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1. ZADANIA POWIATU  

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.  

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. 

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 2020 dochody budżetowe zostały zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Busku-Zdroju w kwocie 1 000,00 zł, natomiast wykonanie zadań wyniosło 5 094,26 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 2019 
-2020 kształtuje się następująco: 

 
Tabela 1. Dochody budżetowe osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Dział 
Roz- 
dział 

Treść zadania 
Wykonanie          
w roku 2019 

w zł 

Plan roku 
2020 w zł 

Wykonanie          
w roku 2020 

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 

 
590,28 

 
500,00 

 
245,15 

 
41,53 

 
49,03 

852 85295 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 
§0830 

30 035,69 400,00 3 145,86 10 ,47 786,46 

853 85395 

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 
§0920 

4 764,22 100,00 1 703,25 35,75 1703,25 

Ogółem 35 390,19 1 000,00 5 094,26 14,39 509,43 

 
2.2. Wydatki budżetowe 

 
2.2.1. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 

 
Tabela 2. Wykonanie budżetu Centrum w roku 2020 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 5 042,00  5 042,00  5 042,00  
  

4010 599 370,00 599 359,25 599 359,25  
  

4019 20 705,00 20 705,00 20 705,00  
  

4040 42 753,00 42 725,90 42 725,90 51 465,06 
  

4110 86 034,00 86 033,52 86 033,52 8 862,28 
  

4119 3 565,00 3 565,00 3 565,00 1 260,89 
  

4120 14 860,00 14 859,63 14 859,63  
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4129 507,00 507,00 507,00  
  

4170 6 120,00 6 120,00 6 120,00  
  

4210 11 000,00 10 998,70 10 998,70 315,25 
  

4260 9 811,00 9 800,12 9 800,12  
  

4270 2 592,00 2 591,17 2 591,17  
  

4280 990,00 990,00 990,00  
  

4300 31 002,00 30 986,63 30 986,63 1 261,40 
  

4309 18 093,00 18 093,00 18 093,00  
  

4360 5 418,00 5 418,00 5 418,00 187,59 
  

4410 3 029,00 3 028,11 3 028,11  
  

4430 4 424,00 4 404,00 4 404,00  
  

4440 35 108,00 35 108,00 35 108,00    

4480 75,00 74,04 74,04    

4520 5 960,00 5 960,00 5 960,00    

4700 1 100,00 1 100,00 1 100,00  
  

  

OGÓŁEM 907 558,00 907 469,07 907 469,07 63 352,47 
  

 
 Wykazane zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w głównej mierze dotyczą 

naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz ze składkami na ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne i zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

 
2.2.2. Budżety jednostek pomocy społecznej 
 

W roku 2020 w dziale Pomoc Społeczna, jednostki pomocy społecznej dysponowały kwotą  
19 651 635,32 zł (w tym środki PFRON stanowiły kwotę 3 162 466,93 zł, tj. 16,09 % sumy ogólnej),  
z czego na domy pomocy społecznej: 11 572 039,39 zł (58,89%). Budżet PCPR wynosił 907 558,00 zł 
(4,62%) a Rodzin Zastępczych: 1 057 292,00 zł (5,38%) i POW i MOW 292 426,00 zł (1,49%), projekty: 
2 344 093,00 zł (11,93 %),  program Dobry Start i wsparcie w czasie pandemii COVID-19 315 760,00 zł 
(1,61%). Poniżej w ujęciu tabelarycznym ujęto wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej                           
w 2020 r. 
 

Tabela 3. Wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2020 roku 

Lp. Nazwa instytucji Plan na 2020 Wydatki dokonane 
Wykonanie              

w % 

 

1. DPS Gnojno 6 389 813,39 6 388 808,19 99,98 

 2. DPS Rataje 114 039,00 114 039,00 100 
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3. DPS Słupia 1 255 377,00 1 255 377,00 100 

4. DPS Zborów 3 812 810,00 3 812 810,00 100 

RAZEM 11 572 039,39 
11 571 034,19 

 
99,99 

 

5. PCPR  907 558,00 907 469,07 99,99 

6. Rodziny Zastępcze, 500+ 1 057 292,00 1 041 879,47 98,54 

7. 

Projekty: „Rodzina Wspólna 
Troska”, „Dla Dobra Rodziny”, 
„Lepsze Oblicze Życia”. 
 

2 344 093,00 1 777 542,46 75,83 

8. POW I MOW, 500+ 292 426,00 289 975,54 99,16 

9. 
Program Dobry Start, Wsparcie 
dzieci umieszonych w pieczy w 
okresie pandemii COVID-19. 

315 760,00 281 045,21 89,01 

RAZEM 4 917 129,00 4 297 911,75 87,41 

 

12. PFRON 2 306 981,00 2 306 965,41 99,99 

13. Aktywny Samorząd 507 498,43  431 745,31  85,07  

14. 

Pomoc osobom poszkodowanym  
w wyniku działania żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” Moduł III.   

347 987,50 339 987,50 97,70 

RAZEM 3 162 466,93 3 078 698,22 97,35 

OGÓŁEM 19 651 635,32 18 947 644,16 96,42 

 
 
 

2.3. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania powiatu z zakresu 

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

2 457 264,00 zł, w tym: 
 
 na rehabilitację zawodową: 150 283,00 zł (zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy), 
 na rehabilitację społeczną: 2 306 981,00 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 507 498,43 zł. 
W 2020 roku Powiat otrzymał również środki na realizację  Modułu III programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi” w wysokości  347 987,50 zł. 
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2.4. Środki pozyskane dodatkowo 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w roku 2020 pozyskało dodatkowe środki  

w wysokości: 4 800,00 zł z następujących źródeł:  
 
 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 2020 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 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało                               
275 mieszkańców, w tym 111 mieszkańców skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku (na starych 
zasadach) i 164 przebywających na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 roku (na nowych 
zasadach). W wyniku ruchu mieszkańców w 2020 roku przyjęto 28 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). 
Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zborowie jest Pani Jolanta Kałucka.  

                         

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
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Na koniec 2020 roku przebywało w nim 64 pensjonariuszek, w tym 28 na starych zasadach                   

i 36 na nowych zasadach. W 2020 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, 
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 2020  roku w lokalach aktywizujących przebywało 21 osób. W ciągu całego 2020 roku 

przyjęto 33 osoby. 

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 2020 rok zostało przedstawione            
na Zarządzie Powiatu w dniu 04.03.2021 r.). 

 
3.1.2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 

 

 

 

 
 
 
 

Lokale aktywizujące 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej  

 
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie  

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 

             

 

 
 

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. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 
jest Pani Renata Szymańska - Gałązka.  

Na koniec 2020 roku przebywało w DPS 97 pensjonariuszy,  w tym 56 na 
starych zasadach  i 41 na nowych zasadach. W roku 2020  do DPS  w Gnojnie 

przyjęto 9 mieszkańców.   
 
 

 

 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Gnojno za 2020 rok zostało przedstawione                   
na Zarządzie Powiatu w dniu 04.03.2021 r.). 

 
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. Dyrektorem tej jednostki jest  
s. Agata Jońca.  

Na koniec  roku przebywało w nim 80 pensjonariuszek, w tym  24 na starych 
zasadach i 56 na nowych zasadach. W 2020 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 2020 rok zostało przedstawione na 

Zarządzie Powiatu w dniu 04.03.2021 r.). 
 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej  

http://www.dpsgnojno.pl/
mailto:dps_gnojno@poczta.onet.pl


 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 12  

 

 

3.1.4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich prowadzony jest przez Caritas 
Diecezji Kieleckiej na podstawie zawartej umowy na realizację zadania publicznego  
z zakresu pomocy społecznej. Kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w Ratajach 
Słupskich jest Pan Witold Krawczyk. 

