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1. ZADANIA POWIATU  

Rok 2019 to data  jubileuszu dwudziestolecia reformy samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania 
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. 

Przez te 20 lat bardzo dużo zmieniło się także w działalności. Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, które nie tylko wykonuje coraz więcej zadań z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, 
opieki nad osobami niepełnosprawnymi, wsparcia w rodzinach, ale także rozwinęło swoją działalność 
jeżeli chodzi o realizację różnych programów, projektów i bardzo aktywnie uczestniczy w życiu 
społecznym na terenie powiatu buskiego.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 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. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to jednostka organizacyjna pomocy 
społecznej, pieczy zastępczej szczebla powiatowego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie                               
oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Centrum 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 
przepisy: 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. 

Na podstawie art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej 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 coroczne sprawozdanie z efektów pracy.   

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
wciąż buduje i udoskonala sprawny, spójny skuteczny SYSTEM, mający zapewnić mieszkańcom naszego 
Powiatu profesjonalne wsparcie i pomoc w zakresie często wykraczającym ponad zadania i działania 
ustawowe. 
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2. FINANSOWANIE ZADAŃ 
 
2.1. Dochody budżetowe 

 
W roku 2019 dochody budżetowe zostały zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Busku-Zdroju w kwocie 30 100,00 zł, natomiast wykonanie zadań wyniosło 35 390,19 zł.                   
Ww. dochody budżetowe uzyskano z tytułu naliczonych odsetek bankowych oraz odpłatności za usługi 
opiekuńcze w ramach realizowanego projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska”. 

Realizacja dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2018 
-2019 kształtuje się następująco: 

 
Tabela 1. Dochody budżetowe osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Dział 
Roz- 
dział 

Treść zadania 
Wykonanie          
w roku 2018 

w zł 

Plan roku 
2019 w zł 

Wykonanie          
w roku 2019 

w zł 

Dynamika        
w % 6/4 

% 
wykonania 
planu 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

852 85218 

 
Powiatowe 

Centrum Pomocy 
Rodzinie 

§0920 

 
692,04 

 
500,00 

 
590,28 

 
0,85 

 
118,06 

852 85295 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 
§0830 

5 064,00 26 000,00 30 035,69 593,12 115,52 

853 85395 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 
§0920 

6 362,76 3 600,00 4 764,22 74,88 132,34 

Ogółem 12 118,80 30 100,00 35 390,19 292,03 117,58 

 
2.2. Wydatki budżetowe 

 
2.2.1. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 

 
Tabela 2. Wykonanie budżetu Centrum w roku 2019 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 3 385,00 3 385,93 3 385,93  
  

4010 464 972,00 464 971,10 464 971,10  
  

4019 20 256,00 20 256,00 20 256,00  
  

4040 45 828,00 45 827,45 45 827,45 48 667,78 
  

4049 1 004,00 1 004,00 1 004,00  
  

4110 83 199,00 83 198,20 83 198,20 8 380,59 
  

4119 3 661,00 3 661,00 3 661,00  
  

4120 12 999,00 12 999,01 12 999,01 1 192,36 
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4129 521,00 521,00 521,00  
  

4170 21 905,00 21 905,00 21 905,00  
  

4210 23 956,00 23 956,36 23 956,36  
  

4260 1 080,00 1 003,64 1 003,64  
  

4269 2 453,00 2 452,59 2 452,59  
  

4270 9 186,00 9 185,20 9 185,20  
  

4280 1 790,00 1 790,00 1 790,00 80,00 
  

4300 23 161,00 23 161,09 23 161,09 1 278,70 
  

4309 30 936,00 30 035,69 30 035,69  
  

4360 4 307,00 4 306,24 4 306,24 429,35 
  

4400 58 961,00 58 961,00 58 961,00  
  

4409 24 235,00 24 235,00 24 235,00  
  

4410 9 207,00 9 207,00 9 207,00  
  

4430 243,00 243,00 243,00  
  

4440 20 216,00 20 216,00 20 216,00    

4700 2 154,00 2 153,65 2 153,65  
  

  

OGÓŁEM 869 615,00 868 635,15 868 635,15 60 028,78 
  

 
 Wykazane zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w głównej mierze dotyczą 

naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz ze składkami na ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne i zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych. W 2019r. budżet PCPR               
w 52,24 % stanowiły środki pozyskane w ramach projektów EFS. 

 
2.2.2. Budżety jednostek pomocy społecznej 
 

W roku 2019 w dziale Pomoc Społeczna, jednostki pomocy społecznej dysponowały kwotą  
16 780 760,33 zł (w tym środki PFRON stanowiły kwotę 2 343 473,33 zł, tj. 13,97% sumy ogólnej),  
z czego na domy pomocy społecznej: 9 837 756,00 zł (58,63%). Budżet PCPR wynosił 869 615,00 zł 
(5,18%) a Rodzin Zastępczych: 1 063 330,00 zł (6,34%) i POW i MOW 197 947,00 zł (1,18%), projekty: 
2 430 553,00 zł (14,48 %),  program Dobry Start 38 086,00 zł (0,23 %). Poniżej w ujęciu tabelarycznym 
ujęto wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2019 r. 
 

Tabela 3. Wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2019 roku 

Lp. Nazwa instytucji Plan na 2019  Wydatki dokonane 
Wykonanie              

w % 

 

1. DPS Gnojno 5 007 844,00 5 006 616,20 99,98 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
Sprawozdanie z działalności w 2019 roku 

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

8 
 

 2. DPS Rataje 117 113,00 117 113,00 100 

3. DPS Słupia 1 286 893,00 1 286 893,00 100 

4. DPS Zborów 3 425 906,00 3 417 274,49 99,75 

RAZEM 9 837 756,00 
 

9 827 896,69 
 

99,90 

 

5. PCPR  869 615,00 868 635,15 99,89 

6. Rodziny Zastępcze 1 063 330,00 1 060 275,82 99,71 

7. 

Projekty: „ Nowy Start-Nowe 
Życie” „Rodzina Wspólna Troska”, 
„Dla Dobra Rodziny” i Karta 
Polaka 
 

2 430 553,00 1 930 607,28 79,43 

8. POW I MOW 197 947,00 196 325,54 99,18 

9. Program Dobry Start 38 086,00 25 110,00 65,93 

RAZEM 4 599 531,00 4 080 953,79 88,73 

 

12. PFRON 1 969 707,00 1 969 700,75 99,99 

13. Aktywny Samorząd 373 766,33  262  469,85  70,23  

 

RAZEM 2 343 473,33 2 232 170,60 95,25 

OGÓŁEM 16 780 760,33 16 141 021,08 96,19  

 
 
 

2.3. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
W roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania powiatu z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
Na realizację zadań ustawowych Zarząd PFRON przyznał Powiatowi Buskiemu kwotę                         

2 189 707,00 zł, w tym: 
 
• na rehabilitację zawodową: 220 000,00 zł (zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy), 
• na rehabilitację społeczną: 1 969 707,00 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 373 766,33 zł. 
 

 

2.4. Środki pozyskane dodatkowo 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w roku 2019 pozyskało dodatkowe środki  

w wysokości: 42 695,00 zł z następujących źródeł:  
 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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• Program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania 
publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – dotacja 37 895,00 zł, 

• Budżet Wojewody na dodatki dla pracowników socjalnych – 4 800,00 zł, 
 

3. INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE 
Zadaniem domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu buskiego jest zapewnienie 

całodobowej opieki oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na 

poziomie obowiązujących standardów. W zakresie potrzeb bytowych dom zapewnia: mieszkanie, 

wyżywienie, ubranie oraz środki czystości. W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających dom 

zapewnia: pielęgnację, rehabilitację, terapię zajęciową, zajęcia kulturalne i rekreacyjne. We wszystkich 

domach działają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, których celem działalności jest opracowanie                               

i wdrożenie planów indywidualnego wsparcia. Każdy z domów posiada procedury dotyczące 

mieszkańców i personelu określające zasady postępowania w niektórych sytuacjach z uwzględnieniem 

potrzeb mieszkańców zgodnie z obowiązującym prawem. 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. 

3.1. Domy Pomocy Społecznej 

W roku 2019 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. Wszystkie domy w powiecie posiadają wymagane 
standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów ma określony typ w zależności od 
schorzeń podopiecznych. Na koniec 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało                               
288 mieszkańców, w tym 128 mieszkańców skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku (na starych 
zasadach) i 160 przebywających na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 roku (na nowych 
zasadach). W wyniku ruchu mieszkańców w 2019 roku przyjęto 18 osób. 

 
3.1.1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

 
 

 

 
     

  

 
 
 
 

 
 
 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie (jednostka prowadzona jest przez 
Samorząd Powiatu) wzorowany jest na rozwiązaniach holenderskich i spełnia 
rygorystyczne normy Unii Europejskiej. Pensjonariuszki mieszkają w dwu 
i trzyosobowych pokojach z nowoczesnym zapleczem socjalnym (aneksy). Domem 
Pomocy Społecznej w Zborowie od 1992 roku do 31 stycznia 2019 roku kierowała 
Pani Helena Bebel. Od 11 lutego 2019 roku Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej 

w Zborowie jest Pani Jolanta Kałucka.                           
Na koniec 2019 roku przebywało w nim 65 pensjonariuszek, w tym 30 na starych zasadach                        

i 35 na nowych zasadach. W 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej  w Zborowie  umieszczono 3 osoby. 
 

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, 

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

http://www.centrumbusko.pl/
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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.  
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Na koniec 2019 roku w lokalach aktywizujących przebywało 22 osoby. W ciągu całego 2019 roku 

przyjęto 38 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 2019 rok znajduje się w załączniku 
 do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

3.1.2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

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 do dnia 29 lipca 2019 roku 
dyrektorem tej jednostki był Pan Stanisław Kozioł. Od 30 lipca 2019 roku 
Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie jest Pani Renata Szymańska                    
-Gałązka.  

Lokale aktywizujące 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej  

 
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie  

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 

             

 

Na koniec 2019 roku przebywało w DPS 99 pensjonariuszy,  w tym 63 na starych 
zasadach  i 36 na nowych zasadach.  

W roku 2019  do DPS  w Gnojnie przyjęto 6 mieszkańców.   
 

 

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Gnojno za 2019 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. 

Na koniec  roku przebywało w nim 90 pensjonariuszek, w tym  32 na starych 
zasadach i 58 na nowych zasadach. W 2019 roku wydano 3 decyzje umieszczające  do DPS  w Słupi.   

 

Typ:   dla kobiet przewlekle psychicznie chorych 

liczba miejsc: 90 

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

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Słupia za 2019 rok znajduje się w załączniku  
do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 
 

3.1.4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej  

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej  Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 
Słupskich 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.dpsgnojno.pl/
mailto:dps_gnojno@poczta.onet.pl
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Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich prowadzony jest przez Caritas 

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

Na koniec 2019 roku przebywało w nim 34 pensjonariuszy, w tym 31 na 
nowych zasadach i 3 na starych zasadach. W 2019 roku przyjęto do DPS   w Ratajach 
Słupskich 6 osób. 

 

 

 

 

  

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Rataje Słupskie za 2019 rok znajduje się 
 w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

3.1.5. Wybrane dane statystyczne dotyczące domów pomocy społecznej 
 

Tabela 4. Informacje ogólne 

 

Lp. Nazwa i typ placówki 

Liczba pracowników 
w placówkach wg stanu 
na dzień 31.12.2019 r. 

Średnia płaca brutto           
w poszczególnych 

jednostkach 
 (bez wynagrodzenia     

dyrektora/kierownika) 

Średni miesięczny 
koszt utrzymania 

mieszkańca 

Ogółem 2019 rok  2019 rok 

1. 
Dom Pomocy Społecznej                                 

w Zborowie 
52 osoby / 47,38 etatu 3 424,55  3 958,09 

2. 
Dom Pomocy Społecznej                          

w Gnojnie 
70 osób / 67,50 etatu 3 161,60 4 035,41 

3. Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 62 osoby / 61,50 etatu 3 624,78  3 800,00 

4. 
Dom Pomocy Społecznej                          

w Ratajach Słupskich  
25 osób / 24,5 etatu 2 555,36  3 180,00 

 RAZEM: 
209 osoby / 200,88 

etatu 
3 191,58  

średnio w powiecie  
3 743,37 

 
Tabela 5. Liczba miejsc/mieszkańców w DPS 

Lp. Nazwa i typ placówki Liczba miejsc 

 
Liczba mieszkańców wg stanu                  

na dzień 31.12.2019 r. 
 

1. 
Dom Pomocy Społecznej                           

w Zborowie 
65 65 

2. 
Dom Pomocy Społecznej                           

w Gnojnie 
100 99 

3. Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 90 90 

4. 
Dom Pomocy Społecznej                              

w Ratajach Słupskich  
35 34 

 
 

RAZEM: 290 288 

 
 
 
 

Typ:   dla osób w podeszłym wieku 

liczba miejsc: 35 

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

  

 

http://www.centrumbusko.pl/
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Tabela 6. Wykres 2. Ruch mieszkańców 

 

Lp. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej  
Liczba osób przyjętych w roku 2019 

 

1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 3 

2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 6 

3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 3 

4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich  6 

 
 
 

RAZEM 18 

 
 
 

0

5

10

Dom Pomocy
Społecznej w

Zborowie

Dom Pomocy
Społecznej w

Gnojnie

Dom Pomocy
Społecznej w

Słupi

Dom Pomocy
Społecznej w

Ratajach
Słupskich

3
6

3
6

Liczba osób przyjetych w 2019r.  

 
 
 
 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 2 osoby oczekiwały na umieszczenie w naszych 
domach pomocy społecznej ( Słupia i Rataje). 
 Wg stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. w domach pomocy społecznej na 290 miejsc,  wolnych było          
2 miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie (1), w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich  
(1). 
 

W ramach prowadzonego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w przeprowadziło w 2019 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. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki 

Prorodzinnej Rady Powiatu w Busku-Zdroju   

W dniu 9 kwietnia 2019r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Busku-Zdroju. Miała ona na celu wizytację Domu 
Pomocy Społecznej w Gnojnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie oraz wizytację w Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie.  

Tematyką posiedzenia Komisji było: „Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej                   
w świetle sprawozdania z ich działalności.” 

http://www.centrumbusko.pl/
https://www.pcpr.busko.pl/cms/132-aktualnosci/2019/1305-wyjazdowe-posiedzenie-komisji-ochrony-zdrowia-pomocy-spolecznej-i-polityki-prorodzinnej-rady-powiatu-w-busku-zdroju.html
https://www.pcpr.busko.pl/cms/132-aktualnosci/2019/1305-wyjazdowe-posiedzenie-komisji-ochrony-zdrowia-pomocy-spolecznej-i-polityki-prorodzinnej-rady-powiatu-w-busku-zdroju.html
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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.  

 

Głównym celem pieczy zastępczej jest niwelowanie niewydolności wychowawczej rodziny                            

oraz zaniedbania dzieci lub też, w przypadku braku jakiejkolwiek szansy na powrót dziecka do rodziny 
biologicznej, na jak najszybszym uregulowaniu jego sytuacji prawnej. Stąd też umieszczając dziecko 
w pieczy zastępczej należy traktować jako stan przejściowy i dążyć do tego, aby dziecko jak najszybciej 
mogło powrócić do swoich rodziców naturalnych lub znaleźć rodzinę adopcyjną. Piecza zastępcza                       
z założenia jest nastawiona na przywracanie dziecka rodzinie, jest więc opieką tymczasową. 

 

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 2019 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 p. Sławomir Dalach. 
 

4.1.1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach 

 

Typ:   socjalizacyjny 

liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych 

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

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej                     
w Zborowie 

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej i 
Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gnojnie                     

http://www.centrumbusko.pl/
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Na koniec 2019 roku w placówce przebywało 21 wychowanków. W 2019 roku w placówce zostało 

umieszczonych 7 wychowanków na podstawie postanowień sądu rodzinnego.  

Miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanka  w 2019 roku wynosiły 5 113,85 zł. 
 
Tabela 7. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach na dzień 31 grudnia 2019 r. 
  

Lp. 
Powiat pochodzenia dziecka 

 

Wychowankowie – liczba 

 

1. 
Powiat Buski 

 
 

8 

2. Powiat Nowosolski 5 

3. 
Powiat Kielecki 

 
 

6 

4. 
Powiat Tychy 

 
 

2 

 
 

Razem 
 
 

21 

 
Tabela 8. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 

     
Na koniec 2019 roku przebywało w placówce 28 dzieci. W 2019 roku  

w placówce zostało umieszczonych 3 wychowanków na podstawie postanowień sądu rodzinnego.   
Miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanka  w 2019 roku wynosiły 4 215,70 zł. 

  

 
Tabela 9. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie na dzień 31 grudnia 2019r. 

 

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Wychowankowie – liczba  

1. 

 
Powiat Buski 

 
13 

2. 

 
Powiat Kielecki  

 
1 

3. 

 
Powiat Zielonogórski 

 
2 

4. 

 
Powiat Skarżyski 

 
3 

Lp. Placówka 
Liczba 

wychowanków 

Wychowankowie 
z powiatu 
buskiego 

Wychowankowie 
z innych 

powiatów 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza  
w Winiarach  

21 8 13 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.domojcagwidona.pl/
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5.  

 
Powiat Radomszczański  

 
3 

6. 

  
Powiat Pińczowski 

 
3 

7.  

 
 

Powiat Wałcz  
 

3 

 
 
 
 

RAZEM 28 

 
 
 
Tabela 10. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku). 

 

Lp. Placówka 
Liczba 

wychowanków 
Wychowankowie 

z powiatu buskiego 
Wychowankowie 

z innych powiatów 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza 
w Pacanowie 

28 13 15 

 

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: 
 
 

Tabela 11. Współfinansowanie przez gminy wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

 

LP. GMINA Liczba dzieci Piecza zastępcza % 

1. MGOPS Busko-Zdrój 

2 POW Pacanów 30% 

1 RZ - Busko 10% 

1 RZ - Busko 10% 

1 RZ - Busko 30% 

1 RZ - Busko 50% 

1 RZ- Kolbuszowa  50% 

1 RZ - Busko 50% 

1 RZ - Busko 50% 

1 RZ - Busko 50% 

2 MGOPS Stopnica 
2 RZ - Stopnica 50% 

2  RZ-Busko 50% 

http://www.centrumbusko.pl/
http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/ekonomia-i-finanse/5426-wspofinansowanie-przez-gmin-wydatkow-z-tyt-umieszczenia-dziecka-w-pieczy-zastpczej
http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/ekonomia-i-finanse/5426-wspofinansowanie-przez-gmin-wydatkow-z-tyt-umieszczenia-dziecka-w-pieczy-zastpczej
http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/ekonomia-i-finanse/5426-wspofinansowanie-przez-gmin-wydatkow-z-tyt-umieszczenia-dziecka-w-pieczy-zastpczej
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1 ZRZ - Biechów 50% 

2 POW – Pacanów  30% 

  2  POW Winiary 10% 

3. MGOPS Nowy Korczyn  2 RZ-Nowy Korczyn 10% 

4. GOPS Gnojno 
2 POW Pacanów 50% 
1 RZ - Gnojno 30% 

5. 
MGOPS Wiślica 

 
1 RZ- Kazimierza Wielka 50% 

6. GOPS Tuczępy  1 ZRZ - Biechów 10% 

7. 

 
MGOPS Pacanów 

 
 

2 POW Winiary 50% 

1 RZ - Pacanów 50% 

  1 RZ - Pacanów 10% 

 

4.3. Rodzinna Piecza zastępcza 

 
Piecza zastępcza może przybierać formę pieczy zastępczej rodzinnej bądź  instytucjonalnej.  

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:  

 

 

Rodzinna forma opieki zastępczej w 2019 roku w powiecie buskim kształtowała się w następujący 
sposób: (stan na 31.12.2019r) tabela 12.  

 
Typ rodziny zastępczej Liczba rodzin  Liczba dzieci 

Spokrewnione 15 18 

Niezawodowe 15 21 

Zawodowe 2 8 

Ogółem 32 47 

 
Szczegółowy wykaz rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej w danej gminie 
Powiatu Buskiego obrazuje poniższa tabela 13.(stan na 31.12.2019r.) 
 
