó

w 

1. 
Wykład - Choroby towarzyszące procesowi 
starzenia się 

1 Uczestnicy Klubu Seniora 60 
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2 

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

1 Rodziny zastępcze wraz z dziećmi  36 

3 

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 

4 

Szkolenie „Fundusze europejskie” 
przeznaczone dla pracowników Domów 
Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej  

1 
Dyrektorzy i Pracownicy Socjalni 

Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej  

11 

5 
Warsztaty manualne połączone ze 
wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych  

1 
Rodziny zastępcze, rodziny korzystające 

z pomocy OIK  
109 

6 
Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z 
rodzin zastępczych i usamodzielniających się 
wychowanków 

1 
Dzieci i usamodzielniający się 

wychowankowie rodzin zastępczych 
27 

7 
Szkolenie dla rodzin zastępczych pn. 
„Kompetencje rodzicielskie” 

1 Rodzice zastępczy 26 

8 
Szkolenie dla rodzin zastępczych pn. 
„Umiejętności rozwiązywania problemów 
opiekuńczo-wychowawczych” 

1 Rodzice zastępczy 27 

9 Ocena sytuacji dziecka w rodzinie  2 

Ośrodek Adopcyjny, 
Rodziny zastępcze, 

Przedstawiciele OPS 
Szkoły  

83 

10 
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych 

12 Rodziny zastępcze 10 

11 
Spotkanie grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie 

24 
Osoby doznające przemocy w rodzinie  

z terenu powiatu buskiego 
11 

12 Spotkanie grupy wsparcia dla młodzieży 10 
Młodzież szkolna z terenu powiatu 

buskiego 
26 

13 
Warsztaty wychowawcze pn.: „Szkoła dla 
Rodziców” 

120 
Rodzice, klienci Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej 
28 

14 
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie 

16 Osoby stosujące przemoc w rodzinie 10 

15 

Szkolenie pt. „Tworzenie strategii pracy z 
rodziną z problemem przemocy w ramach 
pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 
Roboczych” 

1 

Instytucje powiatu buskiego 
zaangażowane  

w system przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie  

26 

16 
Szkolenie pt. „Rozmowa i praca z osobami 
stosującymi przemoc w ramach pracy Zespołów 
Interdyscyplinarnych” 

1 

Instytucje powiatu buskiego 
zaangażowane  

w system przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

22 

17 
Superwizje dla członków zespołów 
interdyscyplinarnych 

3 
Członkowie zespołów 
interdyscyplinarnych 

25 

18 Konferencja „Biała wstążka” 1 

Instytucje powiatu buskiego 
zaangażowane  

w system przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

54 

19 
Szkolenie z pn. Równość szans kobiet i 
mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych w 

1 
Kadra merytoryczna i zarządzająca 

projektów „Nowy Start-Nowe Życie” oraz 
25 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
Sprawozdanie z działalności w 2018 roku 

tel. 41 370 81 86; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl 

95 

 

Obrady Rady Pomocy Społecznej  
VIII kadencji  

perspektywie finansowej 2014-2020 „Rodzina Wspólna Troska” 

20 
Warsztaty psychologiczne prowadzone  
w szkołach z terenu powiatu buskiego  

11 
Uczniowie ze szkół z terenu powiatu 

buskiego 
275 

21 
Konferencja podsumowująca projekt „Dobry 
Zawód – Lepsze Życie” 

1 UP projektu oraz zaproszeni goście 100 

 
14.5.1. Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju w Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni 
specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa świętokrzyskiego 

 
W dniu 16 marca 2018 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, 

Andrzej Smulczyński został ponownie powołany do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw 

stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa świętokrzyskiego. Dnia 3 kwietnia 
2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Członek Zarządu 
Województwa Agata Binkowska wręczyła nominacje nowym członkom Regionalnej Komisji 
Egzaminacyjnej. Andrzej Smulczyński został wybrany na Przewodniczącego Komisji. Głównym 

zadaniem Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzanie postępowania w zakresie 
nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się 
o I stopień specjalizacji zawodowej. Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji  
zawodowej pracowników socjalnych powołana przy Marszałku Województwa prowadziła w miesiącu 
kwietniu 2018 roku egzaminy w zakresie nadania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny  
w czterech turach. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego 199 osób zdało 
egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskało dyplomy specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik 
socjalny. 