Na koniec 2020 roku przebywało w nim 34 pensjonariuszy, w tym 31 na 
nowych zasadach i 3 na starych zasadach. W 2020 roku przyjęto do DPS  w Ratajach 
Słupskich 13 osób. 

 

 

 

 

  

(
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Rataje Słupskie za 2020 rok zostało przedstawione na 
Zarządzie Powiatu w dniu 04.03.2021 r.). 

 
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 31.12.2020 r. 

Średni miesięczny koszt 
utrzymania mieszkańca 

Ogółem 2020 rok 

1. 
Dom Pomocy Społecznej                                 

w Zborowie 
56 osób / 51 etatów 4 350,00 

2. 
Dom Pomocy Społecznej                          

w Gnojnie 
73 osób / 71,125 etatu 4 395,00 

3. Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 63 osoby / 62,50 etatu 4 100,00 

4. 
Dom Pomocy Społecznej                          

w Ratajach Słupskich  
25 osób / 24 etaty 3 950,00 

 RAZEM: 
217 osoby / 208,625 

etatu 
średnio w powiecie  

4 198,75 

Typ:   dla osób w podeszłym wieku 

liczba miejsc: 35 

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

  

 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 
Słupskich 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej  

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 
Słupskich 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 

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

Lp. Nazwa i typ placówki Liczba miejsc 

 
Liczba mieszkańców wg stanu                  

na dzień 31.12.2020 r. 
 

1. 
Dom Pomocy Społecznej                           

w Zborowie 
65 64 

2. 
Dom Pomocy Społecznej                           

w Gnojnie 
100 97 

3. Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 90 80 

4. 
Dom Pomocy Społecznej                              

w Ratajach Słupskich  
35 34 

 
 

RAZEM: 290 275 

 
 
Tabela 6. Ruch mieszkańców 

 

Lp. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej  
Liczba osób przyjętych w roku 2020 

 

1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 3 

2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 9 

3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 3 

4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich  13 

 
 
 

RAZEM 28 

 

Wykres 1. Ruch mieszkańców w DPS 

0
5

10
15

Dom Pomocy
Społecznej w

Zborowie

Dom Pomocy
Społecznej w

Gnojnie

Dom Pomocy
Społecznej w

Słupi

Dom Pomocy
Społecznej w

Ratajach
Słupskich

3

9

3

13

Liczba osób przyjetych w 2020r.  

 
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w domach pomocy społecznej na 290 miejsc,  wolnych było 15 
miejsc: w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie (3), w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich  
(1), w Domu Pomocy Społecznej w Słupi (10), w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie (1).  
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3.1.6. Informacja dotycząca zabezpieczenia Domów Pomocy Społecznej przed COVID-19 

 
Zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                          

w Busku-Zdroju sprawuje stały nadzór nad domami pomocy społecznej.  

Domy Pomocy Społecznej zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 

Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, jak również Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku   

-Zdroju.    

W 2020 roku Powiat Buski otrzymał od Wojewody Świętokrzyskiego dodatkowo dotację celową dla 

domów pomocy społecznej, która w głównej mierze została przeznaczona na zakup środków ochrony 

osobistej jak również na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii 

SARS-COV-2.  

Ponadto, aby wesprzeć DPS-y Powiat Buski przystąpił do grantu na realizację wsparcia dla Domów 

Pomocy Społecznej w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość”. W ramach tego projektu zostało 

zakupione wyposażenie i środki ochrony osobistej,  pozyskano środki na dodatki dla pracowników, środki 

na zakup testów na obecność Covid-19 oraz środki na utworzenie miejsc wytchnieniowych dla 

pracowników. 

Ponadto Powiat Buski złożył projekt grantowy dedykowany pielęgniarkom, obejmujący dodatkowe 

wynagrodzenia dla osób pracujących  w jednym miejscu pracy oraz zakup środków ochrony osobistej                 

– nie znamy jeszcze rozstrzygnięcia. Zostało również złożone zapotrzebowanie finansowe do 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego mające na celu przygotowanie i zabezpieczenie domów 

pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem w okresie jesiennym w szczególności 

na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług.  

Dyrektorzy domów pomocy społecznej wprowadzili własne zarządzenia w sprawie zapobiegania          

i przeciwdziałania zagrożeniom związanym  z rozprzestrzenianiem się wirusa  COVID-19.  

We wszystkich DPS-ach obowiązywał całkowity zakaz odwiedzin mieszkańców, całkowity zakaz 

dla mieszkańców wyjazdów na urlopy i przepustki oraz wyjść poza placówkę. Pracownicy zostali 

zobowiązani do wprowadzenia zaostrzonego rygoru higieniczno-sanitarnego. Zmieniono system pracy 

pielęgniarek i opiekunek z trzyzmianowego na dwuzmianowy, aby zmniejszyć rotację personelu na 

dyżurach. W DPS-ach wyznaczono pomieszczenia jako izolatki. Nowo przyjmowani mieszkańcy są 

poddawani testom, po uzyskaniu wyniku ujemnego są przyjmowani do DPS. Dodatkowo jednak na 10 dni 

są umieszczani w izolatce. 

Na bieżąco wykonywane są niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie DPS– ów przed 

wirusem, m. in.:   

- pomiary temperatury obejmujące mieszkańców i personel; 
- personel jest zobowiązany do chodzenia w maseczkach, rękawiczkach, przyłbicach; 
- personel zobowiązany jest do noszenia odzieży ochronnej jednorazowej  w przypadku kontaktu z osobą 
wykazującą objawy choroby; 
- kilkukrotnie   w ciągu dnia  dezynfekuje się  powierzchnie (stoły, krzesła, klamki itp.); 
-  wykorzystywane są  lampy bakteriobójcze UVC, ozonatory. 

Należy podkreślić, że już w maju 2020r. przeprowadzane były testy przesiewowe wśród 

pracowników DPS. Ponadto we wrzesień 2020r. wykonano wśród mieszkańców i pracowników DPS testy 

kasetkowe na przeciwciała.  

     Jednak w związku z zaistniałą sytuacją na przełomie października/listopada i listopada/grudnia 

2020r. nie udało się jednak uniknąć  pojawienia się ogniska koronawirusa w Domach Pomocy 

Społecznej. Sytuacja w pełni była opanowana przez kadrę DPS.  

Na bieżąco do jednostek są przekazywane wszystkie ważne informacje otrzymywane w sprawie 

postępowania  dot.  koronowirusa. Obecnie mieszkańcy domów pomocy społecznej są zaszczepieni, jak 

również pracująca tam kadra.    

Jak widać podejmowane były i są wszelkie kroki, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo 

mieszkańców DPS. Powiat Buski pozyskuje możliwe środki finansowe, aby wesprzeć DPS-y                     

w walce z COVID-19. Dyrektorzy DPS dokładają starań aby zabezpieczyć mieszkańców                             

i personel. Sytuacja w domach jest na bieżąco monitorowana i przekazywana odpowiednim służbom.  
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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 2020 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 

 
Na koniec 2020 roku w placówce przebywało 15 wychowanków. W 2020 roku w placówce nie 

zostały umieszczone żadne dzieci. 

Miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanka  w 2020 roku wynosiły 5 372,93 zł. 
 
Tabela 7. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach na dzień 31 grudnia 2020 r. 
  