 
 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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Gmina Liczba 
rodzin 

spokrewni
onych 

Liczba 
dzieci 

w 
rodzin

ach 

Liczba 
rodzin 

niezawodo
wych 

Liczba 
dzieci w 
rodzinac

h 

Liczba rodzin 
zawodowych 

Licz
ba 

dzie
ci w 
rodz
inac

h 

Ogółem 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Busko - Zdrój 8 10 10 15 1 3 19 28 

Wiślica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stopnica 1 1 2 3 0 0 3 4 

Pacanów 4 4 0 0 1 5 5 9 

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 1 2 0 0 0 0 1 2 

Ogółem 15 18 15 21 2 8 32 47 

 
 
 
Tabela 14. Budżet powiatu na rodziny zastępcze w poszczególnych latach 2012 – 2019 

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 

8. 2019 816 931 

 

4.3.1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

 
Koordynator wspierał rodziny zastępcze z Powiatu Buskiego w wypełnianiu obowiązków 

wynikających z powierzonej im funkcji. Odwiedzał ich w środowisku domowym, 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. Ponadto zachęcał 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.  

http://www.centrumbusko.pl/
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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 2019 r. 
 

Instytucja Ilość wizyt 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 
 

1 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – 
Zdroju  

1 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy 
 

3 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym 
Korczynie 

1 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie 3 

Spotkanie z wychowawcą 
 

31 

Spotkanie z pedagogiem 
 

8 

Spotkanie z psychologiem szkolnym 
 

5 

Ośrodki zdrowia 2 

Wizyty służbowe w rodzinach zastępczych 183  

 
4.3.2. Okresowa ocena sytuacji dziecka. Ocena rodzin zastępczych 

 
W 2019r. 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 2019 r., poz.1111) 
zorganizowano dwa spotkania mające na celu Okresową Ocenę Sytuacji Dziecka Umieszczonego                        
w rodzinnej pieczy zastępczej w dniach 21.05.2019r. i 19.11.2019r. Oceniono łącznie 76 dzieci.  
Ponadto zgodnie z art. 134 tej samej ustawy dokonano oceny 9 rodzin zastępczych, funkcjonujących na 
terenie Powiatu Buskiego. Wszystkie rodziny otrzymały pozytywne oceny funkcjonowania                                        
i zaakceptowały te oceny. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 do rodziny biologicznej. 

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

http://www.centrumbusko.pl/
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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 2019 r. odbyło się 12 spotkań.  
Wsparcie psychologiczne obejmowało również spotkania indywidualne z rodzicami zastępczymi                         
oraz z ich podopiecznymi – psycholog odbył ogółem 80 takich spotkań.  

Prowadzone były również badania psychologiczne kandydatów na rodziców zastępczych, 

badania kontrolne utworzonych już rodzin, psycholog w 2019 r. łącznie przeprowadził 19 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 37 895,00 

 
4.3.7. Napływ i odpływ dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

 
W okresie sprawozdawczym zostało umieszczone w rodzinach zastępczych 6 małoletnich dzieci                       

Spotkanie z asystentami, pracownikami socjalnymi, kierownikami ośrodków pomocy  społecznej 

Monitoring  spotkania  dziecka z pieczy 
zastępczej z rodzicem biologicznym 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
Sprawozdanie z działalności w 2019 roku 

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

21 
 

Festyn Rodzinny “Nie Ma Jak Rodzina” 

Uczestnicy Biegu Rodzinnego „Zielony kilometr” 

– z rodzin biologicznych (1 – w zawodowej rodzinie zastępczej, 2 – w niezawodowej rodzinie zastępczej                      
i 3 – w spokrewnionej rodzinie zastępczej).   Dwóch podopiecznych zostało umieszczonych w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej. Trzech podopiecznych usamodzielniło się (założyli własne gospodarstwa 
domowe, jedna z nich kontynuuje naukę). Jedna podopieczna została przysposobiona.  

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

 
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zorganizowało dnia 31 maja 2019r.                      
w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina” promujący rodzicielstwo 

zastępcze. 
            
 
               
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

Festyn Rodzinny “Nie Ma Jak Rodzina” 
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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 2011r. art. 180 pkt. 1 nakłada 
na powiaty opracowanie i realizację 3- letnich Powiatowych Programów  Rozwoju Pieczy Zastępczej.  
W Powiecie Buskim w 2019r. 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.   
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 życia dla 
polskich rodzin, 
- Przygotowywanie paczek żywnościowych dla 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
socjalno – bytowej,  
- Wieloaspektowa praca socjalna, 
- Prowadzenie grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie 
- 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:  
 - „Trening Komunikacji Partnerskiej”, 
- „Trening Mediacji Rodzinnych i Integracji 
Emocjonalnej”, 
 - Szkolenie „Mocna rodzina- skuteczna pomoc”, 

- 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                                             

i zdiagnozowanych braków dla dzieci                               

i młodzieży, 

- W programie założono również limit rodzin 
zastępczych zawodowych dla Powiatu 
Buskiego. Zakłada on utworzenie jednej rodziny 
zastępczej zawodowej  w danym roku 

http://www.centrumbusko.pl/
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kalendarzowym. W roku 2019 nie utworzono 
rodziny zastępczej zawodowej. Rodzina 
zastępcza niezawodowa złożyła wniosek                      
o ustanowienie jej rodziną zastępczą zawodową. 
PCPR czekał tylko na  wydanie Postanowienia 
Sądowego w sprawie umieszczenia w tej 
rodzinie 2 dzieci. Niezwłocznie po tym działaniu 
rodzina zastępcza zostanie przekształcona                    
w rodzinę zastępczą zawodową.  

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                     
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. 
 

- Pełnoletni wychowankowie mogą liczyć na 
szerokie wsparcie, które polega  m.in. na: 
udzielaniu porad psychologicznych, pracownika 
socjalnego. 
- Stały kontakt 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; 
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4.3.10. Świadczenia i dofinansowania dla rodzin zastępczych 

 
Rodziny zastępcze otrzymują świadczenia zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy                  

i Polityki Społecznej 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 decyzji administracyjnych. 

Rodziny zastępcze   w 2019r. dodatkowo otrzymały świadczenia z tytułu: 
-  przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej - 1 rodzina z 1 dzieckiem w kwocie 2000,00 zł, 
- dofinansowania do utrzymania lokalu mieszkalnego - 3 rodziny w kwocie  22 314,00zł zł, 
- wynagrodzenie dla 5 zawodowych rodzin zastępczych  3 rodziny w powiecie buskim, 1 w powiecie 
wielickim gdzie umieszczone jest dziecko z powiatu buskiego i 1 w powiecie  włoszczowskim                              
w kwocie 78 319,00zł  
- wynagrodzenie dla 2 osoby zatrudnionej do prac gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych 
z powiatu buskiego i wielickiego w kwocie  6 505,00zł 
 
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 na dzień 31 grudnia 2019 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  244 321,02 zł. 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500+ otrzymały również dzieci do 18 roku życia umieszczone                                    
w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo                                  
-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach 
preadopcyjnych. Na terenie powiatu buskiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo –wychowawcze typu 
socjalizacyjnego. Centrum wydało 39 decyzji administracyjnych. Świadczenie wg stanu na dzień                       
31 grudnia 2019 roku  otrzymuje łącznie 36 dzieci tj. 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach – 16 dzieci. 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie – 20 dzieci. 
Łączna wydatkowana kwota wraz z kosztami obsługi wyniosła 110 846,51 zł.  

                                                              

 

 

 

 

 

 

4.4. „Dobry start” w Powiecie Buskim 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Busku– Zdroju realizowało w 2019r. Program 
„Dobry Start”  to jednorazowe wsparcie w 
wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów 
rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie 
otrzymało 81 dzieci z rodzin zastępczych oraz 
placówek opiekuńczo  – wychowawczych.  
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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 2019 i w latach poprzednich porozumień               
na terenie innych powiatów w 8 rodzinach umieszczonych zostało 8 dzieci, w tym rodzinnym domu 
dziecka umieszczone zostało 1 dziecko z terenu powiatu buskiego  i 1 dziecko w zawodowej rodzinie 
zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Ponadto w zawodowej rodzinie zastępczej  
w powiecie wielickim przebywało jedno  dziecko  z powiatu buskiego.  
 
 

Tabela 16. Wykaz zawartych porozumień z innymi powiatami 

Lp. Porozumienie z powiatem Liczba dzieci Miesięczny Koszt utrzymania 

1. Powiat Kazimierski 1 1 052,00 

2. Powiat Wielicki 1 1 052,00 

3. Powiat Sochaczewski 1  1 052,00 

4. Powiat Trzebnicki 1 1 052,00 

5. Powiat Staszowski -RDD 1 2 629,00 

6. 
Powiat Włoszczowski/Pogotowie 
Opiekuńcze 

1 1 052,00 

7. Powiat Pińczowski 1 1 052,00 

8. Powiat Kolbuszowa 1 1 263,00 

RAZEM 
  
 

8 DZIECI 10 204,00 

 
           Wykres 3.  Wykaz zawartych porozumień z innymi powiatami 

1 1 1 1 1 1 1 1

Liczba dzieci z Powiatu Buskiego na 
terenie innych Powiatów
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4.6. Praca z rodzicami biologicznymi 

W 2019 r. wydano 21 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 2012r.  
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 2019 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 2019 r. 
kontynuował proces alimentacji w stosunku do rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej. Złożono 4 pozwy na 5 dzieci o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. Wszystkie pozwy 
dotyczą rodziców biologicznych, gdzie upłynął rok od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Sąd                       
w 2019 r. wydał 4 wyroki, zasądzając alimenty na ogólną kwotę 1 200,00 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 2019 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 2 0 8 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
2 24 0 - 

KWOTA 13 878,00 12 624,00 0 - 

 

Usamodzielnienie 
pełnoletniego wychowanka  
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Tabela 18. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z placówek opiekuńczo – wychowawczych             
w 2019r.  

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 3 4 3 20 

LICZBA ŚWIADCZEŃ 3 48 3 - 

KWOTA 41 634,00 24 876,00 9462,00 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 0 2 0 6 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
0 12 0 - 

KWOTA 0 6 346,80 0 - 

 
Usamodzielnieni wychowankowie objęci są 

również pomocą socjalną, która w szczególności polega 
na ustaleniu ich sytuacji życiowej, dochodowej i rodzinnej. 
Korzystali oni 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 przeprowadziło kolejną edycję szkolenia 
grupowego programem PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze, podstawą którego jest zdobycie 
konkretnych kompetencji potrzebnych, aby skutecznie wypełniać zadania związane z opieką zastępczą. 
Szkolenie PRIDE dla rodzin zastępczych wzorowane jest na amerykańskich wzorach i rozwiązaniach                  
w tym zakresie. Warsztaty trwały od maja 2019 r. do listopada 2019 r. Wzięło w nich udział 7 rodzin oraz 
3 osoby samotne. Cały cykl przygotowawczy obejmował 12 sesji metodycznych, wizyty domowe oraz                  

Realizacja IPU  

Praca w terenie pracownika socjalnego 
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10-godzinną praktykę w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zajęcia poprowadziły 
licencjonowane trenerki programu PRIDE - pracownicy PCPR: Aneta Chwalik oraz Danuta Sołtyk. 

 

 
       

 

 
 
 
 
 

 

 

 

5.0. Dodatkowe działania w ramach pieczy zastępczej 

5.1. Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej 
Bezpłatny parking przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz pomoc w organizacji opieki medycznej                 
– to udogodnienia, które otrzymały rodziny zastępcze z naszego regionu. Władze województwa 
świętokrzyskiego przekazały w dniu 02.07.2019r. w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego 
specjalne zaświadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych. Zaświadczenia te otrzymały także                          
3 rodziny zastępcze zawodowe z powiatu buskiego. Uroczystego przekazania kart dokonali Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Wicemarszałek Renata Janik. 

 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
5.2. Kongres „Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze” 
Dnia 12.06.2019r. w Ministerstwie Technologii i Przedsiębiorczości w Warszawie odbył się 7. Kongres 
„Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze” zorganizowany przez Koalicję na Rzecz 
Rodzinnej Opieki Zastępczej. Konferencja poświęcona była rodzinnej pieczy zastępczej. W czasie 
Kongresu, wyróżnione zostały samorządy, które starają się dobrze realizować zapisy obowiązującego 
prawa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju reprezentowały Danuta Sołtyk                            
i Justyna Zięba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kongres „Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze” Warszawa 2019r.  

Uroczyste rozpoczęcie Szkolenia PRIDE 
24.05.2019r.  

Uroczyste zakończenie Szkolenia PRIDE 
04.11.2019r.  

Uroczyste przekazanie kart dla rodzin zastępczych zawodowych  
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5.3. Okulary dla dzieci  z rodzin zastępczych 

W dniu 14.01.2019r. w siedzibie PCPR w Busku – Zdroju odbyło się badanie okulistyczne                        
22 podopiecznych z rodzin zastępczych - w ramach Programu „ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”. 
Partnerami projektu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe; Essilor Polonia 
Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o., Essilor Optical laboratory. Udział podopiecznych                      
z rodzin zastępczych w projekcie umożliwił w ramach działań prozdrowotnych -  profilaktyczne badanie 
wzroku 22 podopiecznych. Dziesięciu podopiecznych, u których w wyniku badania stwierdzono wadę 
wzroku, otrzymało nieodpłatnie w ramach programu oprawki okularów i szkła korekcyjne 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.4.Podpisanie aneksów do umów z 
zawodowymi rodzinami zastępczymi  

 
W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku – Zdroju w dniu 30.04.2019r.                    
w obecności Dyrektora Andrzeja Smulczyńskiego                                                                
zawodowe rodziny zastępcze podpisały aneksy do 
zawartych umów pomiędzy Powiatem Buskim 
reprezentowanym przez Starostę Buskiego Jerzego 
Kolarza i Wicestarostę Stanisława Klimczaka na 
prowadzenie Zawodowych Rodzin Zastępczych.  

  

 
5.5. II Ogólnopolskie spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i jednostek 
samorządu terytorialnego pt. „Kierunek-Dziecko”. 
W dniach 10 – 11 kwietnia 2019r. w Licheniu w powiecie konińskim odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie 
Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pt. „Kierunek                         
-dziecko”. Fundacja Przyjaciółka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wraz z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Podczas 
dwudniowych zajęć przeprowadzono szereg interesujących wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych, 
a także wystąpienia znakomitych gości, profesjonalistów, teoretyków i praktyków.  
W spotkaniu wzięli udział: Aneta Chwalik  oraz Beata Smodrzewska  

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

Badanie okulistyczne dzieci z rodzin zastępczych  

II Ogólnopolskie spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i jednostek samorządu 
terytorialnego pt. „Kierunek – Dziecko” 

Podpisanie aneksów do umów z 2 
zawodowymi rodzinami zastępczymi 
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6. UDZIELANIE POMOCY UCHODŹCOM/CUDZOZIEMCOM 
 
 
6.1. Karta Polaka 

W 2019 r. po raz drugi  Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  realizowało zadanie 
wypłaty świadczenia pieniężnego, na częściowe 
pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego 
utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, dla  dwóch 
osób posiadających obywatelstwo Ukrainy. W związku 
ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt 
stały z powołaniem się na posiadanie ważnej Karty 
Polaka. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym 
przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi 
Karty Polaka przysługują uprawnienia wynikające            
z ustawy o Karcie Polaka uchwalonej przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. Może ona być przyznana osobie, która deklaruje 
przynależność do Narodu Polskiego. Wypłaty świadczenia na  podstawie decyzji wojewody dokonuje 
starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby 
uprawnionej do świadczenia pieniężnego. Na terenie Powiatu Buskiego starosta wykonuje powyższe 
zadanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  Dla wnioskodawców posiadających 
obywatelstwo ukraińskie  świadczenie zostało przyznane na okres 9  miesięcy na łączną kwotę 14 355zł. 

 
6.2. Wsparcie przyznawane uchodźcom w ramach indywidualnych programów 

integracji  
Pomoc uchodźcom, to kolejne zadanie 

realizowane przez PCPR, którego celem jest 
wspieranie procesu integracji. Działanie jest 
realizowane w ramach indywidualnego programu 
integracji i obejmuje pracę socjalną, specjalistyczne 
poradnictwo oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na 
bieżące utrzymanie i pokrycie wydatków związanych       
z utrzymaniem i nauką języka polskiego. W 2019 r.                  
w powiecie buskim został złożony jeden wniosek 
obywatela Syrii  o wspomnianą pomoc i  kontynuację 
realizacji  indywidualnego  programu integracji 
rozpoczętego na terenie województwa 
mazowieckiego/Powiat Pruszków. Zadanie zrealizowano na kwotę 3714zł.  

 
7. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

  
 

7.1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

Zadania Powiatu realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wynikają z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.  poz.1172 z późn. zm.). 
 
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału środków 
przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2019 rok z przeznaczeniem  na zadania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, należące do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie ustawy                       
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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 2 119 271 złotych, 
w tym na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 
kwotę 1 601 640 złotych.   
Przyznana kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą                                         
Nr V/47/2019 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań                
oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających 
według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim następująco: na rehabilitację zawodową przeznaczono kwotę  
220 000 zł, a na rehabilitację społeczną 1 899 271 zł, w tym na WTZ 1 601 640 zł. W związku ze 
wzrostem środków Funduszu o kwotę 70 436,00 złotych z przeznaczeniem  na dofinansowanie kosztów 
pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej oraz realizację pozostałych zadań 
określonych ustawą o rehabilitacji, powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XII/125/2019                 
z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019  Rady Powiatu w Busku-Zdroju               
z dnia 28 lutego 2019  roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2019 roku na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Buskim: na rehabilitację społeczną przeznaczono kwotę 1 969 707 zł, w tym na WTZ 1 628 640 zł. 
Kolejnej zmiany podziału środków dokonano Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/142/2019 z dnia 13 grudnia 
2019r. 
Projekty wszystkich uchwał Rady Powiatu były pozytywnie opiniowane przez Powiatową Społeczną Radę 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Buskim. 
 
Tabela 20. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na poszczególne zadania w 2019 r.   

 

Lp. Nazwa zadania 

Uchwała Rady 
Powiatu 

Nr V/47/2019 z 
dn. 28.02.2019 r. 

 
Uchwała Rady 

Powiatu 
NR XII/125/2019 

         z dn. 08.11.2019 r. 
 

 
Uchwała Rady 

Powiatu 
NR XIII/142/2019 

z dn. 13.12.2019 r. 

1. 
Środki przeznaczone na 

rehabilitację społeczną, w tym: 
1 899 271 zł 1 969 707 zł 1 969 707 zł 

2. 
Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych 
85 000 zł 82 813 zł 

 
82 813 zł 

3. 

Dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom 
niepełnosprawnym 

106 000 zł 141 254 zł 

 
 
 

143 153 zł 

4. 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, 

w komunikowaniu się 
i technicznych, w związku                    

z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych 

106 631 zł 117 000 zł 

 
 

115 101 zł 

5. 
Dofinansowanie kosztów działania 

warsztatów terapii zajęciowej 
1 601 640 zł 1 628  640 zł 1 628  640 zł 

6. 
Środki przeznaczone na 

rehabilitację zawodową, w tym: 
220 000 zł 220 000 zł 220 000 zł 

7. 
Zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej 

220 000 zł 220 000 zł 
220 000 zł 
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Wykres 4. Podział środków PFRON przypadających wg algorytmu w 2019 roku dla Powiatu 
Buskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 21. Wykorzystanie środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2019 roku 

Lp. Zadanie 
Kwota                       

w planie 
finansowym 

Kwota 
wykorzystana 

Stopień 
wykorzystania                

w % 

Liczba 
beneficjentów 

1. 

Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych, 

technicznych oraz w 
komunikowaniu się dla osób 

niepełnosprawnych 

115 101  zł 115 100,45 zł 99,99% 36 umów 

2. 

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze dla osób 
niepełnosprawnych 

143 153 zł 143 147,30 zł 99,99% 243 wnioski 

3. 