 

  

 

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

 
 
Andrzej Smulczyński Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju już trzecią kadencję bierze 
czynny udział w pracach Rady Pomocy Społecznej 
działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. VIII kadencja Rady została powołana na lata 
2017 – 2020. Rada Pomocy Społecznej jest organem 
opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. 
Działania członków Rady mają charakter społeczny  
i polegają w szczególności na: opiniowaniu projektów aktów 
prawnych oraz inicjowaniu zmian przepisów prawa  
w zakresie pomocy społecznej. 

 

Regionalna Komisja Egzaminacyjna  ds. stopni specjalizacji zawodowej  
pracowników socjalnych województwa świętokrzyskiego 
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14.6. Kontrole zewnętrzne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju 

 

W 2018 roku kontrole zewnętrzne były dokonywane przez następujące instytucje kontrolne: 
a) Urząd Marszałkowski Kielce -zakres kontroli projektu ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

b) Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju, Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli -zakres wydatki 
dokonanych w 2017r. oraz w I półroczu 2018 r.    

 

 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 

 
Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Bartłomiej 
Dorywalski w imieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja 
Dudy odznaczył Krzyżami Zasługi pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – 
Zdroju.  
 
Odznaczeni zostali: 
Srebrnym Krzyżem Zasługi - Agnieszka Milewska 
Brązowym Krzyżem Zasługi - Edyta Borek 
Brązowym Krzyżem Zasługi - Dorota Kowalczyk 
Brązowym Krzyżem Zasługi - Justyna Zięba 

 
        

                           

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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odznaczeni pracownicy PCPR 
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15.3. Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania 

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

 

Lp. 
 

Wyszczególnienie Liczba 

1. Porozumienia  8 

2. Decyzje administracyjne 327 

3. Odwołania od decyzji 2 

4. Skierowania do POW  4 

5. Umowy z Zawodową Rodzina Zastępczą – wznowienie, aneksy 0 

6. Rozstrzygnięcia ze środków PFRON 491 

7. 
Umowy dotyczące wydatkowania środków PFRON 

(bariery, sprzęt, sport ,,Aktywny samorząd”) 
                           97 

8. Złożone wnioski do Zarządu Powiatu i Radę Powiatu 147 

9. 
Umowy związane z realizacją projektów finansowanych ze 

środków EFS 
34 

 
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 16 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” 
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17. OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
I PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE, WYNIKAJĄCE  
Z WYKONYWANYCH ZADAŃ   

 
Do najistotniejszych zadań jakie stoją przed Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jednostki 

samorządu powiatowego powołanej do kreowania i realizowania lokalnej polityki społecznej, będzie 
szeroki katalog problemów związanych z wykluczeniem społecznym, ubóstwem, niepełnosprawnością, 
starzeniem się, wsparciem osób i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji. Konkretne działania                     
w zakresie tworzenia i wykonywania zadań zawiera Powiatowa Strategia Integracji Rozwiązywania 
Problemów Społecznych  na lata 2011-2020 oraz coroczna Ocena Zasobów  Pomocy Społecznej,                       
a także szereg szczegółowych programów wynikających  z dokonywanych uregulowań prawnych.  

Rok 2019 będzie kolejnym etapem praktyki realizacyjnej zapisów ww. dokumentów, gdzie zasada 
pomocniczości zmierzać będzie do poprawy sytuacji bytowej mieszkańców powiatu w usuwaniu 
nierówności społecznej, podnoszenia kultury życia wielu warstw lokalnej społeczności. Zasadą będzie 
przychodzenie z pomocą na czas i w różnych potrzebach z uwagą  i zaangażowaniem, poszanowaniu 
godności i dobra konkretnego człowieka. 

PCPR wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym z zakresu kompetencji nadanych 
prawem odnoszącym się do wspierania rodziny, systemem pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej oraz 
niektórych spraw wykonywanych z zakresu administracji rządowej. Pomimo stałego rozwoju pieczy 
zastępczej w powiecie buskim, proces musi znajdować centralne miejsce zarówno w poszukiwaniu 
kandydatów do pełnienia roli rodzin zastępczych, w tym permanentnego ich szkolenia i podnoszenia 
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych. W tym względzie pożądanym kierunkiem będzie promocja 
rodzicielstwa zastępczego w powoływaniu większej ilości zawodowych rodzin zastępczych. Temu 
zjawisku sprzyjać winna nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej.    