Lp. 
Powiat pochodzenia dziecka 

 

Wychowankowie – liczba 

 

1. 
Powiat Buski 

 
5 

2. Powiat Nowosolski 4 

3. 
Powiat Kielecki 

 
 

5 

4. 
Powiat Tychy 

 
 

1 

 
 

 
Razem 

15 

Typ:   socjalizacyjny 

liczba miejsc: 14 miejsc, w tym 12 socjalizacyjnych i 2 miejsca interwencyjne 

Strona/ e-mail www.powwiniary.busko.pl / pow@powwiniary.pl 
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Tabela 8. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku przebywało w placówce 32 dzieci. W 2020 roku w placówce zostało 

umieszczonych 7 wychowanków na podstawie postanowień sądu rodzinnego.   
Miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanka  w 2020 roku wynosiły 4 507,00 zł. 

  
Tabela 9. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Wychowankowie – liczba  

1. 

 
Powiat Buski 

 
18 

2. 

 
Powiat Kielecki  

 
1 

3. 

 
Powiat Zielonogórski 

 
2 

4. 

 
Powiat Skarżyski 

 
3 

5.  

 
Powiat Radomszczański  

 
2 

6. 

  
Powiat Pińczowski 

 
3 

7.  

 
 

Powiat Wałcz  
 

3 

 
 
 
 

RAZEM 32 

 
 
 
 
 
 
 

Lp. Placówka 
Liczba 

wychowanków 

Wychowankowie 
z powiatu 
buskiego 

Wychowankowie 
z innych 

powiatów 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza  
w Winiarach  

15 5 10 

http://www.domojcagwidona.pl/
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Tabela 10. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku) 
 

Lp. Placówka 
Liczba 

wychowanków 
Wychowankowie 

z powiatu buskiego 
Wychowankowie 

z innych powiatów 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza 
w Pacanowie 

32 18 14 

 

4.2. Przeorganizowanie placówki  
 

Rok 2020 był rokiem przełomowym dla placówek opiekuńczo – wychowawczych z dostosowaniem 
się do wymagań Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie, z którą od                       
1 stycznia 2021 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie będzie mogło przebywać więcej niż                     
14 dzieci. 

W wyniku tego w miesiącu grudniu 2020 r. Powiat Buski uzyskał zgodę Wojewody 
Świętokrzyskiego na czas nieokreślony na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej pełniącej 
funkcję socjalizacyjną z miejscami interwencyjnymi pod nazwą: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza       
w Winiarach na łączną liczbę miejsc 14, w tym 12 miejsc socjalizacyjnych i 2 miejsca interwencyjne. 
Natomiast Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie w dniu 20.11.2020 r. otrzymała zgodę 
Wojewody Świętokrzyskiego na przedłużenie terminu dostosowania POW w Pacanowie do standardów                     
o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej do dnia 30 czerwca 2021r.   
 

4.3. Współfinansowanie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dziecka  

w pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej: „w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (…), placówce opiekuńczo 
-wychowawczej (…) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 
go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 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 2020 roku 

 

LP. GMINA Liczba dzieci Piecza zastępcza % 

1. MGOPS Busko-Zdrój 

1 POW Pacanów 50% 

1 ZRZ - Busko 10% 

1 RZ - Busko 30% 

2 RZ - Busko 30% 

1 RZ - Busko 30% 

1 RZ - Busko 50% 

1 RZ - Busko 50% 

1 RZ - Busko 50% 

1 RZ - Busko 50% 

2 MGOPS Stopnica 2 RZ - Stopnica 50% 

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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2  RZ-Busko 50% 

1 ZRZ - Biechów 50% 

2 POW – Pacanów  50% 

1  POW Winiary 30% 

3. MGOPS Nowy Korczyn  2 RZ-Nowy Korczyn 30% 

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

5. 
MGOPS Wiślica 

 
1 RZ- Kazimierza Wielka 50% 

 GOPS Tuczępy 1 ZRZ - Biechów 30% 

6. GOPS Tuczępy  1 ZRZ - Biechów 10% 

7. 
 
 
 
 

 
 

MGOPS Pacanów 
 
 

2 POW Winiary 50% 

7 POW Pacanów 10% 

1 RZ - Pacanów 50% 

1 RZ - Pacanów 10% 

 

 

4.4. Rodzinna Piecza Zastępcza 

 
Dziecko pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej kierowane jest do pieczy 

zastępczej, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego. Piecza zastępcza organizowana jest przez powiat               
i może ona przybierać formę pieczy zastępczej rodzinnej bądź instytucjonalnej.   

Umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej powinno być ostatecznością - po wykorzystaniu 
wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej. Celem umieszczenia dziecka w środowisku 
zastępczym jest stworzenie warunków do pomocy i uskutecznienie pozytywnych zmian w rodzinie, aby dziecko 
mogło powrócić pod opiekę rodziców. W przypadku, kiedy przeszkody w sprawowaniu opieki nie są 
tymczasowe i mają charakter trwały, rozważa się możliwość podjęcia procedury przysposobienia dziecka. 
Piecza zastępcza z założenia jest nastawiona na przywracanie dziecka rodzinie, jest więc opieką tymczasową. 
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Tabela 12. Rodzinna forma opieki zastępczej w 2020 roku w powiecie buskim kształtowała się w następujący 
sposób: (stan na 31.12.2020 r.)  
 

Typ rodziny zastępczej Liczba rodzin Liczba dzieci 

Spokrewnione 14 17 

Niezawodowe 13 15 

Zawodowe 3 14 

Ogółem 30 46 

 

Tabela 13. Szczegółowy wykaz rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej w danej 

gminie Powiatu Buskiego obrazuje poniższa tabela.(stan na 31.12.2020 r.) 

Gmina Liczba rodzin 

spokrewnionych 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

Liczba rodzin 

niezawodowych 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

zawodowych 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

Ogółem 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Busko - 

Zdrój 

7 8 8 9 2 8 17 25 

Wiślica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stopnica 2 3 2 3 0 0 4 6 

Pacanów 3 3 0 0 1 6 4 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 14 17 13 15 3 14 30 46 

 
 
 
Tabela 14. Budżet powiatu na rodziny zastępcze w latach 2012 – 2020 

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 
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8. 2019 816 931 

9. 2020 827 922 

 

4.4.1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 821) rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka objęte są opieką 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jest on przydzielany rodzinie zastępczej na jej wniosek.  

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju zatrudnionych jest 2 koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie marzec – lipiec był zatrudniony 3 koordynator na ¼ etatu.                  
W 2020 roku w  Powiecie Buskim opieką koordynatorów objętych zostało w sumie 37 rodzin zastępczych. 

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.  

Koordynatorzy wspierali rodziny zastępcze z Powiatu Buskiego w wypełnianiu obowiązków 
wynikających z powierzonej im funkcji. Odwiedzali ich domy rodzinne przynajmniej raz w miesiącu lub 
częściej, gdy wymagała tego sytuacja rodzinna. Spotykali się ponadto z rodzicami zastępczymi                         
w siedzibie PCPR– kontakt osobisty oraz byli w stałym kontakcie telefonicznym. W związku z pandemią 
koronawirusa w Polsce od marca 2020 r. koordynatorzy nie wizytowali domów rodzinnych rodzin 
zastępczych, ale starali się wykonywać pracę w systemie zdalnym przy pomocy komunikatorów 
społecznych: Messengera, WhatsAppa, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
tradycyjnej. Istniała jednak możliwość osobistego skorzystania ze wsparcia koordynatora, psychologa czy 
radcy prawnego w siedzibie PCPR przy zachowaniu zasad dystansu społecznego i wymogów 
sanitarnych. W październiku 2020 r., w wyniku znoszenia ograniczeń epidemiologicznych koordynator 
wizytował domy rodzinne rodzin zastępczych.  