Dofinansowanie 
uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich 
opiekunów  w turnusach 

rehabilitacyjnych 

82 813 zł  82 813 zł 100%  82 wnioski 

4. 
Dofinansowanie kosztów 
działalności warsztatów 

terapii zajęciowej 

 

1 628  640 zł 
 

1 628  640 zł 100% 
3 warsztaty 

90 
uczestników 

 RAZEM 1 969 707 zł 1 969 700,75 zł 99,99% 451 osoby 

 

Rehabilitacja zawodowa - realizacja PUP  10,05%

Rehabilitacja społeczna - realizacja PCPR 89,95 %
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Wykres 5. Procentowy rozkład wykorzystania środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej 
w 2019 roku 
 

 

 

 
 

 
7.2. Rehabilitacja społeczna 

Zgodnie z planem finansowym PFRON w roku 2019, wysokość środków przyznanych dla Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła 1 969 707  zł. Otrzymane środki PFRON na ustawowe 
zadania z rehabilitacji społecznej zostały wydatkowane w wysokości 1 969 700,75 zł tj., 99,99%. 
PCPR wydatkowało kwotę 1 628 640 zł  na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 90 mieszkańców 
powiatu buskiego uczestniczących w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Busku–Zdroju, Gnojnie i Piasku Wielkim.   
 W roku 2019 w ramach dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zostało 
złożonych 483 wniosków, w tym 8 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 258 
wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 115 wniosków 
o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz 58 opiekunów, 98 wniosków  
o likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (52 na likwidację barier 
architektonicznych, 31 na likwidację barier technicznych oraz 15 na likwidację barier w komunikowaniu 
się) oraz 2 organizacje pozarządowe o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych (w sumie zostało złożone 4 wnioski).  
 
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 

72 36 99 90 20 6 13 8 8 5 

3. Stopnica 5 0 29 28 6 2 2 1 3 1 

4. 
Nowy 
Korczyn 

10 4 36 32 5 2 8 3 0 0 

5. Tuczępy 3 1 11 10 4 1 1 1 2 1 

6. Pacanów 8 3 34 32 7 1 2 1 0 0 

7. Wiślica 12 4 19 16 5 1 0 0 0 0 

8. 
Solec - 
Zdrój 

1 1 24 22 4 0 2 0 1 1 

9. Gnojno 4 3 14 13 1 0 3 1 1 0 

10. Razem 115 52 266 243 52 13 31 15 15 8 
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7.2.1. 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 2019 na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 82 813 zł. O dofinansowanie do pobytu na turnusie 
rehabilitacyjnym ubiegało się 115 osób niepełnosprawnych, z których 58 wymagało, zgodnie                     
z wnioskiem lekarskim, uczestnictwa w turnusie opiekuna. Dofinansowanie przyznano i wypłacono                     
52 osobom niepełnosprawnym i 30 opiekunom na łączną kwotę 82 813 zł, z podziałem na: 
27 osób dorosłych  niepełnosprawnych: 30 263 zł 
25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 29 196,00 zł 
6 opiekunów dorosłej osoby niepełnosprawnej: 4 668,00 zł 
24 opiekunów dzieci i młodzieży: 18 686,00 zł  
63 wnioski osób niepełnosprawnych i ich opiekunów nie otrzymało dofinansowania ze względu na 
niewystarczające środki finansowe. 
Przeznaczone w planie finansowym środki PFRON na realizację zadania wykorzystano  w 100%. 
 Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 r. przedstawia 
poniższy wykres.   
 
Wykres 7. Procentowy udział osób niepełnosprawnych w ubieganiu się o dofinansowanie do 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 roku z podziałem na gminy. 

 
W 2019 roku najwięcej osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych 
zamieszkiwało gminę Busko-Zdrój - aż 62,61 %, a najmniej gminę Solec-Zdrój  0,87 %.  
 
 
7.2.2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                               
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych 
 
W 2019 roku na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych przeznaczono kwotę 115 101 zł. Wnioski o dofinansowanie tego zadania złożyło 98 osób 
niepełnosprawnych na kwotę 764 799,50 zł.  
Z tytułu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2019 roku zostało 
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zawartych 36 umów na kwotę 116 299,06 zł, a wypłacono dofinansowanie dla 36 osób na kwotę:  
115 100,45 zł  którą wydatkowano w następujący sposób: 
na likwidację barier architektonicznych 13 umów:  92 319,71 zł      
na likwidację barier  technicznych 15 umów: 14 501,36 zł 
na likwidację barier w komunikowaniu się 8 umów: 8 279,38 zł 
 
 
Wykres 8. Rozkład procentowy wypłaconych dofinansowań w poszczególnych zadaniach 
likwidacji barier w 2019 roku 
 

 
 
 Środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych wydatkowano głównie na 
dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych i przebudowy wejścia do budynku 
mieszkalnego.  
W ramach barier technicznych udzielono wsparcia w zakupie pralko – suszarki, podnośnika wannowego, 
oczyszczacza powietrza,  rowerów  trójkołowych oraz szyn.  
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się udzielono wsparcia w zakupie komputerów/laptopów 
z modemem internetowym, służącym do komunikowania się dla osób mających problemy                                
w porozumiewaniu się oraz tabletu z oprogramowaniem „Mówik”.    

            

 

          

Likwidacja barier

bariery architektoniczne 80,21 %

bariery w komunikowaniu się 7,19
%

bariery techniczne 12,60 %
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W 2019 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. 

 

                                                            

                   

  

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
          Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                                            
i środki pomocnicze przeznaczono kwotę 143 153 zł. 
W toku realizacji zadania w 2019 r. wpłynęło 266 wniosków na dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (z czego 258 wniosków złożonych zostało na 
dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz 8 na dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny). 
 
Na 266 wniosków przyjętych do realizacji rozpatrzono pozytywnie i wypłacono dofinansowanie dla 243 
osób niepełnosprawnych na kwotę 143 147,30  zł (w tym zawarto i wypłacono 7 umów na dofinansowanie 
w sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 7 438,00 zł). 
 
Najwięcej środków finansowych z ww. zadania przeznaczono na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze. Wynikało to z ogromnego zapotrzebowania osób niepełnosprawnych.  
Zestawienie ilości złożonych oraz wypłaconych wniosków na zadanie prezentuje poniższy wykres. 
 
 
 

Likwidacja barier technicznych  w miejscu zamieszkania Wnioskodawców 

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 
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Balkonik 
rehabilitacyjny 

używany 
wypożyczany 

osobom 
niepełnosprawnym 

 

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

 
          
W roku 2019 niezrealizowanych zostało jedynie 22 wnioski na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne           
i środki pomocnicze w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi                                              
oraz z przyczyn formalnych.  

 
7.2.4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
 
W obowiązującym terminie składania wniosków tj. do 30 listopada 2018 roku poprzedzającego realizację 
zadania, 2 podmioty złożyły 4 wnioski na kwotę 13 000,00 zł. W 2019 roku w związku  z posiadaniem 
niewystarczających środków finansowych z PFRON nie realizowano zadania. 

 
7.2.5. 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 
2019 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. 

 
7.2.6. Programy celowe PFRON 

 
W 2019 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 D programu 2 projektów pn. „Zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie”  
- w ramach obszaru G ,,Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie buskim                   
w 2019 r.” przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju. 
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           Wystąpienie w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” następujących projektów: 
- w ramach obszaru D programu- „Zakup samochodu 9-osobowego z przystosowaniem do przewozu 
osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Słupi”. 
Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON do realizacji w roku 2019 roku zostały zakwalifikowane 
wszystkie projekty i w dniu 26 czerwca 2019  roku pomiędzy PFRON, a Powiatem Buskim została 
zawarta Umowa Nr WRR/000199/13/D na realizację projektów zgłoszonych we wniosku na łączną kwotę 
203 975 zł oraz Umowa Nr WRR/000200/13/D na realizację projektu zgłoszonego w wystąpieniu do 
łącznej wysokości 81 200 złotych. 
      Realizacja projektów została zakończona. W ramach programu dofinansowanie otrzymali: 
 W obszarze D (wniosek): 
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie 2 projekty pn. „Zakup samochodu do przewozu 
osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie” w ramach 
których zostały zakupione 2 mikrobusy na łączną kwotę 297 635,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków 
PFRON 138 000,00  zł, środki własne Powiatu 159 635,40 zł  
 W obszarze G (wniosek): 
2. Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju ,,Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych                
w powiecie buskim   w 2019 r.” Kwota dofinansowania 65 975 zł w tym na obsługę 975,00 zł.   
- W obszarze D (wystąpienie): 
1.DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Słupi  projekt pn. „Zakup samochodu             
9-osobowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkanek Domu 
Pomocy Społecznej w Słupi”  na kwotę 146 075,00 zł, w tym ze środków PFRON 80 000,00 zł, środki 
własne 66 075,00 zł.  
 

                  
 

 

   

 
 
 
7.2.7. 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 2019 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 (adresowana do 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług 

Przekazanie samochodu dla Domu Pomocy 
Społecznej w Słupi  

 

Przekazanie samochodów dla Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Broninie  
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tłumacza języka migowego); 
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana                
do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu); 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 
(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk); 
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania; 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 
(adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku); 
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 
(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami                                
w komunikowaniu się za pomocą mowy); 
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 
zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku 
życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób                 
z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka 
inwalidzkiego o napędzie ręcznym); 
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia 
lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności); 
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana                 
do osób ze stopniem niepełnosprawności); 
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności                        
- do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu 
powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty                              
na użytkowanie przedmiotu dofinansowania). 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej. 
 
Moduł II –   pomoc   w    uzyskaniu   wykształcenia     na     poziomie   wyższym poprzez 
dofinansowanie kosztów edukacji. 
 
 W ramach zawartej umowy PFRON przekazał  środki finansowe  na realizacje  zadań                 
w wysokości 373 766,33  zł. Ogółem do Centrum zostało złożonych 78 wniosków na kwotę 384 269,45 
złotych i zawarto 70 umów na kwotę 296 406,85 zł. Jedna osoba zrezygnowała  z dofinansowania                  
oraz 7 wniosków  uzyskało negatywną decyzję formalną.   
 W 2019 roku w ramach Modułu I w realizowanych obszarach udzielono  dofinansowania               
37 osobom niepełnosprawnym w łącznej kwocie 211 581,60  zł, natomiast w Module II na dzień 
31.12.2019 r. zostało wypłacone 26 umów na kwotę 50 915,25 zł, pozostali wnioskodawcy otrzymają 
dofinansowanie po dostarczeniu zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu semestru. 
 
Tabela.  23. Sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku 
 

Środki finansowe PFRON przyznane na 
realizację programu 

Realizacja programu w 2019 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 
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1. A-1 

267 986,51 0 

5 50 000,00 3 30 000,00  

2. A-2 0 0 0 0 

3. A-3 0 0 0 0 

4. A-4 0 0 0 0 

5. B-1 7 56 479,70 6 36 574,00 

6. B-2 3 6 000,00 2 4 000,00 

7. B-3 0 0 0 0 

8. B-4 0 0 0 0 

9. B-5 0 0 0 0 

10. C-1 11 109 180,00 9 87 310,00 

11. C-2 14 43 648,00 13 40 148,00 

12. C-3 0 0 0 0 

13. C-4 0 0 0 0 

14. C-5 4 21 500,00 3 13 315,00 

15. D 1 235 1 234,60 

16. MODUŁ II 82 967,79 0 33 97 226,75 33 50 915,25 

Koszt obsługi 
realizacji 
programu 

17 547,72 0 - - - - 

Koszt promocji 
programu 

3 509,54 0 - - - - 

Koszt ewaluacji 
programu 

1 754,77 0 - - - - 

RAZEM 373 766,33 0 78 384 269,45 70 262 496,85  

 
W związku z tym, iż rozliczenie pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa 15 kwietnia 2020 
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. 
 

7.3. 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 2019 roku finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej pokrywane było w 90% ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 10% kosztów działalności 
warsztatu pokrytych zostało ze środków Powiatu. Zgodnie § 5 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów              
z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym kwota środków                          
na  dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ wynosi 17 796 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 
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kosztów. 
W październiku 2019 roku w związku § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2019r. poz.1898) 
wzrosła kwota środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu jednego 
uczestnika w WTZ do wysokości 18 096 złotych.  
W związku z powyższym w roku 2019 środki PFRON dla trzech WTZ wyniosły: 1 628 640 zł, a środki 
Powiatu (stanowiące 10%) 181 080 zł. Warsztaty wykorzystały środki Funduszu w wysokości:  
1 628 640  zł. 
 
Wykres 10. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2019 
roku 

 
 
                     7.3.1. 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 2019 
roku wyniosła 703 780 zł, w tym środki PFRON w wysokości 633 360,00 zł oraz środki powiatu                            
w wysokości 70 420 zł. Środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie 703 780  zł. Wśród uczestników 
WTZ jest 24 osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności oraz 11 osób mających 
niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym.  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 2019 rok znajduje się                                          
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku–Zdroju 
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          7.3.2.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie 
 
Na zajęcia WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2019 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 2019 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 2019 roku wyniosła 643 456 zł, w tym środki PFRON 
wyniosły 579 072 zł, a środki Powiatu 64 384 zł. Środki przekazywane były kwartalnie. Kwota środków 
finansowych wydatkowanych na działalność WTZ w Gnojnie w 2019 roku została wykorzystana w całości 
i wyniosła łącznie 643 456 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:  
XXVII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych – Gnojno 2019, 
XVII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych j – Chmielnik 2019, 
XI Piesze Spotkania Osób Niepełnosprawnych Młodzawy Małe – Michałów    2019  
VII Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Osób Niepełnosprawnych w Piłce Stołowej „Piłkarzyki”                                
– Gnojno 2019. 
 
 

                  
                     

 

 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Gnojnie za 2019 rok znajduje się  
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

 

 

 
               7.3.3.  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. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie 
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Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2019 roku wyniosła 462 484 zł, w tym środki PFRON 
w wysokości  416 208,00 zł oraz środki powiatu w wysokości 46 276 zł. Środki zostały wydatkowane                 
w łącznej kwocie: 462 484 zł. 
Wśród uczestników WTZ jest  12 osób  posiadających znaczny stopień niepełnosprawności oraz 11osób 
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 2019 rok znajduje się  
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 

 
7.4. 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 2019 r.  poz. 1172                    
z późn.zm.).  
       W lipcu 2019 roku upłynęła kadencja Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych powołana na lata 2015-2019. W związku z powyższym  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego  w dniu 29 maja ukazało się ogłoszenie Starosty Buskiego                         
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych  w powiecie buskim. Do dnia 6 lipca 2019 roku wpłynęło 6 zgłoszeń na członków 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, spośród których Zarządzeniem           
Nr 66/2019 Starosty Buskiego z dnia 31 lipca 2019 r. została Powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023  w następującym składzie: 
1.Tomasz Łukawski- zgłoszony przez Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 
2.Teresa Stępniewska -zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy                              
w Busku-Zdroju 
3.Krzysztof Domagała- zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło 
„Ponidzie” w Busku- Zdroju 
4.Pani Ligia Płonka –zgłoszona  przez Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn 
5.Pani Bożena Król--zgłoszona przez Stowarzyszenie „Amazonki”  Busko-Zdrój. 
        Pierwsze posiedzenie powołanej na 4-letnią kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Buskim odbyło się 26 sierpnia 2019 roku. Podczas 
posiedzenia Starosta Buski wręczył Akty powołań członkom nowej kadencji oraz podziękowania dla 
członków Rady minionej kadencji. W czasie posiedzenia wybrano przewodniczącego Powiatowej 
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, którym został  Tomasz Łukawski, zastępcą 
przewodniczącego Bożena Król, a sekretarzem Ligia Płonka. 
W roku 2019 odbyły się łącznie  3 posiedzenia Rady. Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 25 lutego 
2019 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 2018, złożenia informacji na temat wykorzystania środków PFRON 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim 

http://www.centrumbusko.pl/
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na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiecie Buskim w roku 2018, 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 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim, przedstawienia informacji na temat realizacji  
w 2019 roku pilotażowego programu PFRON ,,Aktywny Samorząd” oraz podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia opinii na temat znaczenia dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób 
niepełnosprawnych, realizacji projektów zgłoszonych w 2019 roku do  programu PFRON pn. „Program 
wyrównywania różnic między regionami III”.  
          Kolejne 2 posiedzenia Rady dotyczyły zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu  
w Busku–Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019  Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia  
28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków finansowych z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2019 roku na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.  
 

                
 

 
 

 

7.5. 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 2019. 
 

 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 

- Współpraca z gazetą regionalną „Tygodnik 
Ponidzia” w 2019 r. 
 
- Gablota informacyjna dla osób niepełnosprawnych 
przy PCPR w Busku- Zdroju. 

I spotkanie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
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tematy przybliżające problemy 

niepełnosprawnych i organizacji 

działających na ich rzecz 

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 2019 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 

- W roku 2019 w ramach projektu „Dla Dobra 

Rodziny” współfinansowanego w ramach 

Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych RPO WŚ 2014-2020 zostało wydane 

piąte wydanie „Poradnika Dla Osób 

Niepełnosprawnych”. 

6. 

1.6. Wdrożenie w szkołach programów 

wychowawczych, mających na celu 

poznawanie świata osób 

niepełnosprawnych, zmianę postaw  

i akceptację 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie          

w razie potrzeb. 

7. 

1.7. Prowadzenie konkursów 

i przeglądów artystycznych osób 

niepełnosprawnych 

- Udział w XVII Wojewódzkim Przeglądzie 

Artystycznym Osób Niepełnosprawnych 

w Chmielnickim Centrum Kultury pod nazwą                        

„ Piosenka polska”. 

 
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 

- Projekt „Rodzina Wspólna – Troska” 

- Projekt „Dla Dobra Rodziny” 

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. 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.centrum.pl/
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4. 

2.4. Stała pomoc w rozwiązywaniu 

problemów osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin – informacja i poradnictwo 

prawne 

 Realizacja projektów partnerskich „Rodzina Wspólna 

Troska” i „Dla Dobra Rodziny”. 

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 2019 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 

31.12.2019 r. rejestr zawierał 2818 osób 

niepełnosprawnych ubiegających się o pomoc 

 z PFRON w latach 2010-2019. 
 Projekt nr 3 „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 
1 3.1. Wspieranie leczenia i rehabilitacji 

szerokim poradnictwem i wsparciem 

pracowników socjalnych oraz samych 

osób niepełnosprawnych i członków 

ich rodzin 

 

- W Centrum świadczone jest poradnictwo wobec 

osób niepełnosprawnych, a także praca socjalna. 

 

2 3.2. Skoordynowanie działań 

zmierzających do pełnego 

i adekwatnego w stosunku do rodzaju  

i stopnia niepełnosprawności 

zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne, środki pomocnicze  

i sprzęt rehabilitacyjny 

- W 2019 r. na 266 wniosków przyjętych  

do realizacji rozpatrzono pozytywnie i wypłacono 

dofinansowanie dla 243 osób niepełnosprawnych 

na kwotę 143 147,30  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 2019 roku środki PFRON dla trzech  WTZ 

wyniosły: 1 628 640 zł, a środki Powiatu 

http://www.centrumbusko.pl/
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(stanowiące 10%) 181 080 zł. Warsztaty 

wykorzystały środki Funduszu w wysokości:                

1 628 640 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 2019 r. dofinansowanie przyznano i wypłacono 52 

osobom niepełnosprawnym i 30 opiekunom na 

łączną kwotę 83 813 zł.  

6. 

3.6. Wspieranie i pomoc finansowa         

w przedsięwzięciach o charakterze 

kulturalnym, sportowym rekreacyjnym 

i turystycznym 

- W 2019 r. zadanie z zakresu sportu, kultury  

rekreacji i turystyki  osób niepełnosprawnych nie 

było realizowane.  

7. 
3.7. Propagowanie wszelkich imprez         

z udziałem niepełnosprawnych 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie był w 2019 

roku organizatorem działań  na rzecz osób 

niepełnosprawnych o charakterze miejskim, 

regionalnym i ogólnopolskim: XXVII Wojewódzki  

Turniej Piłki Nożnej ON, XI Świętokrzyski Rajd 

Pieszy ON, XVII Wojewódzki Przegląd Artystyczny 

ON oraz VII 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 w Broninie  w ramach obszaru D 
programu projekt pn. „Zakup samochodu do 
przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie”         
otrzymał dofinansowanie na zakup 2 samochodów  
w wysokości 138 000 złotych. 
Dofinansowanie w ramach ww. programu Obszar D 
otrzymał również Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek 
w Słupi   projekt pn. „Zakup samochodu                        
9-osobowego z przystosowaniem do przewozu 
osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkanek 
Domu Pomocy Społecznej w Słupi”  w wysokości   
80 000,00 zł.  