Zadania własne powiatu w polityce społecznej obligują do prowadzenia nadzoru i rozwoju 
infrastruktury domów pomocy społecznej, prowadzeniu mieszkań aktywizujących i chronionych, 
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działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym Hostelu. Prowadzenia specjalistycznego 
poradnictwa, pomocy dla usamodzielnianej młodzieży oraz integracji ze środowiskiem osób mających 
trudności w przystosowaniu do życia, w tym programów dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. PCPR 
w ramach zadań udziela kompleksowych informacji o prawach  i uprawnieniach, a także podejmuje 
zadania wynikające   z rozeznanych potrzeb, w tym prowadzenia „Banku Drugiej Ręki” oraz zbiórek 
żywności. Szerokie spektrum oddziaływania kierowane będzie do rodziny dysfunkcyjnej                               
i zagrożonej w budowaniu samoświadomości i prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych. Na wszystkich płaszczyznach przebiegać będzie praca socjalna na rzecz rodziny                      
i dzieci będących  w systemie pieczy zastępczej  oraz  pomocy w opiece i wychowaniu, co zapewni 
projekt z EFS pn.: „Dla Dobra Rodziny” realizowany w partnerstwie z Gminą Busko-Zdrój/Miejsko 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju i CKZ Busko-Zdrój, ZDZ Kielce. Projekt 
opiewa na kwotę 2 906 110,00 złotych, w którym zbudujemy trwałe podstawy do działania Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, rozwoju pieczy zastępczej i jego promowania, wsparcia osób starszych 
niesamodzielnych poprzez  rozwój alternatywnych form opieki dziennej w Klubie Seniora.  

Efektywność i skuteczność w pomocy społecznej dla osób starszych poprawi realizacja projektu  
z EFS pn. ”Rodzina Wspólna Troska”, realizowany w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz  
Gminą Busko-Zdrój/ MGOPS  Busko – Zdrój, Gminą Solec – Zdrój/ GOPS Solec – Zdrój o wartości                                    
3 636 581,28 zł, który potrwa do 31.03.2020r. i obejmie docelowo 132 osoby  usługami opiekuńczymi i 
asystenckimi. Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowić będą 
jedno z narzędzi, jakimi pomoc społeczna dysponuje w drodze do samoświadomości wspierania rodzin i 
osób niepełnosprawnych. Kapitał doświadczeń zebranych na drodze realizacji projektów społecznych 
daje gwarancję skutecznego osiągnięcia zakładanych wskaźników i celów. Udział w projekcie 
szkoleniowym pn. „Bliżej Rodziny” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego w systemie   e-learning daje również gwarancję podniesienia kwalifikacji zawodowych 
pracowników Centrum.  

Ważną rolę do spełnienia będzie miało proponowane wsparcie osób niepełnosprawnych                            
i rzeczywista pomoc. Zadania wynikające z Powiatowego Programu Działania na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2012-2020 dotyczą wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Rehabilitacja społeczna w oparciu o środki PFRON 
wymagać będzie oddziaływania na różne aspekty życia tego środowiska. Na rok 2019 przewidziana 
kwota to 1 899 271,00 złotych, z czego 84,33% przeznaczono na działalność Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.  

Od 2012 roku samorząd powiatu realizuje program pn. „Aktywny Samorząd”, który eliminuje                                     
i  zmniejsza bariery uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, przede wszystkim  
w aktywności zawodowej i edukacji. Program będzie w powiecie kontynuowany, przy szerokiej akcji 
promocyjnej, gdyż zbyt mało osób korzysta z udogodnień jakie on niesie. 

Współpraca z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującym osoby niepełnosprawne                                  
to instrument kształtujący aktywność osób niepełnosprawnych. Stała gotowość i obowiązek pomocy temu 
środowisku to kolejny cel służb pomocy społecznej w powiecie. 