Celem wizyt służbowych koordynatora w domach rodzin zastępczych była stała wymiana 
spostrzeżeń dotyczących codziennego funkcjonowania rodzin zastępczych, analiza aktualnej sytuacji 
materialnej w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych dzieci, czuwanie nad prawidłową dbałością o stan 
zdrowia podopiecznych. Udzielał on 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 i korepetycjach  organizowanych dla dzieci przez PCPR w Busku                     
–Zdroju. Koordynator zachęcał ponadto do korzystania z oferowanych form szkoleń, warsztatów dla 
rodziców zastępczych, nastoletniej młodzieży czy zajęć dla dzieci. W przypadku zaistnienia problemów 
natury opiekuńczo–wychowawczej, psychologicznej i zdrowotnej koordynator oferował pomoc                      
w pokierowaniu do specjalistów. Koordynator ponadto umożliwiał organizację spotkań podopiecznych            
ze swoimi rodzicami biologicznymi. Były to m. in. spotkania monitorowane przez psychologa                      
i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w siedzibie PCPR w Busku–Zdroju.  Po odbytych spotkaniach 
prowadzono rozmowy  z rodzicami, wspierano ich w nabywaniu umiejętności opiekuńczo                                    
–wychowawczych, proponowano drogę rozwoju w kierunku powrotu dziecka pod opiekę rodziny 
biologicznej.   

Kompleksowa pomoc i wsparcie rodziny zastępczej odbywała się dzięki ścisłej współpracy osób            
i instytucji pracujących z dziećmi i rodziną. Współpraca koordynatorów z instytucjami w 2020 r.:  
1. Ośrodki pomocy społecznej i centra pomocy rodzinie: 
 - z terenu powiatu buskiego: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku–Zdroju, Miejsko 
- Gminnym Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Pacanowie, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Stopnicy, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gnojnie, Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Solcu–Zdroju, Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Tuczępach. 
 - z miejsca pochodzenia podopiecznych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku–Białej, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku                    
–Kamiennej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej          
w Luboniu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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w Stalowej Woli, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie            
w Kielcach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. 
Współpraca z w/w ośrodkami skupiała się głównie w obszarze sporządzania opinii na temat 
funkcjonowania rodziców biologicznych pod kątem czynionych starań w kierunku polepszenia własnej 
sytuacji życiowej lub monitorowania przebiegu urlopowań podopiecznych rodzin zastępczych. 
2. Sądy rodzinne: Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, Sąd Rejonowy w Wołominie, Sąd Rejonowy 
w Busku-Zdroju. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wnioskowało o uregulowanie sytuacji prawnych podopiecznych            
w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i alimentacji. 
3. Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach 
Centrum dokonywało zgłaszania podopiecznych z uregulowaną sytuacją prawną, monitorowało również 
proces adopcyjny podopiecznych, u których zasadne było przysposobienie. 
4. Placówki oświatowe: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju, Zespół Szkolno – Przedszkolny                         
w Stopnicy, Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny w Jarząbkach, Publiczna Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Busku–Zdroju, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku–Zdroju, Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju, Szkoła Podstawowa w Zbludowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Siesławicach, Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach, Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, 
Zespół Placówek Oświatowych w Wójczy, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, 
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Broninie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Busku                  
–Zdroju, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku–Zdroju, I Liceum Ogólnokształcące   
w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku–Zdroju, Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach, Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych                     
w Szczucinie, Centrum Edukacji SIGMA w Busku–Zdroju, Szkoła Policealna TEB Edukacja w Kielcach, 
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Zadaniem Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest 
czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez podopiecznych z rodzin zastępczych. 
Stąd bezpośredni i telefoniczny kontakt koordynatora z placówkami oświatowymi różnego szczebla. Są to 
spotkania z wychowawcami klas, pedagogami i psychologami szkolnymi. Dwa razy w roku PCPR 
występuje do placówek oświatowych z prośbą o wydanie opinii o postępach w nauce, zachowaniu, 
frekwencji podopiecznych oraz o przebiegu współpracy z opiekunami zastępczymi. Wychowankowie 
przebywający w rodzinach zastępczych osiągają zróżnicowane oceny – są uczniowie osiągający bardzo 
dobre wyniki w nauce, jak również słabi wymagający wsparcia ze strony specjalistów. PCPR 
zagwarantowało korepetycje dla dzieci wymagających pomocy w nauce. Jedna podopieczna otrzymała 
Stypendium Burmistrza Buska – Zdroju za bardzo dobre wyniki w nauce. Wszyscy uzyskali  
promocję do następnej klasy. Wśród podopiecznych znajdują się także studenci wyższych uczelni. 
5.Ośrodki zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pacanowie, Przychodnia Rejonowa                     
Nr 1 w Busku-Zdroju, Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Solcu-Zdroju, Samorządowy Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Brzostkowie, Ośrodek Zdrowia w Szczucinie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
MEDICA w Stopnicy, Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej Pińczowskiej, Przychodnia 
Rejonowa w Raczycach, Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach,  Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczępach. 
Rodziny korzystały także we własnym zakresie ze specjalistycznych porad medycznych i opieki                      
w zależności od potrzeb i stanu zdrowia podopiecznych. 
 
 
4.4.2. Okresowa ocena sytuacji dziecka. Ocena rodzin zastępczych 

 
W 2020 r. 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 2020 r., 
poz.821) zorganizowano dwa spotkania mające na celu Okresową Ocenę Sytuacji Dziecka 
Umieszczonego w Rodzinnej Pieczy Zastępczej: w dniach 25.06.2020 r. (oceniono sytuację 25 osób)                
i 17.12.2020 r. (22 osób).  

Dokonano również okresowej oceny sytuacji dziecka poniżej 3 roku życia: 18.02.2020 r.                         
(1 osoba), 07.04.2020 r. (1 osoba), 24.09.2020 r. (2 osoby).  

W związku z panującą w kraju pandemią koronawirusa COVID-19  i wprowadzonymi w związku          
z tym ograniczeniami w  kontaktach społecznych – półroczna okresowa ocena sytuacji dziecka 
przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej odbyła się w formie wewnętrznego zebrania pracowników 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku – Zdroju pracujących z rodziną zastępczą oraz              
w formie on-line - łączono się z rodzinami zastępczymi za pomocą komunikatorów społecznościowych. 
Przy ocenie brano pod uwagę pisemne opinie z ośrodków pomocy społecznej na temat funkcjonowania 
rodziców biologicznych podopiecznych oraz poczynionych kroków w kierunku przejęcia opieki nad 
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Monitoring  spotkania  dziecka z pieczy 
zastępczej z rodzicem biologicznym 

 

dziećmi, a także pisemne opinie z przedszkoli i szkół o przebiegu i wynikach w nauce małoletnich oraz 
innych instytucji pracujących z dzieckiem  i rodziną. 

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. 
 