 
Projekt nr 4 „Likwidacja barier architektonicznych, barier transportowych oraz barier  

w komunikowaniu się” 

Lp. Kierunki działań  Podjęte działania 

1. 

4.1. Systematyczne dostosowanie 

mieszkań do potrzeb osób 

niepełnosprawnych – likwidacja barier 

- Na dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych przeznaczono kwotę 115 101 zł. 
Wnioski o dofinansowanie tego zadania złożyło  
98 osób na kwotę 764 799,50 zł. 
- Z tytułu likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych wypłacono 
dofinansowanie dla 36 osób na kwotę: 115 100,45 
zł. 

2 
4.2. Tworzenie warunków społecznej 

komunikacji osób niepełnosprawnych - W ramach zadania realizowany był również 

pilotażowy program PFRON „Aktywny samorząd. 

Do końca 2019 roku udzielono dofinansowania        

w realizowanych obszarach w łącznej kwocie 

262 496,85   zł. 

http://www.centrumbusko.pl/
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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 

 

7.6. Bank Drugiej Ręki 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju od kilku lat prowadzi działalność w zakresie 
przekazywania osobom potrzebującym używanych sprzętów podarowanych przez osoby indywidualne, 
sklepy, sanatoria, banki.  W 2019  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. 
 

 
8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej    

Ośrodek Interwencji Kryzysowej                    
w Busku-Zdroju funkcjonuje od 2017 r. dzięki 
realizacji projektu pn. „Nowy Start – Nowe 
Życie”. Od 01.01.2019 r. jest możliwa 
kontynuacja działalności Ośrodka w ramach 
projektu „Dla Dobra Rodziny”. Zakres 

świadczonych usług został rozszerzony. W Ośrodku pomocy 
udziela dwóch psychologów, lekarz psychiatra, terapeuta 
uzależnień/specjalista do pracy z osobami stosującymi 

http://www.centrumbusko.pl/
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Spotkanie z psychologiem  
 

Praca psychologa z dzieckiem Spotkanie z psychologiem  
 

przemoc w rodzinie 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.  
 

8.1. Świadczona pomoc  

  
8.1.1. Pomoc psychologiczna, prawna, lekarza psychiatry 
oraz terapeuty uzależnień/specjalisty pracującego  
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.  
 

W 2019 r. w Ośrodku z nieodpłatnej pomocy 
psychologicznej skorzystało 300 osób. Psychologowie łącznie 
odbyli 1367 spotkań dotyczących głównie sytuacji kryzysowych. 
Z pomocy psychologicznej coraz więcej korzysta dzieci  
i młodzieży. W 2017 r. psychologowie świadczyli pomoc dla 41 
osób w przedziale wiekowym 5-19 lat (30 osób w wieku 5-15 lat, 
11 osób w wieku 16-19 lat), w 2018 r. przyjęto 113 osób  
w tym samym przedziale wiekowym (83 osoby w wieku 5-15 lat, 
30 osób w wieku 16-19 lat, natomiast w 2019 r. z pomocy 
psychologicznej skorzystało aż 176 osób w tym samym 
przedziale wiekowym (108 osób w wieku 5-14 lat, 68 osób  
w wieku 15-19 lat). Prawnik świadczył pomoc prawną w ramach 
umowy zlecenie – 61 h. Udzielił 41 porad prawnych dla 22 osób. Klienci mieli możliwość skorzystania także                  
z pomocy terapeuty uzależnień/specjalisty pracującego z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, który 
zatrudniony był na umowę zlecenie. Łącznie suma godzin świadczonych usług w 2019 r. wyniosła 48h.                      
Z pomocy specjalisty skorzystało 12 osób. Ponadto swoje usługi świadczył lekarz psychiatra. Udzielił 39 
konsultacji psychiatrycznych w ciągu 27,5 h. Klienci najczęściej zgłaszali następujące problemy: trudności 
wychowawcze, problem przemocy w rodzinie, konflikty rodzinne i małżeńskie, trudne warunki życiowe, 
problem uzależnienia w szczególności od alkoholu i narkotyków oraz znalezienie się w sytuacjach 
kryzysowych, takich jak: żałoba po stracie osoby bliskiej, wypadki czy niepełnosprawności. 
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Interwencje środowiskowe 

 

Rozmowa przez Telefon 
Zaufania 

 

Konsultacja lekarza psychiatry 
Pomoc terapeuty uzależnień/specjalisty do 

pracy z osobami stosującymi przemoc 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.2. Interwencje środowiskowe  
  

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeprowadzili 21 interwencji środowiskowych. 
Poproszeni byli o udzielenie pomocy ludziom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, głównie                               
w przypadkach dotyczących stosowania przemocy w rodzinie, wypadków komunikacyjnych, śmierci bliskiej 
osoby. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.3. Telefon Zaufania  
 

W ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” funkcjonuje 
Interwencyjny Telefon Zaufania. Czynny jest całodobowo, w dni 
robocze. Interwencyjny telefon zaufania przeznaczony jest do 
zgłaszania przez służby powiatu buskiego o konieczności nagłej 
interwencyjnej pomocy psychologicznej. 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.   

 
 
 

 

 
8.2. Hostel  

Dzięki realizacji projektu „Dla Dobra Rodziny” jest możliwość kontynuacji funkcjonowania Hostelu w ramach 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Hostel jest miejscem całodobowego schronienia dla osób znajdujących się       
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w sytuacjach kryzysowych. W 2019 r. z takiej formy pomocy skorzystało 6 osób. Osoby, które znalazły się                     
w sytuacji kryzysowej, gdzie okoliczności zdarzenia zmusiły ich do opuszczenia domu, znalazły tymczasowe 
schronienie w hostelu. Głównym powodem, dla którego została udzielona taka forma wsparcia, było 
doznawanie przemocy w rodzinie. Matki z dziećmi zostały otoczone opieką psychologiczną,  prawną, socjalną 
oraz lekarza psychiatry. Uzyskały wsparcie w szukaniu zatrudnienia oraz mieszkań umożliwiających 
samodzielne funkcjonowanie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. Przyjazne pokoje terapeutyczne 

 
Do pracy terapeutycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej służą dwa przyjazne pokoje 

terapeutyczne. Dzięki projektowi „Dla Dobra Rodziny” udało się wyremontować i wyposażyć pomieszczenia. 
Pokoje zaopatrzone są w sprzęt audiowizualny (kamery, mikrofony, rejestrator audiovideo, słuchawki) oraz 
posiadają lustro weneckie. Znajduje się w nich miejsce do pracy zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi. 
Pokoje posiadają kącik dla dzieci oraz odpowiednie pomoce wykorzystywane do terapii dzieci: gry, zabawki, 
książki. Pomieszczenia wykorzystywane są w celach terapeutycznych oraz do pracy z dziećmi krzywdzonymi                   
i dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Odpowiednio dostosowane pokoje umożliwiają dzieciom, 
znajdującym się pod opieką rodzin zastępczych, na swobodny kontakt z rodzicami biologicznymi. Takie 
spotkania obserwowane jest przez psychologa z innego pomieszczenia, co daje dużą swobodę dzieciom oraz 
większe możliwości rzetelnej obserwacji i oceny psychologicznej.  

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
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8.4. 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 osób stosujących 
przemoc, 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.  
 
8.4.1. Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie „Przyjdź poMOC”  

 
Przez cały rok 2019 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie organizowane były grupy wsparcia dla 

osób z powiatu buskiego, które doświadczały przemocy w rodzinie.  Spotkania prowadzili psychologowie 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz specjalista zatrudniony w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny”                           
- terapeuta na grupy wsparcia (umowa zlecenie). Warsztaty odbywały się systematycznie, w każdą drugą                      
i czwartą środę miesiąca. W sumie przeprowadzono 20 spotkań, w których wzięło udział 12 kobiet. Celem 
zajęć była edukacja na temat zjawiska przemocy, a także wskazywanie na skuteczne sposoby jej 
przeciwdziałania. Praca w grupie opierała się również na własnych doświadczeniach uczestniczek. Głównym 
rezultatem było zwiększenie poczucie sprawstwa oraz ochrony własnych praw i godności osobistej adresatek 
spotkań.  

W ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” w dniach 24-25.08.2019 r. odbyła się wycieczka edukacyjno               
-integracyjna dla Pań uczęszczających na grupę wsparcia. Uczestniczki wraz ze swoimi dziećmi spędziły 
weekend w górach. Wyjazd połączony był z warsztatami na temat „Radzenia sobie ze stresem i efektywnego 
zarządzania sobą”. Podczas pobytu klienci mieli możliwość zwiedzenia Zamku w Nidzicy: Komnaty 
Salomonów, Izby Tortur, Izby Pańskich oraz wyruszenia w rejs widokowy Gondolami dookoła Zalewu 
Czortyńskiego. Odwiedzili miejsca godne uwagi w Zakopanem, między innymi Cmentarza na Pęksowym 
Brzyzku oraz Wielką Krokiew. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Przyjazne pokoje terapeutyczne wyposażone w lustro weneckie 
 i sprzęt audiowizualny 

 

Spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie 
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8.4.2. Konferencja „Biała wstążka”  

W dniu 03.12.2019 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 59 osób. Podczas spotkania ogłoszono wyniki 
konkursu pn.: „Życzliwość”, w którym brały udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu buskiego. 
Przedstawiono również wyniki ankiet pt.: „Człowiek, który mi pomógł”, w którym klienci OIK wybierali osoby, 
odznaczające się szczególną wrażliwością społeczną, troską w pomaganiu osobom potrzebującym                        
oraz zaangażowaniem w pracę na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Wyróżnione zostały                       
3 osoby z terenu powiatu buskiego. Podczas Konferencji swoje prelekcje wygłosili specjaliści, na co dzień 
pracujące z osobami doznającymi przemocy, jak i z osobami stosującymi przemoc. 

 
 
. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dwudniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny w Pieniny  

 Konferencja „Biała wstążka” 
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8.5. Działania profilaktyczne 

 
8.5.1. Samopomocowa grupa wsparcia dla młodzieży  
 

W ramach działań profilaktycznych odbywały się warsztaty dwóch samopomocowych grup wsparcia 
dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Odbyło się 18 spotkań, w których łącznie wzięło udział 36 osób. Celem 
spotkań było między innymi wzmacnianie poczucia własnej wartości, udział w treningach asertywnej 
komunikacji, poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem, napięciem, niepokojem  
i innymi negatywnymi emocjami, budowanie relacji w grupie oraz integracja z uczestnikami. Dla członków 
grupy odbyły się również dwie wycieczki.  

 W dniu 29.08.2019 r. młodzież wybrała się do Kielc. Pierwszą z przewidzianych atrakcji była gra                      
w kręgle. Uczestnicy mieli możliwość spróbowania swoich sił i umiejętności na torze. Następnie wszyscy udali 
się do Energetycznego Centrum Nauki. Na miejscu powitał nas pracownik Centrum, który opowiedział                       
o urządzeniach znajdujących się na wystawie. Nastolatkowie z zainteresowaniem odkrywali mechanizmy, 
dzięki którym działały maszyny. Zapoznali się z innowacyjnymi technologiami poszerzając tym samym swoją 
wiedzę na temat nowoczesnych urządzeń. Mieli możliwość samodzielnego wykonywania różnych 
eksperymentów. Kolejna wycieczka odbyła się w dniu 14.10.2019 r. do Parku Trampolin w Kielcach. W tym 
miejscu młodzi ludzie mieli możliwość rozładowania swojej energii, ale również pozbycia się negatywnych 
emocji. Zorganizowane wycieczki dały możliwość wymiany własnych doświadczeń oraz nawiązanie nowych, 
wartościujących relacji i kontaktów społecznych.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Konferencja „Biała wstążka” 
 

Spotkania grupy wsparcia dla młodzieży 
 

Wycieczka integracyjno-edukacyjna na kręgle do Kielc 
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8.5.2. Warsztaty psychoedukacyjne w szkołach  
  
Przeprowadzono cztery warsztaty psychologiczne dla uczniów w szkołach z terenu powiatu buskiego 
dotyczących problematyki radzenia sobie w trudnych sytuacjach i promowania zachowań prospołecznych. 
Psychologowie Ośrodka Interwencji Kryzysowej brali udział także w dwóch wywiadówkach dla rodziców, 
podczas których informowali jak duże znaczenie ma atmosfera panująca w domu oraz w jaki sposób 
poprawnie komunikować się z dziećmi. Poruszali także problematykę dotyczącą potrzeb oraz zasobów jakie 
dzieci mają. Zachęcali także do korzystania  z pomocy psychologicznej w Ośrodku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  REALIZACJA PROJEKTÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
„Rodzina Wspólna 
Troska” 2018-2020 

2 
 

2018-2020 

„Dla Dobra Rodziny” 
2019-2020 

Wycieczka integracyjno-edukacyjna do 
Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach 

 

Wycieczka integracyjno-edukacyjna do Parku 
Trampolin w Kielcach  

 

Wywiadówka dla rodziców  
w SP w Stopnicy 

 

Warsztaty dla uczniów  
w ZST-I 
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9.1. Projekt konkursowy „Rodzina Wspólna Troska” 

Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju kontynuuje realizację 
założeń Projektu „Rodzina Wspólna Troska” realizowanego w partnerstwie gminy Busko-Zdrój/ Miejsko   
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, Gminy Solec-Zdrój/ Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju oraz Caritasu Diecezji Kieleckiej współfinansowanego  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt 
realizowany jest od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r. i jest odpowiedzią na potrzeby klientów PCPR  
i partnerów 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. Wartość projektu wynosi 3 636 581,28 zł. 

 
9.1.1. 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 osób (99K i 33M) do 
31.03.2020 r. na terenie powiatu buskiego. 

 
W Projekcie zdefiniowano cztery zadania: 

Zadanie 1. PCPR Busko-Zdrój – Wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. 
Zadanie 2. MGOPS Busko-Zdrój – Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny. 
Zadanie 3. GOPS Solec-Zdrój – Wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
świadczonych w miejscu zamieszkania. 
Zadanie 4. Caritas Diecezji Kieleckiej – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
świadczone w miejscu zamieszkania. 

 
Adresaci wsparcia 

Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej: 
- osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci, 
- osób zależnych (niesamodzielnych), osób sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną). 

 
 

9.1.2. Usługi społeczne świadczone w społeczności 
lokalnej realizowane przez Lidera 

 

• 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. W 2019 r. 
zrealizowano 10 098 godzin usług opiekuńczych. 

• 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. W 2019 r. 
zrealizowano 10 352 godzin usług asystenckich; 
 

• Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: usprawniająco – rehabilitacyjne (dla 30 osób) oraz usługi 
uzupełniające do pielęgniarskiej opieki środowiskowej (dla 20 osób). W 2019 r. zrealizowano                            

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
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1 131,5 godziny usług usprawniajaco-rehabilitacyjnych oraz 1 085 godzin usług 
uzupełniających do pielęgniarskiej opieki środowiskowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Osiągnięcie celów projektowych zaplanowano poprzez realizację ww. usług, a także zapewniono 
kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego. Uczestnicy Projektu mają możliwość 
skorzystania ze wsparcia psychologicznego udzielanego w miejscu zamieszkania przez 
wykwalifikowanego psychologa, a także porady prawnej. Pani Adwokat udziela porad dotyczących  
w szczególności: prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, prawa 
ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. W 2019 r. udzielono 45 porad 
prawych.  

 
  
 
 

 
 
 
 

 Poradnictwo psychologiczne w ramach Projektu „Rodzina Wspólna Troska”  

Usługi uzupełniające do pielęgniarskiej opieki środowiskowej w miejscu zamieszkania 

Usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania 
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9.1.3. Kurs na Opiekuna osób starszych  

 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz mając na celu podnoszenie kwalifikacji  

i kompetencji osób świadczących usługi opiekuńcze został przeprowadzony kurs na opiekuna osób 
starszych, który miał na celu specjalistyczne przygotowanie do pracy w tym zawodzie. Program kursu 
pozwolił  przyswoić sobie przez słuchaczy niezbędne wiadomości w zakresie wykonywania zawodu 
opiekuna osób starszych tj. podstaw psychologii, zabiegów pielęgnacyjnych, postępowania w przypadku 
chorób, a także potrzeb osób w podeszłym wieku. Kursanci mieli możliwość nabycia zarówno  
teoretycznej wiedzy jak i praktycznych umiejętności. Realizacja kursu miała miejsce  
w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku                          
– Zdroju. Pierwszy termin kursu odbył się od 28.09.2019 r. do 13.10.2019 r. dla 2 osób, a drugi od 
21.11.2019 r. do 15.12.2019 r. dla 4 osób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.1.4. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego. Działania zwiększające mobilność, 
autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych 
 
 Jedną z wiodących inwestycji projektu, która w sposób bezpośredni wychodzi naprzeciw 
niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu buskiego oraz osobom potrzebującym sprzętu 
rehabilitacyjnego było doposażenie 11.10.2018 roku pierwszej w województwie Powiatowej Wypożyczalni 
Sprzętu Rehabilitacyjnego, utworzonej przez Samorząd i jego jednostkę pomocy społecznej – Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. Wypożyczalnia cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców powiatu. 
Daje możliwość bezpłatnego (wypożyczający opłaca tylko zwrotną kaucję) wypożyczenia potrzebnego 
sprzętu rehabilitacyjnego w zależności od możliwości i potrzeb. Od stycznia do końca grudnia 2019 
podpisano 126 umów i 21 aneksów na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Poniższa tabela 
przedstawia wykaz udostępnianych sprzętów.   

Tabela 25. Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w 2019 r. 

  Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w 2019 r. 

Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego/ środka pomocniczego Częstotliwość wypożyczenia 

Koncentrator tlenu 6 

Balkonik dwukołowy 6 

Balkonik trójkołowy 6 

 Kurs na Opiekuna osób starszych dla osób świadczących usługi opiekuńcze w ramach Projektu 
„Rodzina Wspólna Troska”  
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Balkonik czterokołowy 10 

Balkonik wysoki 4 

Kule łokciowe z regulowaną obejmą 5 

Trójnóg z uchwytem kuli łokciowej 1 

Wózek inwalidzki 6 

Wózek inwalidzki ze stabilizacją pleców i głowy 3 

Wózek inwalidzki dziecięcy 1 

Łóżko rehabilitacyjne 27 

Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny 23 

Materac przeciwodleżynowy prostokomorowy 6 

Zestaw do drenażu limfatycznego 3 

Podnośnik dla osób niepełnosprawnych 5 

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych i górnych z napędem 4 

Pionizator dla osoby dorosłej 1 

Ssak elektryczny 1 

Rowerek magnetyczny 1 

Rowerek elektromagnetyczny 3 

Elektryczna bieżnia 1 

Poduszka przeciwodleżynowa 3 
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9.1.5. Działania zwiększające mobilność osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych 

Samochód służbowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych został zakupiony w ramach 
realizacji Projektu 28.11.2018 r. Samochód jest 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. Samochód służbowy wykorzystywany jest do 
następujących celów projektowych: 

a) Sprawowanie kontroli oraz  bieżącej obsługi Uczestników Projektu mającej na celu monitoring  
z przeprowadzanych usług społecznych przez zatrudnioną kadrę merytoryczną i zarządzająca Projektu; 

b) Dowóz Uczestników Projektu do placówek użyteczności publicznej: 

• placówek służby zdrowia;  

• placówek realizujących rehabilitacje i usprawnienie; 

• urzędów i instytucji publicznych;  

• placówek oświatowych i realizujących obowiązek szkolny lub nauki; 

• placówek sportowych i kulturowych. 
c) Przewóz opiekunów osób niesamodzielnych, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, 

rehabilitantów i pielęgniarek do swoich podopiecznych. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

a) Monitoring działań projektowych  

Monitoring działań projektowych jest niezbędnym elementem, prowadzonym w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji projektu. Pracownicy projektowi systematycznie monitorują przebieg usług 
opiekuńczych, asystencki oraz specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez wizyty w miejscu 
zamieszkania Uczestnika. Celem wizyt jest rozmowa z Uczestnikami Projektu oraz sprawdzenie czy 
świadczone ww. usługi są wykonywane prawidłowo.  W razie zgłaszanych sugestii ze strony uczestników 

Dowóz Uczestników Projektu „Rodzina Wspólna Troska” do placówek użyteczności publicznej 

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 
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dotyczących czasu pracy oraz jakości świadczonych usług, pracownicy korygują działania niepożądane, 
zapobiegając ewentualnym problemom. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Aktualizacja wywiadów środowiskowych 

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019 na 
bieżąco dokonywali aktualizacji wywiadów środowiskowych Uczestników Projektu zgodnie z Ustawą  
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Spotkanie z asystentami osobistymi oraz opiekunami osób niepełnosprawnych 
zatrudnionymi w ramach projektu 

 
Dnia 13.02.2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju miało miejsce 

spotkanie z Asystentami Osobistymi Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunami Osób 
Niesamodzielnych. Z osobami odgrywającymi kluczową rolę w Projekcie „Rodzina Wspólna Troska” 
spotkał się Pan Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku       
-Zdroju wraz z Pracownikami oraz Pan Grzegorz Solarz – Członek Zarządu Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach i Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku - Zdroju.  