Warunkiem efektywnego działania dla podmiotu polityki społecznej, jakim jest PCPR będzie 
stworzenie w 2019r. nowych lepszych warunków lokalowych. Na jesień b.r. PCPR uzyska nową siedzibę, 
w której miejsce znajdzie biuro Centrum, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Hostel, wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego. Wzrastające ustawowe i własne zadania samorządu powiatu w realizacji polityki 
społecznej nie zaspokajały warunków pracy służb społecznych. Aktywna praca wymaga zapewnienia 
optymalnych warunków lokalnych, dobrego zaplecza dla profesjonalnego funkcjonowania pomocy 
społecznej w powiecie. 

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na 2019r. wyniesie                                 
3 020 378,00 złotych z czego na zadania własne  2 824 978,00 złotych i zadania zlecone  195 400,00 
złotych. Projekty EFS opiewać będą na kwotę 3 447 284,00 złotych. 

Pomoc społeczna w powiecie buskim, tak jak w latach ubiegłych wymaga kontynuowania 
pozytywnych zmian jakie nastąpią w określonych ramach społeczno – kulturowych. One umożliwią                           
i będą wyrazem praktycznej pomocy udzielanej drugiemu człowiekowi. Współczesna  pomoc społeczna, 
zarówno skala, jak i zróżnicowanie występujących w pomocy problemów społecznych zawsze 
powodować będą konieczność poszukiwania skutecznych metod ich ograniczania. Może to następować 
przy szerokiej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi,  kościelnymi, 
administracją samorządową i rządową dając gwarancję dobrej wysokiej jakości usług pomocowych 
adresowanych do wspólnoty mieszkańców powiatu buskiego. 
  W 2019 roku przypada rocznica 20- lecia powołania jednostki  realizującej zadania pomocy 
społecznej, stosowna uroczystość upamiętniająca to wydarzenie zorganizowana zostanie w listopadzie 
br.  podczas obchodów  Dnia Pracownika Socjalnego.  

http://www.centrumbusko.pl/
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18. PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE W ROKU 2019 
W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ  

 
18.1. Domy pomocy społecznej 

 
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
 

 Opracowanie koncepcji i projektu  zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego 

wraz ogrodzeniem terenu DPS  - ok. 25.000,00 zł- ze środków własnych. 

 Wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwiowych parter – 35.000,00 zł 

 Bieżące naprawy sprzętu wynikające z ich eksploatacji – ok. 3.000,00 zł. - ze środków 
własnych. 

 Malowanie pomieszczeń – 4.000,00 zł. - ze środków własnych. 
 

 
Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

 
Na rok 2019 nie są planowane większe remonty i inwestycje, oprócz koniecznych napraw        

      i konserwacji: 
 

 Wydzielenie klatki ewakuacyjnej w budynku „B” 

 Malowanie i bieżąca konserwacja  części mieszkalnej w budynku „B” 

 Malowanie pomieszczeń magla i pralni. 

 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach  
 

 W roku 2019 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. 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS i Caritas. 
 
 

18.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

wraz z Hostelem 

 W roku 2019 planowane jest przeniesienie siedziby Centrum 

 W roku 2019 planowane jest przeniesienie Ośrodka  Interwencji Kryzysowej wraz z 
Hostelem. Adaptacja budynku pod OIK oraz Hostel będzie realizowana w ramach 
Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”. Projekt realizowany w ramach  EFS RPO WŚ 2014-
2020. 
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Sprawozdanie opracował Zespół Praco wników Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –  Zdroju na podstawie 

materiałów własnych oraz otrzymanych z jednostek pomocy 

społecznej  w powiecie buskim.  

  

………………………… .  

Zatwierdzam 

 

Busko –  Zdrój marzec  2019 rok 

 

 

Wersja elektroniczna Sprawozdania zaw iera:  

-  Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            

za 2018 rok.  

-  Sprawozdanie Domów Pomocy Społecznej w Gnojnie, Zborowie,  

Słupi,  Ratajach,  

-  Sprawozdanie Warsztatów Terapii  Zajęciowej                                             

w Gnojnie,  Busku-Zdroju, Piasku Wielkim. 

-  Fi lm promocyjny projektu „Nowy Start –  Nowe Życie”   

 

http://www.centrumbusko.pl/