4.4.3. Pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych 

 
Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Busku–Zdroju świadczył pomoc 
psychologiczną dla rodzin zastępczych z terenu całego 
powiatu buskiego. Cyklicznie raz  w miesiącu odbywały się 
spotkania grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, 
prowadzone przez psychologa i koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej. W związku  z ograniczeniem kontaktów 
społecznych  na skutek pandemii koronawirusa, w roku 
2020 odbyło się 7 grup wsparcia. Psycholog prowadziła 
także indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców 
zastępczych  i podopiecznych.  
Prowadzone były również badania psychologiczne 
członków rodzin zastępczych, psycholog w 2020 r. łącznie 
przeprowadził 18  takich badań. Praca psychologiczna 
częściowo odbywała się w kontakcie osobistym                              

a częściowo on-line za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych, zgodnie z zaleceniami 
sanepidu w związku sytuacją epidemiologiczną w kraju. Psycholog łącznie udzielił 44 takich porad. 

 
4.4.4. Napływ i odpływ dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

 
W okresie sprawozdawczym zostało umieszczone w rodzinach zastępczych 6 małoletnich dzieci 

– z rodzin biologicznych (2 – w zawodowych rodzinach zastępczych i 4 – w spokrewnionych rodzinach 

zastępczych). Zostało rozwiązanych 7 rodzin zastępczych. Z czego 6 spokrewnionych rodzin zastępczych                  

- 5 podopiecznych powróciło pod opiekę rodziców biologicznych lub opiekuna prawnego, a 1 

podopieczna usamodzielniła się (założyła własne gospodarstwo domowe).  Została rozwiązana 1 rodzina 

zastępcza niezawodowa w związku z powrotem podopiecznego pod opiekę matki biologicznej. Jeden 

podopieczny    z rodziny zastępczej zawodowej został przysposobiony.  

 
4.4.5.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego  
   W związku z pandemią koronawirusa w kraju nie mógł zostać zorganizowany coroczny Festyn 
Rodzinny „NIE MA JAK RODZINA” promujący ideę rodzicielstwa zastępczego. Rodziny zastępcze 
otrzymały od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dyplomy z podziękowaniami za poświęcenie oraz 
zaangażowanie w opiekę i wychowanie swoich podopiecznych. 
 
4.4.6.Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2018-2020 
 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. art. 180 pkt.               
1 nakłada na powiaty opracowanie i realizację 3-letnich Powiatowych Programów  Rozwoju Pieczy 
Zastępczej. W powiecie buskim w 2020 r. 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: 
 
 
 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 



 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 23  

 

 

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,                                                       
- 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. 
 
 

-zatrudnianie 2 Koordynatorów Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej, 
- prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, 
- organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych:  
  „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej” 
„Trening Mediacji Rodzinnych”,  
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci  i młodzieży             
z rodzin zastępczych, 
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dostosowane 
do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych 
braków dla dzieci  i młodzieży, 
- indywidualne wsparcie psychologiczne, 
- zajęcia specjalistyczne: logopedia, biofeedback, 
terapeuci rodzinni, radca prawny, hipoterapia, 
- rozwijanie zainteresowań dzieci i organizacja im 
czasu wolnego (półkolonie, karnety do kina i na 
basen, zajęcia taneczne, informatyczne), 
- w programie założono również limit rodzin 
zastępczych zawodowych dla Powiatu Buskiego. 
Zakłada on utworzenie jednej rodziny zastępczej 
zawodowej  w danym roku kalendarzowym. W roku 
2020 została utworzona jedna tego typu rodzina 
zastępcza. 

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

- stały kontakt z pracownikami miejsko–gminnych 
ośrodków pomocy społecznej  z powiatu buskiego           
i spoza powiatu (miejsca pochodzenia dzieci) oraz 
powiatowymi centrami pomocy rodzinie, 
- organizacja spotkań Okresowej Oceny Sytuacji 
Dziecka Przebywającego w Pieczy Zastępczej, 
- organizowanie spotkań dzieci przebywających              
w pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi,  
-rozmowy  koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej                    
z rodzicami 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 nas 
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, 
- opieka koordynatora  rodzin zastępczych wobec 
wychowanków pełnoletnich i przebywających w 
rodzinie zastępczej. 

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

Powiat Buski w 2020 roku uzyskał zgodę Wojewody 
Świętokrzyskiego na czas nieokreślony na 
prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej 
pełniącej funkcję socjalizacyjną z miejscami 
interwencyjnymi pod nazwą: Placówka Opiekuńczo    
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– Wychowawcza w Winiarach na łączną liczbę 
miejsc 14, w tym 12 miejsc socjalizacyjnych                          
i 2 miejsca interwencyjne. Natomiast Placówka 
Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie w dniu 
20.11.2020 r. otrzymała zgodę Wojewody 
Świętokrzyskiego na przedłużenie terminu 
dostosowania POW w Pacanowie do standardów                  
o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny                          
i systemie pieczy zastępczej do dnia 30 czerwca 
2021 r.   
 
Każda z placówek w miarę własnych zasobów 
finansowych na bieżąco podnosi  komfort 
świadczonych usług dla wychowanków. Placówki 
stale poszukują sponsorów oraz mają kontakt  
z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz dobra dziecka. Plany usamodzielnienia 
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo 
- wychowawcze są realizowane systematycznie oraz 
zgodnie z zawartymi potrzebami i wnioskami. 

 
4.4.7. 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 2020 r. 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 – zawodowych rodzin zastępczych   19 992,00 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, gdzie 
przebywa  1 dziecko w łącznej kwocie 91 025,00 zł  
 
4.4.8. 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 2020 roku otrzymało 22 rodziny zastępcze dla 32 
dzieci, i dyrektorzy 2 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Winiarach  i Pacanowie dla 39 dzieci 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju wydało 94 decyzji administracyjnych. 
Łączna wydatkowana kwota wraz z kosztami obsługi wyniosła 449 319,62 zł. w tym dla POW                             
– 229 416,24 zł i dla RZ – 219 903, 38 zł.         
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4.5. BON TURYSTYCZNY  
Polski Bon Turystyczny to forma wsparcia dla 
polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki 
przez pandemię COVID-19. Wynosi on 
jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 
roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie 
w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 
zł dla dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. Polski Bon Turystyczny ma 
formę elektronicznego bonu, ważnego do końca 
marca 2022 r. Za pomocą bonu będzie można 
dokonać płatności za usługi hotelarskie lub 
imprezy turystyczne realizowane przez 
przedsiębiorcę turystycznego lub organizację 
pożytku publicznego na terenie kraju. Będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, 
pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie 
sportowym lub rekreacyjnym. Bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku 
Programu 500 Plus. Bon można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. W sytuacji, gdy dziecko zmienia formę pieczy zastępczej (zostaje 
umieszczone w innej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka), osobą uprawnioną do otrzymania 
prawa do świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego na to dziecko jest osoba sprawująca 
bieżącą pieczę zastępczą nad dzieckiem lub jedna z osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub 
prowadzących rodzinny dom dziecka. W takiej sytuacji osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem 
składa wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej o przyznanie prawa do Polskiego Bonu 
Turystycznego. Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu dodatku wychowawczego 
wydanego przez organ właściwy (decyzję przyznającą dodatek). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Busku–Zdroju zgłosiło dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej  pieczy zastępczej do systemu Polski Bon 
Turystyczny. Wszystkie dane są na bieżąco aktualizowane przez PCPR. 

4.6. „Dobry start” w Powiecie Buskim 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku                       
– Zdroju realizowało w 2020 r. program „Dobry Start”  - 
jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 
Wsparcie otrzymało 80 dzieci  z rodzin zastępczych 
oraz placówek opiekuńczo  – wychowawczych. Kwota 
wydatkowana wynosiła 24 800,00 zł. 