 
Celem spotkania była dyskusja na temat przebiegu realizowanych usług oraz wyeliminowanie 

ewentualnych nieprawidłowości. W czasie spotkania zaprezentowano również formy wparcia, z których 
Uczestnik Projektu może skorzystać. Głos zabrał prawnik, który udziela w ramach przedmiotowego 
Projektu porad prawnych oraz pielęgniarka, która podzieliła się doświadczeniem oraz przekazała kilka 
„wskazówek” przydatnych do pracy z osobami niesamodzielnymi i niepełnoprawnymi.  

 

Monitoring usług społecznych w Projekcie „Rodzina Wspólna Troska”  

Aktualizacja wywiadów środowiskowych Uczestników Projektów przez pracowników socjalnych   
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W dniu 03.06.2019 r. w siedzibie ZDZ CKZ w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie przedstawicieli 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego CKZ w Busku                
-Zdroju z asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych i opiekunami osób niesamodzielnych 
zatrudnionymi w ramach projektu „Rodzina Wspólna Troska”. Spotkanie zostało zorganizowane celem 
uświadomienia osobom zatrudnionym w projekcie – asystentom osobistym ON i opiekunkom osób 
niesamodzielnych ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie świadome działania względem 
podopiecznych, mające znamiona przestępstwa, w tym posługiwania się ich osobistymi dokumentami. 
Przypomnieniu poddano też kwestie związane z możliwością skorzystania przez UP z usług prawnych  
w ramach projektu „Rodzina Wspólna Troska”, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego oraz przewozu 
samochodem służbowym. 

 

   
 

 

d) List z podziękowaniami za realizacje usług asystenckich 

Dnia 26.02.2019 r. do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
wpłynął list z podziękowaniami za realizowane usługi asystenckich w ramach Projektu „Rodzina Wspólna 
Troska”. Mamy nadzieję, że realizacja usług opiekuńczych i asystenckich na terenie powiatu buskiego 
pomoże dostrzec potrzeby i oczekiwania osób niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych - liczących na 
naszą pomoc. 

            
 

Spotkanie w dniu 13.03.2019 r. z Asystentami Osobistymi Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunami 
Osób Niesamodzielnych  

Spotkanie w dniu 03.06.2019 r. z Asystentami Osobistymi Osób Niepełnosprawnych oraz Opiekunami 
Osób Niesamodzielnych  

List z podziękowaniami za realizację usług asystenckich w ramach Projektu 
„Rodzina Wspólna Troska” 
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9.1.7. Spotkania robocze z Partnerami Projektu 

Systematycznie, co miesiąc w siedzibie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  
odbywają się spotkanie z Partnerami Projektu „Rodzina Wspólna Troska” , które mają na celu wymianę 
spostrzeżeń, doświadczeń oraz sugestii dotyczących realizacji Projektu. Omawiane są również istotne 
sprawy i podejmowane decyzje w sposób demokratyczny z poszanowaniem równouprawnienia 
wszystkich Partnerów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.8. Podsumowanie Projektu „Rodzina Wspólna Troska” 

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, 

• 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. 
 

 

9.2. Projekt pozakonkursowy „Dla Dobra Rodziny” 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jako jednostka odpowiadająca za politykę 

społeczną w Powiecie Buskim, stawia na innowacyjność w podejściu do świadczonych usług 
społecznych, podejmując nowe wyzywania, korzystając z możliwości jakie daje perspektywa budżetowa 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. PCPR realizuje również 
drugi projekt partnerski pt. „Dla Dobra Rodziny” współfinansowany w ramach Osi 9 „Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 
i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w których pełni rolę partnera 
wiodącego – Lidera.  

Projekt partnerski „Dla Dobra Rodziny” realizowany z Gminą Busko-Zdrój/ Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach                         

Spotkania z Partnerami Projektu „Rodzina Wspólna Troska” 
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Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju jest niejako kontynuacją Projektu „Nowy Start-Nowe 
Życie”. W bieżącym projekcie nastąpiło rozszerzenie oferty świadczonych usług oraz zwiększenie liczby 
osób obejmowanych wsparciem. Wartość Projektu wynosi 2 906 110,00 zł, przy wkładzie własnym 
227 000,00 zł.  

Dnia 13.05.2019 r. w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  Urzędu 
Marszałkowskiego miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu ,,Dla Dobra 
Rodziny’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał Pan 
Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR  w Busku – Zdroju oraz Pan Artur Polniak – Skarbnik Powiatu 
Buskiego, natomiast Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego reprezentowały 
Pani Katarzyna Kubicka – Z-ca Dyrektora, Pani Teresa Wiśniewska- Koordynator Zespołu ds. Wdrażania 
Projektów Pozakonkursowych oraz Pani Anna Łapanowska - Inspektor. Podczas podpisywania Umowy 
Dyrektor PCPR-u wręczył oficjalny plakat promujący Projekt „Dla Dobra Rodziny”. 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

9.2.1. Założenia Projektu 

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie 
poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz usług 
społecznych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora dla 659 osób (461 Kobiet i 198 
Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie realizacji Projektu, tj. od 
01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. na terenie Powiatu Buskiego  

Realizacja celu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców wg. Diagnozy Potrzeb Społecznych 
Powiatu Buskiego opracowanej na potrzeby Projektu w celu identyfikacji potrzeb społecznych grupy 
docelowej. Cel będzie realizowany poprzez kompleksowe wsparcie w formie gr. wsparcia, interwencję 
kryzysową, warsztaty i poradnictwo specjalistyczne, terapeutyczne, prawne, socjalne dla rodzin, 
mediacje, kształcenie kandydatów na RZ, rehabilitacji i aktyw. społ. usługi opiekuńcze w formie 
stacjonarnej w Klubie Seniora. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Dla Dobra Rodziny” realizuje 
wsparcie w ramach trzech zadań: 

1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
2. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej. 
3. Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do Rodzin Zastępczych oraz Klientów 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Gmina Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju obejmie 
wsparciem Seniorów w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora, realizując Zadanie                        
4: Usługi społeczne w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora. 

Ponadto Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Busku-Zdroju zrealizuje wsparcie w ramach Zadania 5: Aktywizacja społeczna dla Rodzin 

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Dla Dobra Rodziny” w dniu 13.05.2019 r. 
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Zastępczych oraz Klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Główne działania skierowane dla ww. 
grupy docelowej to zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci (indywidualne i grupowe), zimowe                     
i letnie półkolonie edukacyjne, a także wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych.  

Działania projektowe mają za zadanie kompleksową pomoc oraz zindywidualizowane podejście 
do poszczególnych grup docelowych. 

9.2.2. Grupa docelowa – Adresaci wsparcia 
 
Adresatami wsparcia są członkowie grup docelowych:  

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. 
 
 
 
9.2.3. Charakterystyka zdefiniowanych zadań w Projekcie „Dla Dobra Rodziny”  

 

Zadanie 1: Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej to kompleksowe, zindywidualizowane i specjalistyczna wsparcie 
dla osób będących w kryzysie, a także działania interwencyjne na rzecz osób i rodzin będących w stanie 
kryzysu, w tym dotkniętych przemocą. Sztandarowym celem OIK-u 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. 

W obrębie zadania wyodrębniono formy wsparcia skierowane do: osób zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci: 550 (400 kobiet i 150 mężczyzn). 
W ramach działalności OIK w roku 2019 ze wsparcia skorzystało 438 osób (271K i 167 M), w tym 37 
osób niepełnosprawnych. 

 
FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA 1: 

1. Opracowania indywidualnego planu wsparcia oraz specjalistycznej opieki nad Uczestnikiem 
Projektu w stanie kryzysu przez Doradcę ds. Rodziny. 

2. Poradnictwo psychologiczne i socjalne. 
3. Pomoc prawna, a w indywidualnych przepadkach zastępstwo prawne (po decyzji Dyrektora 

PCPR na podstawie sytuacji psychospołecznej i materialnej osoby ocenianej przez pracowników 
OIK) – w okresie od 23.08.19 r. do 18.10.19r. udzielono 41 porad prawnych. 

4. Pomoc psychiatryczna śr. 4 godz./mc – od 25.04.19 r. udzielono 39 porad. 
5. Interwencje środowiskowe. 
6. Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie – 2 razy w miesiącu. 
7. Grupy wsparcia dla młodzieży – raz w miesiącu. 
8. Wsparcie terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie           

– od 25.04.19 r. zrealizowano 48 godzin wsparcia (51 porad). 
9. Funkcjonowanie całodobowego telefonu zaufania, gdzie dzwoniąc uzyskamy poradę oraz cenne 

wskazówki jak postępować w sytuacji kryzysowej.  
10. W nowej siedzibie PCPR zaadaptowano budynek w systemie ,,Zaprojektuj wybuduj’’ na potrzeby 

beneficjentów Hostelu. Wyposażono go w odpowiedni sprzęt RTV i AGD, meble, monitoring. 
Zatrudniono również Pracownika socjalnego/ Opiekuna Hostelu, który zajmuje się osobami 
potrzebującymi pomocy, wspiera ich, opiekuje się nimi. Na Hostel składają się trzy pokoje dla 
potrzebujących, pokój dzienny- jadalnia, kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze-pralnia, 
magazyn. Osoba przebywająca w hostelu ma zapewnione potrzeby bytowe, a także wyprawkę                 
w momencie opuszczania miejsca czasowego schronienia. W Hostelu osoba może przebywać           
do trzech miesięcy.  

11. Wyposażone pokoje terapeutyczne na potrzeby klientów OIK. Są to miejsce, które sprzyjają 
terapii dzieci jak i dorosłych. 

http://www.centrumbusko.pl/
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12. Aktywizacja społeczna/1-dniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny dla grup wsparcia dla 
młodzieży: 

• w dniu 29.08.19 r. wyjazd do Energetycznego Centrum Nauki; 

• w dniu 14.10.19 r. wyjazd do Parku Trampolin. 
13. Aktywizacja społeczna / 2-dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny z warsztatami na temat 

,,Radzenie sobie ze stresem i efektywnego zarządzania nad własnym życiem” dla osób 
doznających przemocy w dniach 24 - 25 sierpnia 2019 r.  w Pieniny.  
 

Zadanie 2: Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej 
Działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania Rodziny Zastępczej polegające na 

specjalistycznym wsparciu oraz podniesieniu kwalifikacji osób funkcjonujących w ramach rodzinnej 
 i instytucjonalnej pieczy zastępczej. W obliczu nasilającego się zagrożenia dotykającego dzieci 
 i młodzież, zasadne jest stałe podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców                                    
i wychowanków. Nieustanna praca i doświadczenie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którzy 
znają sytuację i potrzeby Rodzin  umożliwiła trafny i zróżnicowany dobór form wsparcia realizowanych                       
w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny”.  

Wsparciem w ramach projektu w 2019 r. objęto 105 osób (57 kobiet i 48 mężczyzn), w tym                       
17 osób niepełnosprawnych funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA 2: 

1. Poradnictwo psychologiczne.  
2. Grupy wsparcia dla Rodziców Zastępczych. 
3. Szkolenie dla rodziców zastępczych 

Dnia 30.10.2019 r. w siedzibie PCPR odbyło się szkolenie rodzin zastępczych z powiatu buskiego                      
z zakresu: „Mocna rodzina – skuteczna pomoc”. Szkolenie przeprowadzili wykładowcy  
z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku. Pierwszy blok tematyczny przedstawił dr Marcin 
Bednarczyk, dotyczył on zagadnień seksualności dzieci i młodzieży, edukacji seksualnej, zagrożeń ze 
strony środowiska – zjawisko pedofili w realu i sieci. Rodziny zastępcze zapoznały się fizjologicznymi 
potrzebami seksualnymi dzieci w wieku młodszym i młodzieży, umiejętnościami właściwych reakcji 
opiekunów na seksualność swoich dzieci i umiejętnościami prowadzenia na ten temat rozmów. Drugi blok 
tematyczny został przedstawiony przez dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko. Dotyczył on zjawiska 
uzależnień wśród podopiecznych oraz ich przyczyn. Rodzice zastępczy otrzymali wiedzę na temat 
czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z sięganiem przez dzieci i młodzież po substancje 
psychoaktywne (alkohol, narkotyki, NSP, e-papierosy). Rozpoznawanie ryzyka, postępowanie  
w sytuacjach krytycznych. Duży nacisk został położony na profilaktykę i stosowanie odpowiednich metod 
wychowawczych od najmłodszych lat - z wyjściem naprzeciw potrzebom dzieci, ich zainteresowaniom 
oraz stawianiu jasnych granic i konsekwencji w wychowaniu. Rodziny zastępcze uświadomiły sobie, że 
podstawą wszelkiej pracy ze swoimi podopiecznymi jest nawiązanie bliskich więzi oraz znajomość 
środowiska rówieśników w którym funkcjonuje ich dziecko. Nauczyli się rozwiązywać problemy 
konfliktowe na poziomie rodziny. Trzecia część szkolenia została przeprowadzona przez socjologa 
Agnieszkę Taper - dotyczyła zjawiska zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Rodziny zastępcze 
uzyskały wiedzę na temat profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w świecie multimediów, 
modelowania prawidłowych relacji dziecko – cyberświat. 

 

 

 

    

 

 

Szkolenie dla rodziców zastępczych z zakresu „Mocna rodzina – skuteczna pomoc” 
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4. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych 

Dnia 03.06.19 r. odbyły się spektakle teatralne dla wychowanków rodzinnej pieczy 
zastępczej. Przedstawienia teatralne odbyły się w Sanatorium Marconi w Sali koncertowej                       
w godzinach  16.00-18.00. Spektakle skierowane były do dwóch grup wiekowych. Dzieci w wieku 
przedszkolnym  i wczesnoszkolnym zobaczyły bajkę profilaktyczną "CIAMAJDA", natomiast 
starsza grupa wiekowa zobaczyła spektakl profilaktyczny pt. „WYZWANIE”. Obydwa spektakle 
przedstawili aktorzy TEATRU KURTYNA z KRAKOWA. 

    

 

5. Aktywizacja społeczna w postaci zakupów karnetów na basen dla 40 dzieci z Rodzin 
Zastępczych 

Zajęcia na basenie wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka. 
Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalają dziecku na kreowanie samodzielnej 
aktywności ruchowej. Kształtują wreszcie cechy motoryczne i osobowościowe uczestników. Pływanie jest 
formą aktywności, która ze względu na swoje walory zdrowotne i rekreacyjne zajmuje szczególne miejsce 
w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych sylwetek. Pływanie ponadto w sposób 
harmonijny i symetryczny rozwija całe ciało, bardziej pobudza mięśnie niż inna forma aktywności 
fizycznej. Jest swoistą gimnastyką mięśni i stawów, zmniejsza napięcie mięśniowe, stymuluje prawidłowy 
rozwój gorsetu mięśniowego i aparatu kostno – stawowego. Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów 
ważnym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Każde dziecko 
otrzymało karnet (20 godzin) do wykorzystania w dowolnym czasie wybranym przez rodzinę zastępczą                   
w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aktywizacja społeczno-kulturalno-edukacyjna w postaci zakupów karnetów do kina dla                   
40 dzieci z Rodzin Zastępczych 

Wyjście do kina - zaplanowane zostały dla wzmocnienia tożsamości, więzi rodzinnych, osadzenia  

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Rodzin Zastępczych w Sali Koncertowej „Uzdrowisko 
Busko-Zdrój S.A.” 

Aktywizacja społeczna w postaci zakupów karnetów na basen dla dzieci z Rodzin Zastępczych  

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.kurtyna.krakow.pl/oferta,4.html


 

 
Sprawozdanie z działalności w 2019 roku 

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

69 
 

w tradycji i dziedzictwie zachowania. Wspólne wyjścia rodziny do kina pozwolą na łagodzenie deficytów 
poznawczych, emocjonalnych. Każde dziecko otrzymało karnet (7 wejść) do wykorzystania  
w dowolnym czasie wybranym przez rodzinę zastępczą dla 40 dzieci w 2019 r. 

    

 

 

7. Konsultacje psychoterapeuty rodzinnego 

W razie pojawiających się problemów w ogólnym funkcjonowaniu wszystkich członków rodziny 
zastępczej, jest możliwość skorzystania z konsultacji z psychoterapeutą rodzinny, który opracowuje 
diagnozą dziecka, bądź rodziny oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania. 
W indywidualnej rozmowie z rodziną udziela informacji zwrotnej, wyjaśnia wątpliwości rodziców                               
– śr. 4 godziny w miesiącu. 

8. Realizacja działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze – zakup 
kalendarzy 

PCPR zakupił 200 kalendarzy planszowych oraz 200 kalendarzy przekładanych na rok 2020. 
Poprzez rozdysponowanie kalendarzy wśród Uczestników Projektu, a także instytucji i urzędów jest 
możliwość dotarcia do większej grupy odbiorców do podjęcia współpracy na rzecz dzieci/rodzin,  
a w efekcie na poprawę sytuacji dziecka w rodzinie biologicznej i zastępczej. Kalendarze są również 
identyfikowane z Projektem, niestereotypową formą promocji rodzicielstwa zastępczego oraz kształtują 
świadomość Uczestników Projektu oraz potencjalnych kandydatów na Rodziny Zastępcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywizacja społeczno-kulturalno-edukacyjna w postaci zakupów karnetów do kina dla dzieci                  
z Rodzin Zastępczych 

Realizacja działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze – zakup kalendarzy 
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9. Szkolenie PRIDE 

Przeprowadzono szkolenie grupowe programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze, 
podstawą którego jest zdobycie konkretnych kompetencji potrzebnych, aby skutecznie wypełniać zadania 
związane z opieką zastępczą. Szkolenie PRIDE dla rodzin zastępczych wzorowane jest na 
amerykańskich wzorach i rozwiązaniach w tym zakresie. Warsztaty trwały od maja 2019 r. do listopada 
2019 r. Wzięło w nich udział 7 rodzin oraz 3 osoby samotne. Cały cykl przygotowawczy obejmował                     
12 sesji metodycznych, wizyty domowe oraz 10-godzinną praktykę w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Realizacja działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze - organizacja 
festynu rodzinnego ,,Nie ma jak rodzina’’ 

Dnia 31.05.2019 r. w Muszli  Koncertowej w Busku-Zdroju odbył się Festyn Rodzinny ,,Nie Ma 
Jak Rodzina’’ promujący rodzicielstwo zastępcze.  