 

4.7. 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 2020 i w latach poprzednich porozumień               
na terenie innych powiatów w 9 rodzinach umieszczonych zostało 10 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  
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w powiecie wielickim i kieleckim przebywało dwoje  dzieci  z powiatu buskiego.  
 
 

Tabela 15. Wykaz zawartych porozumień z innymi powiatami 

Lp. Porozumienie z powiatem Liczba dzieci Miesięczny Koszt utrzymania 

1. Powiat Kazimierski 1 694,00 

2. Powiat Wielicki 1 1 052,00 

3. Powiat Sochaczewski 1  1 052,00 

4. Powiat Staszowski -RDD 1 2 821,85 

5. 
Powiat Włoszczowski/Pogotowie 
Opiekuńcze 

1 1 052,00 

6. Powiat Pińczowski 1 1 052,00 

7. Powiat Opatowski  2 1 388,00 

8. Powiat Staszowski 1 694,00 

9. Powiat Kielecki 1 1 052,00 

RAZEM 
  
 

10 DZIECI 10 857,85 

 
           Wykres 2.  Wykaz zawartych porozumień z innymi powiatami 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Praca z rodzicami biologicznymi 

W 2020 r. wydano 11 decyzji odstępujących od ponoszenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej – zgodnie z Uchwałą Nr XXII/220/2012 Rady Powiatu Buskiego z dnia 29 listopada 2012 r.  
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej. W 2020 roku żadna rodzina biologiczna nie ponosiła odpłatności za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej, zgodnie z wydanymi decyzjami. 

 

1 1 1 1 1 1

2

1 1

Liczba dzieci z Powiatu Buskiego na terenie innych 
powiatów
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Praca pracownika socjalnego w terenie 

 

4.9. Postępowania alimentacyjne 

Zgodnie z art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej PCPR w 2020 r. 
kontynuował proces alimentacji w stosunku do rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej.  Rodziny zastępcze, gdzie  nie zostały zasądzone alimenty  osobiście złożyły pozwy do Sądu 
w stosunku do 3 rodziców biologicznych  na 4 dzieci. Wszystkie pozwy dotyczą rodziców biologicznych, 
gdzie upłynął rok od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Sąd w 2020 r. wydał 3 wyroki, 
zasądzając alimenty na ogólną kwotę 2 900,00 zł miesięcznie. 
 
4.10. 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 16.  Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w 2020 roku 

 
Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom na podstawie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej 
 

 
POMOC 

PIENIĘŻNA NA 
USAMODZIELNIENIE 

POMOC PIENIĘŻNA  
NA KONTYNUOWANIE 

NAUKI 

POMOC NA 
ZAGOSPODAROWANIE 
W FORMIE RZECZOWEJ 

PRACA 
SOCJALNA 

LICZBA OSÓB 2 1 3 8 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
2 12 3 - 

KWOTA 10 409,00 6 312,00 4 731,00 - 
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Tabela 17. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z placówek opiekuńczo – wychowawczych             
w 2020 r.  

 

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

 
POMOC 

PIENIĘŻNA NA 
USAMODZIELNIENIE 

POMOC PIENIĘŻNA NA 

KONTYNUOWANIE NAUKI 

POMOC NA 
ZAGOSPODAROWANIE 
W FORMIE RZECZOWEJ 

PRACA 
SOCJALNA 

LICZBA OSÓB 2 6 1 15 

LICZBA ŚWIADCZEŃ 2 60 1 - 

KWOTA 13 878,00 34 190,00 1 577,00 - 

 
 
 
Tabela 18. 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 20 0 - 

KWOTA 0 10 578,00 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.   

 

 
 

 

 

4.11. Szkolenie PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza  

W 2020 roku nie zostały przeprowadzone szkolenia programem PRIDE dla kandydatów na rodziny 
zastępcze ze względu na sytuację związaną z epidemią w kraju.  
 

 
Praca pracownika socjalnego w terenie 
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5. Dodatkowe działania w ramach pieczy zastępczej 
 
5.1. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19     
              

Powiat Buski przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, 
Rozwój na lata 2014 – 2020” – Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem Projektu było 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy z wojewodami. 
Celem głównym projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w  obszarze 
pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju pozyskało w ramach ww. projektu ze środków 
europejskich oraz krajowych aż 290 960,00 zł. W ramach projektu dzieci z rodzin zastępczych                       
i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu buskiego otrzymały: 
- 76 sprzętów komputerowych; 
- specjalistyczne programy dla dzieci z niepełnosprawnością; 
- 2 telewizory 55”; 
- 3 zestawy audiowizualne z projektorami; 
- środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji rąk). 
Ponadto wyposażono trzy miejsca izolacji/kwarantanny, które mieszczą się w placówkach opiekuńczo               
– wychowawczych. 

 W dniu 24.09.2020r. Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz i członek Zarządu Powiatu Buskiego Pan 
Jerzy Kordos wraz z Dyrektorem PCPR w Busku – Zdroju Panią Anetą Chwalik, dokonali uroczystego 
przekazania sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej, na ręce 
Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej                
w Pacanowie oraz przedstawicieli rodzin zastępczych. Sprzęt jest własnością powiatu buskiego                    
i w drodze użyczenia trafił do dzieci z pieczy zastępczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego i audiowizualnego Dyrektorom placówek opiekuńczo-
wychowawczych i rodzinom zastępczym z terenu powiatu buskiego 
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5.2. Wideokonferencja „Polska Szczęśliwych Rodzin” w Kielcach  
 

„Polska Szczęśliwych Rodzin” to projekt 
wspierania współpracy pomiędzy organizacjami 
zajmującymi się polityką prorodzinną w Polsce m.in.: 
instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami 
pozarządowymi. Inicjatywa jest realizowana na zlecenie 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przez Fundację 
Narodowego Dnia Życia we współpracy z Radą Rodziny, 
organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny                      
i Polityki Społecznej. Konferencja online była połączona                  
z warsztatami rozwoju osobistego i prezentacją dobrych 
praktyk. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele 
m.in.: Fundacji Narodowego Dnia Życia, Rady Rodziny 
przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin oraz 
samorządów. W wideokonferencji, która odbyła się w formie on–line w dniu 23.11.2020 r, wzięli udział 
pracownicy PCPR.  
 
 

6.UDZIELANIE POMOCY UCHODŹCOM/CUDZOZIEMCOM 
 
6.1. 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 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek w tej 
sprawie.  
 

 

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 2020 r.  poz. 426 z późn. zm.). 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału 
środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2020 rok z przeznaczeniem  na zadania na 
rzecz osób niepełnosprawnych, należące do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie ustawy                                 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia 
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Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON 
samorządom wojewódzkim i powiatowym, przeznaczając dla powiatu buskiego kwotę 2 457 264 złotych, 
w tym na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 
kwotę 1 844 640  złotych.  Przyznana kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą                                         
Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań 
oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających 
według algorytmu w 2020 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 2 237 264  zł, w tym na WTZ 1 844 640 zł. Powyższa uchwała 
została zmieniona Uchwałą Nr XIX/221/2020  z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały          
Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku-Zdroju  z dnia 29 maja 2020  roku w sprawie określenia zadań 
oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających 
według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim dokonując przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi 
zadaniami  z zakresu rehabilitacji społecznej. Kolejnej zmiany w planie finansowym dokonano uchwałą  
Nr XX/235/2020 rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 października 2020 roku dokonując przeniesień 
środków finansowych w kwocie 69 717 złotych z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.  
W dniu 18 grudnia 2020 roku  Rada Powiatu dokonała zmiany ww. uchwał poprzez wprowadzenie 

przeniesień  środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej i została 

podjęta uchwała Nr XXI/240/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. Zwiększono zakres dofinansowania 

wniosków na zaopatrzenie   w przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze o kwotę 26 098  złotych, 

pochodzącą z rozliczenia  zadania „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w 

komunikowaniu się” oraz „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych”. 

Projekty wszystkich uchwał Rady Powiatu były pozytywnie opiniowane przez Powiatową Społeczną Radę 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Buskim. 
 
 
Tabela 19. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na poszczególne zadania w 2020 r.   

Lp. Nazwa zadania 

Uchwała Rady 
Powiatu 

NR XVII/189/2020  
 z dn.  

29.05.2020 r. 

 
Uchwała Rady 

Powiatu 
NR XIX/221/2020 

z dn.  
   25.09.2020  r. 

 

 
Uchwała Rady 

Powiatu 
NR XX/235/2020 

z dn. 
23.10.2020 r. 

 

 
Uchwała Rady 

Powiatu 
NR XXI/240/2020 

z dn. 
18.12.2020 r. 

 

1. 
Środki przeznaczone 

na rehabilitację 
społeczną, w tym: 

2 237 264 zł 2 237 264 zł 
 

2 306 981 zł 
 

2 306 981 zł 

2. 

Dofinansowanie 
uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i 
ich opiekunów 
w turnusach 

rehabilitacyjnych 

 
80 000 zł 

 
66 175  zł 

 
 
 

66 175 zł 

 
 
 

66 088 zł 

3. 

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, 
przedmioty 

ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

przyznawane osobom 
niepełnosprawnym 

150 624 zł 
 

135 624 zł 
 

 
 
 

205 341 zł 
 

 
 
 

231 439 zł 

4. 

Dofinansowanie 
likwidacji barier 

architektonicznych, 
w komunikowaniu się 

i technicznych, 
w związku                    

157 000  zł 185 930 zł 

 
 
 
       185 930 zł 

 
 

 
159 919 zł 
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z indywidualnymi 
potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

5. 

Dofinansowanie 
kosztów działania 
warsztatów terapii 

zajęciowej 

1 844 640 zł 1 844 640 zł 

 
 

1 844 640 zł 
 
 

 
 

1 844 640 zł 

6. 

Dofinansowanie 
sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki 
osób 

niepełnosprawnych  

5000 zł 4895 zł 

 
 

4 895 zł 

 
 

4895 zł 

7. 
Środki przeznaczone 

na rehabilitację 
zawodową, w tym: 

220 000 zł 220 000 zł 
 

150 283 zł 
 

150 283 zł 

8. 

Zwrot kosztów 
wyposażenia 

stanowiska pracy 
osoby 

niepełnosprawnej 

210 000 zł 210 000 zł 

 
 

150 283 zł  

 
 

150 283 zł 

9. 

Zwrot wydatków na 
instrumenty i usługi 

rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i 
niepozostających w 

zatrudnieniu 

10 000 zł 10 000 zł 

 
 
 
               0 zł 

 
 
 

0 zł 

   
 
 
 
Wykres 3. Podział środków PFRON przypadających wg algorytmu w 2020 roku dla powiatu buskiego na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitacja zawodowa - realizacja PUP  6,12 %

Rehabilitacja społeczna - realizacja PCPR 93,88 %
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Tabela 20. Wykorzystanie środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2020 roku 

 

Wykres 4. Procentowy rozkład wykorzystania środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2020 roku 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lp. Zadanie 
Kwota                       

w planie 
finansowym 

Kwota 
wykorzystana 

Stopień 
wykorzysta

nia                
w % 

Liczba 
beneficjentów 

1. 

Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych, 

technicznych oraz w 
komunikowaniu się dla osób 

niepełnosprawnych 

159 919 zł 159 918,06 zł 99,99% 27 umów 

2. 

Dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych 

231 439 zł  231 424,35 zł 99,99%  258  

3. 

Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów  w turnusach 
rehabilitacyjnych 

66 088  zł  66 088 zł 100% 
 61  

ON+ opiekunowie  

4. 
Dofinansowanie kosztów 
działalności warsztatów 

terapii zajęciowej 

 
1 844 640 zł 

 
1 844 640 zł 100% 

3 warsztaty 
90 

uczestników 

5. 
Dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

 4 895 zł 4 895 zł 100% 
1 umowa  
21 osób 

 RAZEM 2  306 981 zł  2 306 965,41 99,99% 457 osób 
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7.2. Rehabilitacja społeczna 

           Zgodnie z planem finansowym PFRON w roku 2020, wysokość środków przyznanych dla 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła  2 306 981  zł. Otrzymane środki PFRON na 
ustawowe zadania z rehabilitacji społecznej zostały wydatkowane w wysokości  2 306 965,41 zł tj., 
99,99%. PCPR wydatkowało kwotę 1 844 640 zł  na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 90 
mieszkańcom powiatu buskiego uczestniczących w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Busku–Zdroju, Gnojnie i Piasku Wielkim.   
 W roku 2020 w ramach dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zostało 
złożonych 446 wniosków, w tym 12 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
258 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 112 
wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz 67 opiekunów,                             
60  wniosków o likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (38 na 
likwidację barier architektonicznych, 13  na likwidację barier technicznych oraz 9 na likwidację barier                                  
w komunikowaniu się) oraz 2 organizacje pozarządowe o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób niepełnosprawnych (w sumie zostały złożone 4 wnioski).  
 
 
Wykres 5. Liczba wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania  w 
zakresie rehabilitacji społecznej 
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Tabela  21. 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 

75 27 127 124 15 7 4 4 2 1 

3. Stopnica 9 3 34 33 4 2 0 0 2 2 

4. 
Nowy 
Korczyn 

7 2 22 21 4 2 1 1 0 0 

5. Tuczępy 3 0 18 17 1 0 3 1 2 0 

6. Pacanów 6 0 32 29 5 0 0 0 0 0 

7. Wiślica 8 1 10 9 3 2 2 1 1 1 

8. 
Solec - 
Zdrój 

2 1 16 15 4 1 0 0 2 1 

9. Gnojno 2 1 11 10 2 0 3 1 0 0 

10. Razem 112 35 270 258 38 14 13 8 9 5 
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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 2020 na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 66 088 zł. O dofinansowanie do pobytu na turnusie 
rehabilitacyjnym ubiegało się 112 osób niepełnosprawnych, z których 67 wymagało, zgodnie                     
z wnioskiem lekarskim, uczestnictwa w turnusie opiekuna. Dofinansowanie przyznano 45 osobom 
niepełnosprawnym, a wypłacono 35 osobom niepełnosprawnym i 26 opiekunom na łączną kwotę                
66 088 zł, z podziałem na: 
- 14 osób dorosłych  niepełnosprawnych: 17 138,00 zł; 
- 21 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 26 772,00 zł; 
- 5 opiekunów dorosłej osoby niepełnosprawnej: 4 265,00 zł; 
21 opiekunów dzieci i młodzieży: 17 913,00 zł. 
67  wniosków  osób niepełnosprawnych i ich opiekunów nie otrzymało dofinansowania ze względu na 
niewystarczające   środki   finansowe   bądź   rezygnację    przed przyznaniem dofinansowania   oraz   10   
osób niepełnosprawnych zrezygnowało z przyznanego dofinansowania.  
Przeznaczone w planie finansowym środki PFRON na realizację zadania wykorzystano  w 100%. 
 Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 r. przedstawia 
poniższy wykres. 
 