Podczas Festynu wystąpiły: Mażoretki – Zespół RYTM ze Skalbmierza, dzieci i młodzież ze 
Studia Tańca i Ruchu Scenicznego MIMESIS z Buska – Zdroju Huberta Stachury, jak również 
niezastąpiona Orkiestra Dęta Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka ze Staszowa. Odbył 
się również Bieg Rodzinny „Zielony kilometr”, którego celem było rozpowszechnianie idei biegania jako 
najlepszej formy aktywnego wypoczynku oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród rodzin.  W trakcie 
Festynu dzieci mogły bezpłatnie korzystać z mobilnego placu zabaw, malowania twarzy, włosów. W celu 
uwiecznienia miło spędzonego można było zrobić zdjęcie w fotobudce. Dużą atrakcją dla najmniejszych 
okazała się duża, chodząca maskotka królika Bugs’a. Podczas Festynu po raz pierwszy występ 
zaprezentował iluzjonista, który starał się zachęcać do udziału w programie gości biorących udział                        
w Festynie. Każdy, kto przyszedł na imprezę mógł poszerzyć swoją wiedzę z obszaru bezpieczeństwa, 
którą przekazywali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju. Mundurowi 
prezentowali najmłodszym uczestnikom Festynu radiowóz oraz sprzęt wykorzystywany w codziennej 
służbie. Dzieci mogły założyć elementy umundurowania policyjnego oraz wyposażenia służącego                        
do zabezpieczenia imprez masowych, jak również miały okazję oznakować swoje rowery. Podobnie 
buscy strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zachęcali do przymierzenia 
czerwonego kasku, obejrzenia od środka samochodu bojowego oraz prezentowali sprzęt strażacki. 
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych cieszył się quad strażacki. 
Pracownice Zespołu Opieki Zdrowotnej z Buska – Zdroju bezpłatnie wykonywały testy w kierunku 

Szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze przeprowadzone w ramach Projektu „Dla 
Dobra Rodziny” 

http://www.centrumbusko.pl/
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badania przeciwciał na wirusowe zapalenie wątroby typu C.  
 
Festyn Rodzinny „ Nie Ma Jak Rodzina” zgromadził ogromną 
publiczność bo ponad 500 osób. 

Gwiazdą Festynu Rodzinnego był występ - Andrzeja 
Grabowskiego - wybitnego polskiego aktora teatralnego, 
telewizyjnego i filmowego, który od lat bawi publiczność na 
ekranach i co jest godne podziwu potrafi 
stworzyć w sposób wielce wiarygodny postaci zarówno 
komediowe, jak i dramatyczne. Podczas Festynu można                                                                                                                                                                                                                                    
było przekazać swoje marzenia, które na zakończenie zostały 
przesłane - do nieba!  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

11. Realizacja działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze – zakup 
namiotu reklamowego 

Zakup namiotu reklamowego znacznie poprawi możliwości promowania rodzicielstwa 
zastępczego, a także Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Klubu Seniora (działania w ramach realizacji 
Projektu „Dla Dobra Rodziny”). Umożliwi dotarcie do większej grupy osób na różnych kampaniach 
społecznościowych, ogólnodostępnych, otwartych, jako element trwały, widoczny głównie dla Osób 
Niepełnosprawnych.  

 31.05.2019 r. – Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina” promujący rodzicielstwo zastępcze 
„  

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
Sprawozdanie z działalności w 2019 roku 

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

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” funkcjonuje od 01.04.2019r.  
w wynajętych pomieszczeniach i mieści się w budynku Hufca ZHP Busko-Zdrój. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA 3: 

1. Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin objętych wsparciem, w formie popołudniowych 
dyżurów z pedagogiem/opiekunem Centrum dla Rodzin. 

Zajęcia w „Centrum dla Rodzin” odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00                     
– 19:00. Każdego dnia w godzinach 15:00 – 17:00 dzieci mają możliwość udziału w szerokim spektrum 
zajęć rozwijających ich zainteresowania: artystyczne, kulinarne, bajkoterapię, kółka gier planszowych, 
warsztatów mediacji rówieśniczych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych pod opieką pani pedagog. Dzieci 
chętnie uczestniczą  w zajęciach programowych. Przygotowywały  zdrowe posiłki, dzięki czemu poznały 
Piramidę Zdrowia, nakrywały  do stołu, uczyły się celebrowania posiłków. Same tworzyły scenografię                       

Namiot reklamowy promujący rodzicielstwo zastępcze, a także Projekt „Dla Dobra Rodziny” 

 
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” 
 

Warsztaty grupowe z pedagogiem w Centrum dla Rodzin 

http://www.centrumbusko.pl/
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i choreografię, brały udział w konkursach plastycznych: collage, 
puentylizm, malarstwo, lepienie w plastelinie i masie plastycznej. Dzieci 
wykonują 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.  
 
 

2. Terapia logopedyczna 
 

Zajęcia z logopedą pozwalają na kształtowanie się właściwej mowy, a także na usuwanie 
różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Terapia obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu 
wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty 
interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. W 2019 r. zrealizowano 82,5 godzin terapii z 200 
godzin zaplanowanych na okres realizacji projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Terapia biofeedback 
 
Biofeedback to nowoczesna metoda rehabilitacji, która zastosowana u dzieci borykających się  

z zaburzeniami procesów uczenia się, dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią sprzyja relaksacji  
i zmniejszeniu napięcia emocjonalnego. Jest to naukowo opracowana metoda usprawniania 
Ośrodkowego Układu Nerwowego, polepszająca potencjał umysłowy, poprawiająca szybkość uczenia się 
i zapamiętywania oraz koncentrację uwagi. Dzięki treningom rozwija się proces świadomego 
kontrolowania stanów psychicznych i fizjologicznych, negatywne emocje ulegają wyciszeniu, powraca 
równowaga psychiczna, zwiększa się odporność na stres. W 2019 r. zrealizowano 79 godzin terapii z 
300 godzin zaplanowanych na okres realizacji projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Terapia logopedyczna w Centrum dla Rodzin 

Terapia biofeedback w Centrum dla Rodzin 

http://www.centrumbusko.pl/
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4. „Szkoła dla rodziców” 

 
Uczestnicy Projektu objęci są również wsparciem wychowawczym i edukacyjnym w postaci 

warsztatów "Szkoła dla rodziców" podczas której rodzice mają możliwość nabrać nowych umiejętności 
wychowawczych i komunikacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka. 

Warsztaty te pozwalają rodzicom zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz nabyć nowe 
umiejętności radzenia sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych                            
z procesem wychowania, a także udoskonalą umiejętność rozumienia komunikatów wysyłanych przez 
dzieci. W roku 2019 r. 12 Uczestników Projektu ukończyło I edycję „Szkoły dla Rodziców” w wymiarze                
80 godzin.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. Wsparcie specjalistyczne: zajęcia z hipoterapii wspomagające rozwój psychofizyczny 

dziecka 
 

30.05.19 r. rozpoczęły się zajęcia z hipoterapii skierowane do dzieci z Rodzin Zastępczych                      
oraz klientów OIK (tj. 30 dzieci), mające na celu wspomaganie ich rozwoju psychofizycznego. Dzieci 
uczestniczące w zajęciach z hipoterapii mają zapewnioną rehabilitację wieloprofilową pod okiem 
specjalistów/instruktorów rekreacji ruchowej ośrodka jazdy konnej i hipoterapii. W zależności od 
warunków atmosferycznych i stanu psychofizycznego dziecka zajęcia odbywały się na ujeżdżalni otwartej 
lub krytej hali. Wykorzystanie konia w terapii oddziałuje jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie 
i społecznie na stan psychofizyczny dziecka. Terapia kontaktu z koniem, fizjoterapia na koniu, 
psychopedagogiczna jazda konna oraz woltyżerka terapeutyczna to formy wieloprofilowej rehabilitacji, 
która pozytywnie oddziałuje na stan zdrowia dziecka. Koń w hipoterapii odgrywa rolę współterapeuty  
i zapewnia nowe, niespotykane możliwości takie jak: korygowanie postawy ciała, zapobieganie 
przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach, pobudzanie zmysłów, uaktywnianie, uczy                                  
i relaksuje, zwiększa możliwości lokomocyjne, przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia oraz 
zmniejsza spastyczność mięśni. Zajęcia z hipoterapii to przede wszystkim nowe pozytywne, emocje 
towarzyszące dzieciom, uśmiech na twarzach i radość z obcowania ze zwierzęciem. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia z hipoterapii dla dzieci z Rodzin Zastępczych oraz klientów Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej 

 
 
 
 

I edycja warsztatów „Szkoły dla rodziców” 

http://www.centrumbusko.pl/
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6. ,, Warsztaty manualne ze wzmocnieniem więzi rodzinnych’’ 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zorganizowało w dniu 04.12.2019r.  

„Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem” dla 
27 Rodzin Zastępczych oraz 15 rodzin będących klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Spotkanie 
rodzin z psychologiem i animatorami pozwoliło na lepszą integrację grupy rodzin zastępczych oraz rodzin 
będących w kryzysie. Ta forma wsparcia dla rodzin była realizowana w Europejskim Centrum Bajki  
w Pacanowie co sprzyjało stworzeniu bajkowej scenerii i nastroju do spotkania z Mikołajem, 
Śnieżynkami i Elfami. W klimat spotkania wprowadziło uczestników przedstawienie teatralne pt. „Dziadek 
do orzechów”, które spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zostały przygotowane trzy stanowiska 
warsztatowe – Pracownie Świętego Mikołaja, prowadzone przez animatorów – elfów. Jednym z nich były 
warsztaty lukrowania pierników - ozdabiania ich według własnego pomysłu kolorowymi koralikami i innymi 
ozdobami z lukru. Były także warsztaty wykonywania ozdób na choinkę (aniołki z papierowych serwetek), 
a także warsztat malowania lizaków w kształtach świątecznych – wykonanych z jadalnych surowców. 
Oprócz warsztatów manualnych odbywały się równocześnie konkursy z nagrodami z wiedzy                                
o Św. Mikołaju, zabawy oraz taniec z animatorami w tematyce świątecznej. Dźwięk piosenek , sceneria 
wprowadzały rodziny w klimat zbliżających Świąt. Atrakcją był Bal ze Śnieżynkami, pojawiły się efekty 
specjalne takie jak bańki, dym, światła i balony. Wielką radość szczególnie wśród najmłodszych wywołało 
spotkanie ze Świętym Mikołajem, który obdarował dzieci paczkami świątecznymi. Wszystkich 
uczestników spotkania zintegrował słodki poczęstunek. 

Udział całych rodzin w warsztatach manualnych pozwolił na wykazanie się przez nich wielką 
kreatywnością   i wyobraźnią. Sprzyjało to wzmocnieniu wzajemnych więzi rodzinnych oraz wpłynęło na 
wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie. Warsztaty stały się formą aktywnego i atrakcyjnego 
spędzania czasu rodziców z dziećmi. Sprzyjały także swobodnym rozmowom dzieci z rówieśnikami, 
dorosłymi , lepszej integracji i otwarciu w grupie. Wszystko działo się pod czujnym okiem psychologa. Po 
zakończonej uroczystości uśmiech i zadowolenie nie schodził z twarzy dzieci, co świadczy o potrzebie 
organizowania takich spotkań.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty manualne połączone ze wzmacnianiem więzi rodzinnych i rówieśniczych  
w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie 
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7. Indywidualne wsparcie dla uczestników projektu poprzez warsztaty: indywidualne  

i grupowe z pedagogiem dla matek z dziećmi 
 

Od kwietnia 2019 r. przeprowadzane są w Centrum dla Rodzin Warsztaty dla matek  
z psychologiem oraz pedagogiem. Celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie  
w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, doskonalenie 
umiejętności rodzicielskich, wychowawczych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Warsztaty plastyczne z pedagogiem dla matek z dziećmi – konkurs prac 
 

W 2019 r. odbyły się dwa konkursy plastyczne na warsztatach z pedagogiem. Pierwszy konkurs 
„Podajmy Dłoń Rodzinie” został rozstrzygnięty  podczas festynu „Nie ma jak Rodzina”, natomiast drugi                      
pt. „Życzliwość” na konferencji „Biała Wstążka”. W ramach każdego konkursu 5 Uczestników Projektu 
zostało nagrodzonych biletami wstępu m.in. do parku rozgrywki, kina czy basenu. 

 
9. Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych – wydanie V 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” 

wydało już 5 edycję Poradnika dla Osób Niepełnosprawnych, która zawiera pełną i aktualną informację 
dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin o przysługujących im uprawnieniach, ochronie, 
możliwościach kształcenia, prowadzenia aktywności zawodowej czy uzyskiwania wsparcia w zakresie 
ubezpieczenia zdrowotnego i pomocy społecznej, a także udziału w życiu naszej lokalnej społeczności 
poprzez prawo do organizowania się. 

Mamy nadzieję, że kolejne wydanie Poradnika będzie inspirować do podejmowania dalszej 
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Liczymy, że Poradnik przyczyni się do 
aktywnej polityki rehabilitacji, która powinna służyć osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom  
w zaspokajaniu ich potrzeb, stymulować rozwój ich możliwości i zdolności, aktywizować je i wspierać  
w dążeniu do uczestnictwa w życiu społecznym powiatu na każdym poziomie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Warsztaty grupowe z psychologiem i pedagogiem dla matek z dziećmi  

V wydanie Poradnika dla Osób Niepełnosprawnych w ramach Projektu  
„Dla Dobra Rodziny” 

http://www.centrumbusko.pl/
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10. Usługi usprawniająco-rehabiliacyjne 
 
Uczestnicy Projektu mogą również skorzystać z usług usprawniająco-rehabilitacyjnych w miejscu 

zamieszkania. Specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia  lub niepełnosprawności, zgodne  z zaleceniami lekarskimi lub  specjalisty z zakresu 
rehabilitacji  ruchowej lub fizjoterapii realizowanej w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą 
usługami. Współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania  psychologiczno-pedagogicznego  
i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze 
specjalistycznych usług opiekuńczych. Od sierpnia 2019 r. wsparciem zostało objętych 12 osób  
w wymiarze 591 godzin (średnio 12 godzin/miesiąc).  
 

 
 

 
 

 
 
 
9.2.4. Promocja Projektu „Dla Dobra Rodziny” 

 
W ramach działań promocyjno - informacyjnych zastosowano szereg narzędzi komunikacyjnych. 

Pracownicy Zespołu Projektowego, Psychologowie uczestniczyli w spotkaniach podczas Sesji Rad 
Miejskich i Sesji Rad Gminnych Powiatu Buskiego,  na  których prowadzili prelekcję na temat projektu 
„Dla Dobra Rodziny”. Przygotowano i rozesłano pisma informujące o formach wsparcia realizowanych  
w ramach projektu do Placówek Oświatowych, do Wójtów i Burmistrzów, do Zespołów Opieki Zdrowotnej 
oraz Pracowników Socjalnych i Parafii Powiatu Buskiego. 

 
 

 
 
 
 
 
Przygotowano ulotki promocyjne i plakaty, które rozprowadzano podczas Dożynek Parafialnych  

w Świniarach oraz Festynu „Nie Ma Jak Rodzina” organizowanego przez PCPR oraz rozesłano                               
do wszystkich jednostek samorządowych powiatu. Systematycznie prowadzona była dokumentacja 
fotograficzna z realizacji poszczególnych zadań. Jednym ze stałych działań informacyjno-promocyjnych 

Usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w ms. zamieszkania dla 12 Uczestników Projektu 

Sesja Rady Gminy w Gnojnie Sesja Rady Gminy w Tuczępach 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
Sprawozdanie z działalności w 2019 roku 

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

78 
 

była publikacja artykułów w prasie i na stronie PCPR Busko-Zdrój.  
W dniu 24.09.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zorganizowało 

Konferencję pn. „Zawsze z Rodziną”. Spotkanie miało na celu prezentację działań podjętych w ramach 
projektu „Dla Dobra Rodziny”. Konferencja odbyła się już w nowej siedzibie przy ul. Boh. Warszawy 120, 
w Busku–Zdroju w sali konferencyjnej Centrum. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9.2.5. Monitoring  
 

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.  

 
9.2.6. Podsumowanie Projektu „Dla Dobra Rodziny” 
 

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

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

Dnia 27 lutego 2019 r. odbyło się szkolenie informacyjne zorganizowane przez Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pod 
tytułem „RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
W PERSPEKTYWIE 2014-2020”. Szkolenie przeprowadzono dla kadry zarządzającej i merytorycznej 
pracującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju oraz Caritasie Diecezji Kielckiej w ramach realizacji Projektów 
współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014                           
-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Rodzina Wspólna Troska” oraz „Dla Dobra 
Rodziny”. 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. 

Konferencja „Zawsze z Rodziną” w dniu 14.09.2019 r.  
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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. 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

2. Praca nad nowym Projektem „Lepsze Oblicze Życie” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od wiosny 2019 r. rozpoczęło przygotowania do 
opracowania nowego projektu w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka  
z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Dnia 10.06.2019r. złożono 
wniosek aplikacyjny na realizację projektu konkursowego „Lepsze Oblicze Życia”. Przewidywany okres 
realizacji projektu obejmował okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r. Wartość projektu wyniosła 2 775 
469,11 zł przy wkładzie własnym w wysokości 209 582,40 zł. 

Dnia 10.09.2019 r. otrzymano informację, iż projekt nie spełnia kryteriów horyzontalnych i został 
odrzucony na I etapie oceny merytorycznej i nie podlega dalszej ocenie. 

PCPR 23.09.2019 r. złożył protest do Departamentu Kontroli i Certyfikacji Oddział ds. Odwołań 
RPO w związku z odrzuceniem wniosku. Protest został rozpatrzony pozytywnie. 

Po otrzymaniu pozytywnych wyników oceny formalnej i merytorycznej w dniu 02.12.2019r. odbyły 
się negocjacje projektu z udziałem Dyrektora PCPR w Busku Zdroju Pana Andrzeja Smulczyńskiego 
(osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy) oraz dwóch 
pracowników PCPR. W wyniku negocjacji wartość projektu osiągnęła wartość 2 651 946,69 zł przy 
wkładzie własnym 198 961,60 zł. W związku z powyższym w 2020 r. zostanie podpisana umowa  
o dofinansowanie projektu „Lepsze Oblicze Życie” w ramach którego wsparciem zostanie objętych 50 
osób usługami opiekuńczymi, w tym 30 osób usługami usprawniająco-rehablitacyjnymi.  

 
9.4. Program 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.  

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” 
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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 

Podjęte 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 partnerskich „Rodzina 
Wspólna Troska” i „Dla Dobra Rodziny” 

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 oraz dla projektu „Dla 
Dobra Rodziny” z podmiotem z sektora 
finansów publicznych oraz gminnym 
ośrodkiem  pomocy społecznej z terenu 
powiatu buskiego. 

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

Realizacja projektów partnerskich „Rodzina 
Wspólna Troska” i „Dla Dobra Rodziny” 

4. Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw 
lokalnych   

Realizacja działań zapisanych w projektach 
partnerskich pn. „Rodzina Wspólna Troska”     
i „Dla Dobra Rodziny” 

5. Organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji 
społecznej i obywatelskiej 

Realizacja działań zapisanych w projektach 
partnerskich pn. „Rodzina Wspólna Troska”               
i „Dla Dobra Rodziny” 

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 
partnerskich pn. „Rodzina Wspólna Troska”   
i „Dla Dobra Rodziny” 

7. Badanie potrzeb i problemów mieszkańców powiatu 
buskiego. 

Opracowanie Diagnozy Potrzeb Lokalnych 
dla Powiatu Buskiego  na potrzeby realizacji 
projektu partnerskiego pn. „Dla Dobra 
Rodziny” 

 
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. 
 

 
10. 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 
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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 
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. 
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10. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Realizacja projektu „Rodzina Wspólna Troska”  
Realizacja projektu „Dla Dobra Rodziny” 

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 
zapewnienia odpowiednich warunków do 
wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w Pacanowie 
i Winiarach posiadają wymagane standardy  
i zezwolenia Wojewody do końca 2020 roku.  
W związku z powyższym przystąpiono do 
wypracowania propozycji rozwiązań w perspektywie 
roku 2020. 

9. Wspieranie funkcjonowania Grup 
Usamodzielniania. 

Grupy usamodzielniania będą tworzone w miarę 
zgłaszanych potrzeb. Usamodzielniani 
wychowankowie są objęci wsparciem w ramach 
projektu „Dla Dobra Rodziny” 

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

Realizacja projektu „Rodzina Wspólna Troska”  
Realizacja projektu „Dla Dobra Rodziny” 

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. 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
Sprawozdanie z działalności w 2019 roku 

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

83 
 

Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz 
Grup Wsparcia na bieżąco. 

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

PCPR w dniu 31 maja 2019 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 2019r. 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 „Dla Dobra Rodziny” 

 

 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 V wydania  ,,Poradnika dla Osób 
Niepełnosprawnych” wśród mieszkańców Powiatu 
Buskiego. 

2. Likwidowanie barier funkcjonalnych. W 2019 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 36 
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. 

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 2019 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 

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 
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powiatu. 

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

Realizacja projektu „Rodzina Wspólna Troska” i „Dla 
Dobra Rodziny”. 

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. Realizacja projektu „Dla 
Dobra Rodziny”. 

 

 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, 
• 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. Kontynuacja działalności Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej w strukturach 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 

Od 2017 r. w strukturze PCPR funkcjonuje Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej. Dzięki realizacji kolejnego 
projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” istnieje możliwość 
kontynuacji działalności OIK. 

3. Rozwijanie systemu poradnictwa 
specjalistycznego  oraz systemu wsparcia 
rodziny czy osób potrzebujących pomocy 
 

− poradnictwo psychologiczne w sytuacjach 
kryzysowych; 

− poradnictwo socjalne; 
− poradnictwo prawne; 
− poradnictwo lekarza psychiatry; 
− poradnictwo terapeuty uzależnień/specjalisty do 

pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie 
− 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 
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profilaktyka zagrożeń społecznych; 

• Festyn rodzinny „Nie ma jak rodzina” w 2019 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”; 

• Grupa wsparcia dla matek; 

• 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. 

7. Rozwijanie edukacji i poradnictwa 
rodzinnego 

• 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 

• Warsztaty wychowawcze pn. „Szkoła dla 
Rodziców”. 

9. Realizacja szkoleń podnoszących 
kwalifikacje i doskonalących umiejętności 
poszczególnych służb 
 

• Konferencja „Biała wstążka” 
 

10. Rozwijanie współpracy instytucji  
i organizacji na rzecz pomocy społecznej 
 

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

• Współpraca z policją i sądem w sytuacjach 
przemocy. 

11. Realizacja projektów w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

• Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w ramach dofinansowania z projektu pn. „Dla 
Dobra Rodziny”; 

• 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 „Dla Dobra Rodziny” 
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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 oraz dla 
projektu „Dla Dobra Rodziny” z podmiotem z sektora 
finansów publicznych oraz gminnym ośrodkiem  
pomocy społecznej z terenu powiatu buskiego. 

   

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”                    
i „Dla Dobra Rodziny”. 

   

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 „Dla Dobra Rodziny” 
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 „Dla Dobra Rodziny” 

 

   

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

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Podjęte działania: 

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

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

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

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

Wyróżnianie pracowników podczas obchodów 
Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. 

4. Realizacja projektów w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizacja projektów: „Rodzina Wspólna Troska”,   
„Dla Dobra Rodziny” 
 

 

10.1.Spotkanie konsultacyjne  dla Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej                                  
i Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych 

W dniu 10 października 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku                   

-Zdroju odbyło się inaugurujące spotkanie konsultacyjne dotyczące zapisów do nowej Powiatowej 
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030. Udział w spotkaniu 
wzięli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Organizacji pozarządowych                       
z terenu powiatu buskiego. Omówione zostały założenia nowych programów min. Program pn. „Centra 
Opiekuńczo-Mieszkalne” oraz Program „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej” realizowane                        
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Omówione zostały również 
założenia projektu ustawy ws. Centrum Zdrowia 75 plus. 

Podczas spotkania zostały omówione sprawy bieżące jednostek tj. domów pomocy społecznej 
oraz warsztatów terapii zajęciowej.  
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10.2. Obchody 20 – lecia działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     
w Busku – Zdroju oraz Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego 

W dniu 25 listopada 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku – Zdroju na czele z Dyrektorem Andrzejem 
Smulczyńskim Członkiem Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało  w Buskim 
Samorządowym Centrum Kultury obchody 20– lecia działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz 
Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego. Uroczystość odbyła się 
pod patronatem honorowym Przewodniczącego Rady Powiatu w 
Busku – Zdroju Andrzeja Gądka oraz Starosty Buskiego Jerzego Kolarza. Na uroczystość zaproszenie 
przyjęli Dyrektor Departamentu Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
Marcin Bęben, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich 
Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM a zarazem dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                   
w Koszalinie Mirosława Zielony, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych                 
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM a zarazem dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie we Wrocławiu Arleta Szmigielska, Ks. Stanisław Słowik Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, 
Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Mieczysław Sas  i Maciej Gawin, Przewodniczący 
Rady Powiatu Buskiego Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Stanisław 
Klimczak, Przewodniczący Rady Miejskiej  w Busku – Zdroju Robert Burchan, Burmistrz Miasta i Gminy 
Busko – Zdrój Waldemar Sikora, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju Artur 
Pietras, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju Artur Brachowicz,  
Radni Powiatu oraz Radni Miasta i Gminy Busko - Zdrój, a także Dyrektorzy, Kierownicy, Burmistrzowie                  
i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z Powiatu Buskiego. 

Uroczystość rozpoczęła się filmem pt. „Zawsze z Rodziną”, który prezentował działania podejmowane 
przez PCPR w ciągu ostatnich 20 lat. Ważnym punktem uroczystości było nadanie odznaczeń 
państwowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczył w imieniu Wojewody 
Świętokrzyskiego Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Marcin 
Bęben. Z okazji 20 -lecia działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 
Dyrektor Centrum wraz z pracownikami uhonorowali szerokie grono współpracowników, przyjaciół, którzy 
w ciągu tego okresu czasu angażowali się w liczne przedsięwzięcia, bez których trudno byłoby dziś 
mówić o pozycji PCPR, jej inicjatywach i osiągnięciach. W podziękowaniu za współpracę Dyrektor PCPR 
ofiarował także swój najnowszy tomik wierszy pod tytułem „Tu i Tam”. Podczas uroczystości po raz 
kolejny z inicjatywy PCPR w Busku-Zdroju zostały wręczone przez Przewodniczącego Kapituły Andrzeja 
Gądka „Serca Dobroci”. W dalszej części uroczystości Starosta Buski Jerzy Kolarz  i Wicestarosta 
Stanisław Klimczak uhonorowali wyróżnieniami grupę pracowników pomocy społecznej, którzy 
szczególnie zasłużyli się na polu pomocy potrzebującym.  Podczas obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego wyróżnionych zostało także  12 wolontariuszy działających w Klubie Wolontariusza. Obchody 

Uczestnicy spotkania konsultacyjnego  przedstawiciele  Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Przedstawicieli Organizacji 

Pozarządowych  
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20-lecia działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Powiatowego Dnia 
Pracownika Socjalnego uświetnił występ Orkiestry Dętej Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza 
Wrześniaka. 

 

 

  
 

  

                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.3.Dożynki Parafialne w Świniarach 

W dniu 18 sierpnia 2019 roku w Świniarach odbyły się Parafialne Dożynki, w których 
uczestniczyło również  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Obchody rozpoczęły się 
o godzinie 12.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika                               
w Świniarach pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Sławomira Grabca, który wraz                                     
z Przewodniczącym Rady Powiatu Buskiego, Panem Andrzejem Gądkiem członkiem parafii Świniary był 
Gospodarzem uroczystości. Po nabożeństwie barwny korowód przeszedł na plac przy Mini Markecie 
„Babiarz”, przy którym corocznie odbywają się dożynki Parafialne. Obecność Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miała na celu promocję usług, jakie Centrum oferuje społeczności 
lokalnej i promocję idei rodzicielstwa zastępczego. Udzielano informacji z zakresu poradnictwa 
rodzinnego. Przedstawiono ofertę pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym powiatową wypożyczalnię 
sprzętu rehabilitacyjnego, a także programy realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Zachęcano również do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej 
przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Poinformowano zainteresowanych o realizowanych projektach 
„Rodzina Wspólna Troska” oraz „Dla Dobra Rodziny” Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców powiatu buskiego oraz władz samorządowych. 

 

Uroczyste Obchody 20-lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Busku-Zdroju  

Uroczyste Obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego  
w Busku-Zdroju w dniu 25 listopada 2019 r. 
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11. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Rodzina – Wspólna Troska” 

 
Stowarzyszenie „Rodzina – Wspólna Troska” przy współpracy z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w 2019r.  zorganizowało akcję charytatywną dla ubogich rodzin                   
z terenu Powiatu Buskiego. Przekazano paczki żywnościowe najbardziej potrzebującym rodzinom.  

 

 
 
 

 
Został przeprowadzony także Bieg Rodzinny pn.  „Zielony Kilometr”, który odbył się  podczas Festynu 
Rodzinnego „Nie ma jak rodzina”. Festyn ma na celu promocję aktywnego spędzania czasu wolnego 
przez rodziny.  

 
.   

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 

Bieg Rodzinny pn.  „Zielony Kilometr” 

 

Przekazanie paczek żywnościowych potrzebującym rodzinom.  

Dożynki Parafialne Świniary 2019r.  
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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:                     
4 - 5 kwietnia 2019r. i 29 – 30 listopada 2019r.w sklepach na terenie powiatu buskiego. W zbiórkach 
pomagali wolontariusze ze szkół powiatu buskiego. Żywność została przekazana rodzinom wielodzietnym 
oraz najbardziej potrzebującym.  
 

Tabela 27. Rozliczenie zbiórki żywności w 2019r. 

Organizowane Zbiórka Żywności Łączna waga zebranych 
produktów 

Wielkanocna Zbiórka Żywności 04 – 05 kwietnia 2019r. 1452,78 kg 

Świąteczna Zbiórka Żywności 29 – 30 listopada 2019r. 1870,46 kg 

RAZEM 3323,24 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 2019 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, 

Zbiórki żywności 2019r.  
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Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, Hufcem ZHP Busko – Zdrój/ Chorągiew 
Kielecka ZHP, Fundacją Przyjaciółka, Fundacją ”A-Kogo” Ewy Błaszczyk, Fundacją Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”, Caritas Diecezji Kieleckiej,  Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, 
Domem Zakonnym z siedzibą w Słupi, Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia  
w Krakowie, Stowarzyszeniem „Świętokrzyski Klub Amazonki” Filia Busko–Zdrój, Polskim Związkiem 
Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło ,,Ponidzie”, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział 
Powiatowy w Busku–Zdroju, Stowarzyszeniem Na Rzecz Potrzebujących ,,Wielki Grosz” przy DPS  
w Zborowie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Kołem Terenowym 
Polskiego Związku Głuchych w Busku–Zdroju.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało również w 2019 r. z redakcjami 
Problemów Społecznych, Tygodnika Ponidzia, Echo Dnia, portalem internetowym busko.com, regionalną 
telewizją internetową „Telewizja Ponidzie”. 

Z okazji 20 – lecia działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju, 
organizacje pożytku publicznego ufundowały tablicę upamiętniającą wspólną współpracę. Została ona 
odsłonięta podczas oficjalnego otwarcia nowej siedziby PCPR w dniu 25.11.2019r.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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.   

 

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej  

http://www.centrumbusko.pl/
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13. OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE SZKOLENIOWE I SPOTKANIA  
Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW PCPR 

 

13.1. XIV Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 

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

 
W 2019 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  od 31.03 do 3.04.2019 r. w Ciechocinku odbyło się XIV Ogólnopolskie Forum 
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną" 
z udziałem 98 uczestników. Patronat honorowy nad Forum objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Rafalska, - Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko                  
–Pomorskiego Mikołaj Bogdanowicz, Związek Powiatów Polskich Piotr Całbecki, Starosta 
Inowrocławski Wiesława Pawłowska. XIV Forum patronatem medialnym objęło czasopismo „Doradca                 
w Pomocy Społecznej”. 
Uroczystego rozpoczęcia Forum dokonał przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Smulczyński, który 
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Centrum” przywitał przybyłych gości: Krystynę Wyrwicką, Dyrektor 
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Sławomira Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Dorotę Dzięgelewską 
Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, Wiesławę Pawłowską Starosta 
Inowrocławski.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
13.2. Konferencja szkoleniowa Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

 
W 2019r. 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.  

Prelegentami konferencji w pierwszym terminie byli:  Leszek Roszczenko – Prezes Fundacji 
Bonum Humanum, Agnieszka Taper - socjolog,  Dyrektor Biura Centrum Profilaktyki Społecznej                                                               
w Milanówku. Podczas Konferencji w drugim terminie wykłady poprowadził dr hab. prof. ndzw. Mariusz 
Jędrzejko, dyrektor   naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku.  

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzymał certyfikat wystawiony przez Zespół Pana Mariusza 
Jędrzejko. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju reprezentowały koordynatorki 
rodzinnej pieczy zastępczej Justyna Zięba oraz Beata Smodrzewska. 

 
 

 

 

Uczestnicy XIV Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich 
Ośrodków Pomocy Rodzinie -Ciechocinek, 31.03-03.04.2019 r.  

http://www.centrumbusko.pl/
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13.3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „20 lat PCPR. Przeszłość. Teraźniejszość. 

Przyszłość” 

W dniach 28-29 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej                      
w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „20 lat Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. 
Teraźniejszość. Przyszłość” połączona z uroczystymi obchodami 20-lecia działalności tej instytucji. 
Konferencję zorganizował Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego we współpracy                    
z Konwentem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego. Wzięli w niej udział 
liczni naukowcy z wielu krajowych ośrodków akademickich, samorządowcy oraz szerokie grono 
dyrektorów i pracowników PCPR. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju reprezentował 
Pan Andrzej Smulczyński, Dyrektor Centrum. Zaprezentowane referaty dotyczyły najważniejszych 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem PCPR w Polsce. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Udział Dyrektora PCPR w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  

„20 lat PCPR. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość”  
w Krakowie w dniach 28-29.11.2019 r. 

 

    
13.4. Konferencja „Centra Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej”. 

 

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pt. „Centra Usług Społecznych 
– nowa jakość polityki społecznej” z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
W konferencji wziął udział Pan Andrzej Smulczyński – reprezentant Rady Pomocy Społecznej, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. 
Centra mają na celu ułatwić gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych                   
do potrzeb lokalnych społeczności. Wsparcie ma być kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gmin, 
jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach jak chociażby do rodzin wielodzietnych, osób 
starszych czy osób z niepełnosprawnościami.  

 

Uczestnicy i prelegenci  Konferencji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  

http://www.centrumbusko.pl/
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 2012r. 
Uchwałą nr 426/2012 oraz w dniu 4 kwietnia 2013 r. Uchwałą nr 559/2013, w dniu 25 czerwca 2014r. 
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 ). Zarząd Powiatu wprowadzał zmiany do regulaminu organizacyjnego: w dniu  
11 stycznia 2018 r. Uchwałą nr 876/2018 ; w dniu 29 kwietnia 2019 r.; Uchwałą nr 84/2019 i w dniu  
11 września 2019 r. Uchwałą nr 162/2019.  

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/Hostel, 
 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 własnymi środkami transportu: Peugeot Expert oraz Opel Vivaro, które są przystosowane do 
przewozu osób niepełnosprawnych. W 2019 roku  wyjazdów służbowych w teren Peugeotem Expert było 
199, co dało 10 661 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 „Dla Dobra Rodziny”.   
 W ubiegłym roku wyjazdów służbowych samochodem Opel Vivaro w ramach realizowanego projektu pn. 
„Rodzina Wspólna Troska” w teren było 362, co dało 13 386 km. Wyjazdy służyły głównie sprawdzeniu 
prawidłowej realizacji zadań usług opiekuńczych, asystenckich oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz przewozu osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. Łącznie w 2019 roku 
zarejestrowano 561 wyjazdów, co dało 24 047 km. 

Centrum posiada własną stronę internetową www.centrumbusko.pl, na której są zamieszczane 
wszystkie informacje z działalności Centrum. W ubiegłym roku odnotowano około 45 tys. wejść na stronę. 

Udział Dyrektora PCPR w Konferencji  
„Centra Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej”  

w Warszawie w dniu 11.12.2019 r. 

 
 
 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.centrumbusko.pl/
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Strona internetowa PCPR 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

14.2. Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 roku 

Obsadę kadrową Centrum na koniec 2019 roku stanowiło 22 osoby. W roku ubiegłym zatrudniono 
pedagoga w ramach Projektu EFS „Dla Dobra Rodziny”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Stan na 31.12.2019 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 - podinspektor. 
Anna Syska – mgr pedagogiki – sekretarka. 
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. 
Dominika Anioł- mgr psychologii-psycholog (umowa na czas określony). 
Izabela Stępień-mgr psychologii- psycholog (umowa na czas określony). 
Monika Karpińska - mgr psychologii – psycholog  umowa na czas określony). 
Dorota Boroń -specjalizacja organizator pomocy społecznej -pracownik socjalny/opiekun hostelu 
(umowa na czas określony). 

Aleksandra Piątek - mgr ekonomii – p.o. Koordynatora projektu (umowa na czas określony). 
Dorota Sobiegraj- mgr chemii- Koordynator Projektu. 
Monika Garbaczewska mgr socjologii -Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych (umowa na czas 
określony). 

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

Jadwiga Pasek -mgr pedagogiki  - pedagog (umowa na czas określony). 
Kamil Maj - technik geodeta – kierowca (umowa na czas określony). 
 
Osoby na zasiłkach wychowawczych:         
Monika Plisak – wykształcenie zawodowe – sprzątaczka. 
 
Osoby, którym ustał stosunek pracy: 
Magdalena Nocoń - mgr prawa- sekretarka(umowa na czas określony). 
Wioletta Romanowska -mgr psychologii -psycholog  umowa na czas określony). 
Magdalena Kowalik-mgr pedagogiki -pedagog (umowa na czas określony). 
Eliza Brych-Sobczyk-mgr pedagogiki- Doradca ds. Rodziny(umowa na czas określony). 
Dominika Mrożek- mgr pedagogiki -Doradca ds. Rodziny (umowa na czas określony). 

Samochody służbowe 
zakupione w ramach realizowanych projektów EFS 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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W 2019 roku  z Centrum współpracowały również osoby zatrudnione na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. 
Średni staż pracy  osób zatrudnionych w Centrum wynosił 15,35 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 2019 r wynosiło 
3 022,58 zł miesięcznie (bez dyrektora). 

 
14.3.Nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
2 września 2019 r. nastąpiła zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju na 
skutek stale rozwijającej się działalności z zakresu: pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która wymaga nie tylko 
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry doradczej, ale także odpowiednich warunków lokalowych,  
niezbędnych do realizowania swoich zadań.   
Wzrastające ustawowe i własne zadania samorządu powiatu w realizacji polityki społecznej nie zaspokajały 
dotychczasowych warunków pracy służb społecznych. Aktywna praca wymaga zapewnienia optymalnych 
warunków lokalowych, dobrego zaplecza dla profesjonalnego funkcjonowania pomocy społecznej. 
W tym celu władze Powiatu Buskiego wychodząc naprzeciw potrzebom jakie ma do wypełnienia ww. 
jednostka pomocy społecznej, mając do dyspozycji  obiekt  Internatu Zespół Szkół Technicznych                              
i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120 
zadecydowały, o dostosowaniu  obiektu pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku                        
–Zdroju.  
Dodatkowo przy  Centrum funkcjonuje Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i  Bank Drugiej Ręki.                          
W nowym miejscu pracownicy mają do dyspozycji powierzchnię dwukrotnie większą od poprzedniej.  
Inwestycja sfinansowana została z budżetu powiatu. Natomiast remont Ośrodka Interwencji Kryzysowej                         
i Hostelu sfinansowany został  z projektu  „ Dla Dobra Rodziny” w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020                     
w kwocie 175675 zł. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier 
architektonicznych. Osoby niepełnosprawne ze znacznymi trudnościami w poruszaniu się, w tym na wózkach 
inwalidzkich mają łatwy dostęp do siedziby gdyż mieści się ona na parterze. W siedzibie Centrum mieści się 
utworzony w 2017 r.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej,  który jako jedyna instytucja w powiecie świadczy 
bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób z terenu całego powiatu Ośrodek posiada do dyspozycji cztery 
pokoje: dwa pokoje biurowe dla pracowników OIK oraz dwa pokoje do pracy terapeutycznej,  rozmów 
indywidualnych z klientami, w tym  przyjazny pokój przesłuchań dzieci i dorosłych z lustrem weneckim                           
i sprzętem audiowizualnym. W sali konferencyjnej przeprowadzane są spotkania szkoleniowe kandydatów na 
rodziny zastępcze, oceny sytuacji rodzin i dziecka, grupy wsparcia z rodzinami zastępczymi i pełnoletnimi 
wychowankami oraz mediacje rodzinne. Odbywają się również szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie, 

http://www.centrumbusko.pl/
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szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, m. in. policji, sądu, ośrodków pomocy 
społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, oświaty, służby zdrowia, Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych.  

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej został utworzony Hostel dla osób znajdujących się                         
w sytuacjach kryzysowych  związanych z przemocą.  
 Hostel przeznaczony jest dla dziewięciu  osób, dysponuje trzema pokojami, kuchnią, pokojem 
dziennym, dwoma łazienkami (w tym dla osób niepełnosprawnych). Pomieszczenia wyposażone są 
wyposażone w nowe meble, a także w podstawowy sprzęt RTV i AGD, w taki sposób aby stworzyć atmosferę 
zbliżoną do warunków domowych. Powierzchnia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
łącznie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Hostelem zajmuje 632,51 m2. 

Nowa siedziba Centrum jest odpowiedzią na stale narastające potrzeby mieszkańców powiatu 
buskiego oraz ciągle zwiększającą się ilość osób zgłaszających się po pomoc. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 

 
14.4. 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 2019 roku zgodnie z planem wydatków Funduszu dla uprawnionych pracowników zorganizowano 
następujące formy organizacji wypoczynku: 

1. Dofinansowano zorganizowanie wycieczki dla pracowników oraz członków ich rodzin na Litwę, 
podczas której uczestnicy widzieli: Wilno, Troki i Kowno. 

2. Zorganizowano spotkania integracyjne dla pracowników oraz członków ich rodzin oraz zakupiono 
paczki dla dzieci pracowników zgodnie z regulaminem ZFŚS. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Litwa                       
Pracownicza wycieczka 2019r.                    
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14.5. Podwyższanie kwalifikacji 

 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju uczestniczyli w 2019r.  
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 2018 r.” 1 

2. 
Szkolenie „Psychoterapia dzieci i młodzieży, ujęcie poznawczo – 
behawioralne”  

1 

3. Studium terapii rodzin 1 

4. Kurs Polskiego Języka Migowego  1 

5. XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR „Zawsze z Rodziną” 3 

6. Konferencja „Kierunek – Dziecko” 2 

7. Warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020 2 

8. Szkolenie: „Wsparcie ofiar handlu ludźmi” 1 

9. 7. Kongres rodzicielstwa zastępczego – Dziecko jest najważniejsze 2 

10. 
Szkolenie dla kadry pomocy społecznej w zakresie wsparcia ofiar 
handlu ludźmi 

1 

11. 
Szkolenie „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków 
PFRON” 

2 

12. Szkolenie „System SOW finansowany ze środków PFRON” 2 

13. Spotkanie trenerów PRIDE 2 

14. Warsztaty szkoleniowe dot. SOW 1 

15. Warsztaty „Jak sprawnie realizować i rozliczać projekty” 3 

16. Konferencja szkoleniowa „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 3 

17. 
Konferencja szkoleniowa „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z 
udziałem dyrektorów PCPR i MOPR” 

2 

18. 
Konferencja „Rodzinna piecza zastępcza – perspektywy  
i wyzwania” 

1 

19. Szkolenie w zakresie systemu SOW 2 

20. 
Ogólnopolska konferencja naukowa „20 lat PCPR. Przeszłość. 
Teraźniejszość. Przyszłość” 

1 
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21. 
Konferencja „Centra Usług Społecznych – nowa jakość polityki 
społecznej” 

1 

 
 

RAZEM 
 

35 
 

  

14.6. 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. Szkolenie PRIDE  12 Kandydaci na rodziny zastępcze 17 

2 

Spotkanie konsultacyjne dot. Strategii i 
ogładzonych nowych programów rządowych - 
omówienie działalności jednostek 

1 
Przedstawiciele MGOPS, DPS,WTZ, 
organizacji Pozarządowych. 

17 

3 Konferencja „Zawsze z Rodziną” 1 

Rodziny zastępcze, klienci OIK, 
przedstawiciele władz samorządowych 

powiatu buskiego, Przedstawiciele OPS, 
MGOPS,WTZ 

74 

4 
Szkolenie dla rodzin zastępczych „Mocna 
rodzina – skuteczna pomoc” 

1 Rodziny zastępcze  27 

5 Ocena sytuacji dziecka w rodzinie  2 

Ośrodek Adopcyjny, 
Rodziny zastępcze, 

Przedstawiciele OPS, MGOPS, Sądu 
Rejonowego 

 

46 

6 
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych 

12 Rodziny zastępcze 11 

7 
Spotkanie grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie 

20 
Osoby doznające przemocy w rodzinie  

z terenu powiatu buskiego 
12 

8 Spotkanie grupy wsparcia dla młodzieży   19 
Młodzież szkolna z terenu powiatu 

buskiego 
36 

9 
Warsztaty wychowawcze pn.: „Szkoła dla 
Rodziców” 

14 
Rodzice, klienci Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej 
12 

10 Konferencja „Biała wstążka” 1 Przedstawiciele służb pomocy 59 

 
14.7. 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 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. 
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14.8. Kontrole zewnętrzne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju 

 

W 2019 roku kontrole zewnętrzne były dokonywane przez następujące instytucje kontrolne: 
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach- kontrola okresowa  

b) Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju, Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli -prawidłowość 
przeprowadzania przez PCPR  w Busku-Zdroju zapytania ofertowego na świadczenie poradnictwa 
prawnego w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny”.    
c)Urząd Marszałkowski w Kielcach -Wydział Polityki Społecznej w zakresie realizacji zadań powiatu 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . 

 

 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 

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w 2019 r. 
otrzymało nagrodę specjalną w konkursie ,,Świętokrzyscy Burzyciele Barier” 
w kategorii ,,Łatwy dostęp”.  W kategorii tej nagradzane są działania 
związane z likwidacją barier architektonicznych oraz wszystko to co wpłynęło 
na zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie 
jest kolejną nagrodą dla buskiego PCPR za działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych.  
 

15.2. Skargi i wnioski 

W dniu 19.07.2019 r. wpłynęła skarga na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju do Starosty Buskiego Pana Jerzego Kolarza ze strony Radnego Rady Powiatu 
Pana Grzegorza Jankowskiego.  

 

Andrzej Smulczyński - członek Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji 
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Skarga była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Dyrektor Andrzej 
Smulczyński został zaproszony tylko raz na posiedzenie ww. Komisji w dniu 30 sierpnia 2019 r. w celu 
udzielenia wyjaśnień.   

W dniach 9 września - 21 października 2019 r. został przeprowadzony audyt na                                
temat: prawidłowość przeprowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  
zapytania ofertowego na świadczenie poradnictwa prawnego w ramach projektu pn. ,,Dla Dobra 
Rodziny’’. Według Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli działania Kancelarii i dyrektora PCPR 
naruszały zasadę konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Nie dawały gwarancji  
bezstronności, obiektywizmu i legalizmu przy wydatkowaniu środków publicznych.  

Do ,,Sprawozdanie z Zadania Audytowego Przeprowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie  w Busku-Zdroju’’ nr AWK.1720.8.8.4.2019 odniosła się na piśmie Kancelaria Prawna Ziemba                                               
i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Analiza Kancelarii wykazała „pozamerytoryczny charakter 
kształtowania zarzutów Audytu oraz jaskrawej rozbieżności pomiędzy deklarowanymi zasadami 
prowadzenia czynności kontrolnych, a faktycznym i rzeczywistym sposobem formułowania tez i założeń 
przyjmowanych przez zespół audytorski”. Stanowisko Kancelarii i analiza postępowania audytowego                               
w przedmiotowej sprawie nie zostały jednak uwzględnione w pracach, zarówno Zarządu Powiatu, jak też 
Komisji Rady Powiatu.   

Dnia 13 grudnia 2019 r. na XIII Sesji Rady Powiatu  w Busku- Zdroju podjęto uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. 
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu w Busku- Zdroju 
uznała skargę za zasadną. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się skrzynka skarg i wniosków, gdzie 
anonimowo można wrzucać wszelkie zastrzeżenia.   

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

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  11 

2. Decyzje administracyjne 301 

3. Odwołania od decyzji 2 

4. Skierowania do POW  10 

5. Umowy z Zawodową Rodzina Zastępczą – wznowienie, aneksy 2 

6. Rozstrzygnięcia ze środków PFRON 561 

7. 
Umowy dotyczące wydatkowania środków PFRON 

(bariery, sprzęt, sport ,,Aktywny samorząd”) 
113 

8. Złożone wnioski do Zarządu Powiatu i Radę Powiatu 147 

9. 
Umowy związane z realizacją projektów finansowanych ze 

środków EFS 
22 
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15.4. Koordynacja działań oraz nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez powiat  

z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej oraz wspierania osób 

niepełnosprawnych 

 Nadzór nad prawidłowością wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań 
wykonuje Zarząd Powiatu, natomiast nadzór nad realizacją zadań zleconych wykonywanych przez PCPR 
sprawuje Wojewoda. Bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań prowadzony jest na podstawie 
przedkładanych przez PCPR półrocznych planów pracy i kontroli oraz sprawozdań rzeczowo                             
– finansowych, które pozwalają na ocenę terminowości wykonywania zadań, współpracy z jednostkami 
administracji rządowej, realizacji budżetu, sprawności kadry oraz nadzór nad prawidłowością 
wykorzystania dotacji z budżetu państwa oraz funduszy celowych, pod względem zgodności 
z przeznaczeniem oraz efektywnością.  
 W roku ubiegłym zostało podjętych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu 21 uchwał 
w sprawach dotyczących pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. PCPR wniósł na posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisje Rady Powiatu 157 
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 2019 rok promujące Rodzicielstwo Zastępcze Budżet Centrum 

2. 
Plakaty promujące Rodzicielstwo Zastępcze. Festyn Rodzinny 

 
Kalendarze naścienne 2019 rok promujące Rodzicielstwo Zastępcze 

„Dla Dobra rodziny” 

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

4 Długopisy, smycze, identyfikatory, breloki „Aktywny samorząd” 
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17. OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

I PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE, WYNIKAJĄCE  
Z WYKONYWANYCH ZADAŃ   

 
Minione 20 lecie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowił czas realizacji 

aktywnej polityki społecznej wyznaczonej dwiema Powiatowymi Strategiami Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w latach 2003 - 2010 i 2011-2020, dając dobry prognostyk dla dalszej realizacji polityki 
społecznej w powiecie buskim. 

Okres ten obfitował w wiele przedsięwzięć wynikających z przystąpienia  Polski do Unii 
Europejskiej, a co za tym idzie dostosowania polityki społecznej do norm i zasad obowiązujących                       
w gospodarczo – politycznym związku państw europejskich.  Czas 20 lat, dobitnie udowodnił, iż polska 
polityka społeczna dobrze wykorzystała uprzedni etap, również w Powiecie Buskim. Był to przełomowy 
moment i pora, czego następstwem stała się standaryzacja wielu obszarów polityki społecznej, w tym               
m. in. domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych, prowadzonych przez 
samorząd powiatów. Minione 20 lecie to pozyskane środki finansowe sięgające ponad 14 milionów 
złotych z EFS, skierowane do wszystkich środowisk powiatu, w tym rodzin dysfunkcyjnych, osób 
starszych i niepełnosprawnych, rodzin zastępczych   i rodzin dotkniętych przemocą.  

Samorząd powiatu buskiego doskonale wykorzystał uprawnienia  i możliwości wynikające                        
z prawnych uregulowań zapisanych w aktach prawnych dotyczących obszaru instytucjonalnej 
państwowej specjalistycznej pomocy społecznej mającej na celu organizowanie i świadczenie usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych wielu rodzin 
powiatu. 

Rok 2019 i 2020 są latami kończącymi czas realizacji Powiatowej Strategii, Integracji                                        
i Rozwiązywania Problemów Społecznych w okresie 2011-2020. Nadchodzący rok, to czas podsumowań, 
nowych wskazań oraz nakreślenie planów na nadchodzącą dekadę w obszarze polityki społecznej. 
Najważniejszym będzie opracowanie i uchwalenie nowej „Powiatowej Strategii, Integracji                                       
i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030” i towarzyszącym jej Programom działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych, przemocy w rodzinie  oraz rozwoju rodzicielstwa zastępczego. 

Rok 2020 zakończy realizację projektu „Dla Dobra Rodziny” finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej przy 15% udziale wkładu własnego powiatu. W miesiącu kwietniu bieżącego roku rozpocznie 
się nowy projekt pn. „Lepsze oblicze życia” o wartości 2 651 946,69 zł skierowany                                          
do 50 osób starszych  z terenu miast powiatu buskiego. Projekt ma charakter zadań opiekuńczo                            
– rehabilitacyjnych ze wsparciem psychologicznym. 

Do innych istotnych obszarów zadaniowych wynikających z uregulowań prawnych będzie zasada 
pomocniczości zmierzająca w kierunku poprawy sytuacji bytowej rodzin powiatu szczególnie dotkniętych 
przemocą, mieszkańców  z niepełnosprawnością. Zasadą będzie przychodzenie z pomocą na czas                      
w różnych potrzebach, z uwagą, zaangażowaniem, poszanowaniem godności i dobra rodzin, które nie są                  
w stanie rozwiązać problemów swego funkcjonowania m.in. w opiece   i wychowaniu dzieci. Rehabilitacja 
społeczna w oparciu o środki PFRON wspomaga różne aspekty życia osób niepełnosprawnych,                  
jednak nie na miarę oczekiwań. Zadania te wynikają   z Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2012-2020; dotyczą wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, 
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przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W dalszym ciągu Powiat będzie realizował pilotażowy 
program „Aktywny Samorząd”, który będzie eliminował i zmniejszał bariery uczestnictwa 
niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym oraz dostęp do edukacji. Wnioski złożone                           
w ramach programu będą obsługiwane w  Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego z środków 
PFRON. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi osoby niepełnosprawne to 
instrument kształtujący aktywność takich osób w powiecie. 
PCPR wykonując zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, będzie wspierać rodziny, w tym 
pieczę zastępczą i jej rozwój. Zadanie  to dalej musi stanowić centrum uwagi i działań w poszukiwaniu 
kandydatów do pełnienia roli rodzin zastępczych, ale nade wszystko szkolenia i podnoszenia 
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, co w znacznym stopniu obejmuje projekt „Dla Dobra 
Rodziny”. W opiece nad dzieckiem jako zadanie główne wysuwa się realizacja Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej, w tym poszukiwanie i promowanie rodzicielstwa zastępczego, szkolenie 
kandydatów na rodziny zastępcze oraz  usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, 
których na rok 2020 planowanych jest 12 osób,  co stanowi 12,5% ogółu dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej. 

Zadania własne powiatu w polityce społecznej obligują PCPR do prowadzenia nadzoru i rozwoju 
infrastruktury domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej prowadzenia mieszkań 
aktywizujących i chronionych. Powołanie Hostelu dla trzech rodzin zabezpiecza sytuację bytową ofiar 
przemocy w rodzinie a działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez prowadzenie 
specjalistycznego poradnictwa wychodzi naprzeciw potrzebującym. Zadanie to jest do końca 2020 roku 
realizowane w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uruchomi wiele działań do współpracy                                     
z Zespołami Interdyscyplinarnymi w gminach i miastach powiatu.   

W 2020 roku planowana jest zmiana na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku–Zdroju w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych przez obecnego Dyrektora. 
Konkurs na to stanowisko oprócz wymaganych ustawowo wymagań, powinien wyłonić kandydata z 
doświadczeniem przy realizacji kilku projektów unijnych o zasięgu powiatowym.  

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na 2020r. wyniesie   
4 304 918,00 złotych z czego na zadania własne  1 581 486,00 złotych  i zadania zlecone 398 601,00 
złotych. Projekty EFS opiewać będą na kwotę 2 324 831,00 złotych, co stanowić będzie  54 %  ogólnych 
środków finansowych. 

Podejmowane w 2020 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działania będą kontynuacją 
poprawy warunków życiowych mieszkańców powiatu buskiego. Koncentrować będziemy się zwłaszcza 
na pracy nad polepszeniem sytuacji socjalno-bytowej podopiecznych, ich wiedzy prawnej, poziomu 
funkcjonowania psychospołecznego oraz możliwości uczestniczenia w rehabilitacji.  

Pomoc adresowana będzie w szczególności do osób niepełnosprawnych, rodziców zastępczych    
i dzieci przebywających pod ich opieką, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, osób 
znajdujących się w kryzysie, głównie z powodu doświadczania przemocy w rodzinie, osób z zaburzeniami 
psychicznymi, osób w podeszłym wieku, bądź osób znajdujących się w potrzebie uzyskania 
specjalistycznego wsparcia (socjalnego, psychologicznego). 

Przeniesienie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  do nowych pomieszczeń, 
zlokalizowanie w niej Hostelu i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej stworzy leprze warunki dla 
wykonywania zadań statutowych pomocy społecznej. Zróżnicowany wolumen występujących problemów 
rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych starszych i samotnych powodować będzie poszukiwanie 
nowych skutecznych metod ich ograniczenia również poprzez szybkie działania interwencyjne. Szeroka 
współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi, kościelnym, administracja 
samorządowa i rządową winny dać gwarancję wysokiej jakości usług pomocowych adresowanych  do  
mieszkańców Powiatu Buskiego.  

 

18. PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE W ROKU 2020                                              
W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 

 
• Częściowa wymiana stolarki okiennej oraz naprawa przeciekającego dachu                                  

i orynnowania.  

• Uporządkowanie terenu wokół budynku. Wyznaczenie i oznakowanie miejsc 
parkingowych. 

http://www.centrumbusko.pl/
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• Remont starego garażu: naprawa dachu i wymalowanie. 

• Zakup i montaż garażu dla samochodu dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

 

 
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
 

• Malowanie pokoi mieszkalnych i pomieszczeń biurowych – 15.000,00 zł. - ze środków 

własnych. 

• Wykonanie lustra weneckiego do „izolatki” – 5.000,00 zł. - ze środków własnych. 

• Zakup wiaty dla palaczy z montażem drzwi – 15.000,00 zł. - ze środków własnych. 

• Remont posadzki z tarkettu – 20.000,00 zł. - ze środków własnych. 

• Montaż rolet w pomieszczeniach mieszkalnych  – 5.200,00 zł. - ze środków własnych. 

 
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie  
 

• Malowanie pomieszczeń wewnętrznych Pawilonu Mieszkalnego I - 35.000,00 zł.                              
- ze środków własnych. 

• Zakup 3 kołowego elektrycznego wózka do transportu żywności pomiędzy Pawilonem II                            
i Pawilonem I - 32.000,00 zł. - ze środków własnych. 

 
Dom Pomocy Społecznej w Słupi  
 
Na rok 2020 nie są planowane większe remonty i inwestycje, oprócz koniecznych napraw        
i konserwacji: 
 

• Prace związane z troską o bieżącą estetykę pokoi mieszkalnych  i otoczenia budynków. 

• Wymiana instalacji elektrycznej w budynku „B” – kontynuacja. 

• Malowanie i bieżąca konserwacja  części mieszkalnej w budynku „B” – kontynuacja. 

 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS. 
 
 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach  
 

• W roku 2020 planowane jest ocieplenie domu,  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.   

• Konserwacja  kominów wentylacyjnych a także malowanie dachu. 
 

Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS i Caritas. 
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim 
 

• Adaptacja pomieszczenia na pracownię terapeutyczną – ze środków PFRON ujętych                                 
w preliminarzu na 2020r.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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Sprawozdanie opracował Zespół Pracowników Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –  Zdroju na podstawie 

materiałów własnych oraz otrzymanych z jednostek pomocy 

społecznej  w powiecie buskim.  

  

………………………… .  

Zatwierdzam 

 

 

Busko –  Zdrój marzec  2020 rok 

 

 

Wersja elektroniczna Sprawozdania zawiera:  

-  Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            

za 2019 rok,  

-  Film: „20 –  lecie działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Busku-Zdroju 1999-2019”,                            

-  Sprawozdanie Domów Pomocy Społecznej w Gnojnie, Zborowie,  

Słupi,  Ratajach,  

-  Sprawozdanie Warsztatów Terapii  Zajęciowej                                             

w Gnojnie,  Busku-Zdroju, Piasku Wielkim. 

 

http://www.centrumbusko.pl/