Wykres 6. Procentowy udział osób niepełnosprawnych w ubieganiu się o dofinansowanie do 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 roku z podziałem na gminy. 

 

 
W 2020 roku najwięcej osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusach rehabilitacyjnych 
zamieszkiwało gminę Busko-Zdrój - aż 66,96 %, a najmniej gminę Solec-Zdrój i Gnojno.  
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7.2.2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                               
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych 
 

W 2020 roku na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych przeznaczono kwotę 159 919,00  zł. Wnioski o dofinansowanie tego zadania złożyło             
60  osób niepełnosprawnych na kwotę  637 257,92  zł.  
Z tytułu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2020 roku zostało 
zawartych 31 umów na kwotę 191 316,81  zł, a wypłacono dofinansowanie dla  27 osób na kwotę:  
159 918,06 zł,  którą wydatkowano w następujący sposób: 
- na likwidację barier architektonicznych 14 umów:  123 683,46 zł;      
- na likwidację barier  technicznych 8  umów: 26 210,80 zł; 
- na likwidację barier w komunikowaniu się 5 umów: 10 023,80 zł. 
 
 
Wykres 7. Rozkład procentowy wypłaconych dofinansowań w poszczególnych zadaniach likwidacji barier 
w 2020 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 m.in. w zakupie pralek, transportera  
schodowego przenośnego, podnośnika wannowego, nasadki toaletowej oraz   rowerów  trójkołowych.  
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się udzielono wsparcia w zakupie komputerów/laptopów 
z modemem internetowym oraz powiększalnika dla osób mających problemy w porozumiewaniu się.  

            

 

                     

 

                                                                 

           

Likwidacja barier

bariery architektoniczne 77,34 %

bariery w komunikowaniu się 6,27 %

bariery techniczne 16,39 %
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W 2020 roku największą pulę pieniędzy z zadania likwidacji barier przeznaczono na likwidację 
barier architektonicznych, co wynika przede wszystkim z faktu, iż likwidacje te stanowią 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  231 439 zł. 
W toku realizacji zadania w 2020 r. wpłynęło 270 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 12 na dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny). 
Na 270 wniosków przyjętych do realizacji rozpatrzono pozytywnie i wypłacono dofinansowanie dla 258 
osób niepełnosprawnych na kwotę 231 424,35 zł (w tym zawarto i wypłacono 11 umów na 
dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 16 045,20 zł). 
Najwięcej środków finansowych z ww. zadania przeznaczono na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze. Wynikało to z ogromnego zapotrzebowania osób niepełnosprawnych.  
Zestawienie ilości złożonych oraz wypłaconych wniosków na zadanie prezentuje poniższy wykres. 
 
Wykres 8. Zestawienie ilości złożonych i zrealizowanych wniosków na zaopatrzenie                          
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny  
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W roku 2020 niezrealizowanych zostało jedynie 12 wniosków  na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny w związku z niewystarczającymi środkami 
finansowymi oraz z przyczyn formalnych.  

 

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 

Liczba 
zrealizowa

nych 

wniosków:
258

Liczba 
złożonych 

wniosków:

270



 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 39 

 

Balkonik 
rehabilitacyjny  

 

7.2.4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
 
W obowiązującym terminie składania wniosków tj. do 30 listopada 2019 roku poprzedzającego realizację 
zadania, 2 podmioty złożyły 4 wnioski na kwotę 8 040,00 zł. W 2020 roku na dofinansowanie sportu, 
kultury, turystyki i rekreacji przeznaczono kwotę 4 895,00  zł, która pozwoliła na zawarcie jednej umowy 
dotyczącej  organizacji wycieczki do Zakopanego przez Stowarzyszenie „Amazonki” Busko-Zdrój                        
w liczbie 21 osób.  
Jeden podmiot złożył rezygnację z dofinansowania.  

 
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 Busku–Zdroju przyjętego Uchwałą nr 395/2012 
Zarządu Powiatu  w Busku–Zdroju z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku–Zdroju. Wypożyczalnię utworzono w celu ograniczenia skutków 
niepełnosprawności. W roku 2020 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. Program celowy PFRON ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”  

 
W 2020 roku  Powiat Buski złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach: 
1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” następujących projektów:  
- w ramach obszaru B programu pn. „Dostosowanie budynku administracji publicznej przy ul. Kopernika            
6 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę 
schodową z windą”  dla Powiatu Buskiego, 
- w ramach obszaru D programu  pn. „Likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej- 
zakup samochodu osobowego typu autobus (17 osobowy)” dla DPS w Gnojnie,   
- w ramach obszaru G ,,Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie buskim                   
w 2020 r.” dla  Powiatowego Urzędu  Pracy w Busku - Zdroju. 
2. Wystąpienie w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” następujących projektów: 
- w ramach obszaru B programu 2 projekty tj. „Dobudowa dźwigu osobowego do budynku 
administracyjnego  Urzędu Gminy celem poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych” złożony 
przez Gminę Solec-Zdrój oraz „Dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Busko              
-Zdrój przy ul. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych 
poprzez dobudowę windy zewnętrznej” złożony przez Gminę Busko-Zdrój,  
- w ramach obszaru D programu „ Zakup 9-cio osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu 
osób na wózkach inwalidzkich” – złożony przez Caritas Diecezji Kieleckiej dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Świniarach.  

Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON do realizacji w roku 2020 nie zakwalifikował się jeden 
projekt, pozostałe projekty zostały zweryfikowane pozytywnie  i w dniu 8 lipca 2020  roku pomiędzy 
PFRON, a Powiatem Buskim została zawarta Umowa Nr WRR/000227/13/D na realizację projektów 
zgłoszonych we wniosku na łączną kwotę 346 405,00 zł oraz Umowa Nr WRR/000218/13/D na realizację 
projektów zgłoszonych w wystąpieniu do łącznej wysokości 237 471,40  złotych, w tym na obsługę 
projektów kwotę 5 792,00 złotych. 
      
W ramach programu dofinansowanie otrzymali: 
W obszarze B (wniosek): 
1. Powiat Buski projekt pn. „Dostosowanie budynku administracji publicznej przy ul. Kopernika                                    
6 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę 
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schodową z windą” na łączną kwotę 626 663,71 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON             
150 000,00 zł, środki własne Powiatu 476 663,71 zł. 
 W obszarze D (wniosek): 
1. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie projekt  pn. „Likwidacja barier transportowych w warsztatach 
terapii zajęciowej - zakup samochodu osobowego typu autobus (17 osobowy)” na łączną kwotę              
198 030 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 129 780,00  zł, środki własne Powiatu 68 250,00 
zł.  W dniu 26.02.2021r. Pełnomocnicy Zarządu PFRON uznali kwotę za rozliczoną.  
 W obszarze G (wniosek): 
1. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju ,,Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych                
w powiecie buskim w 2020 r.” Kwota  przyznana  ze środków  PFRON 65 000,00 zł oraz na obsługę  
1 625,00 zł. PUP w Busku-Zdroju wykorzystał środki w wysokości 45 084,00 zł  oraz na obsługę 1 127,00 
zł.  W dniu 22.02.2021 r. Pełnomocnicy Zarządu PFRON uznali kwotę za rozliczoną.  
- W obszarze B (wystąpienie). 
1. Gmina Busko-Zdrój  projekt pod nazwą  „Dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta             
i Gminy Busko-Zdrój przy ul. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób 
niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy zewnętrznej”. Kwota dofinansowania z PFRON 150 000 zł. 
Projekt nie został jeszcze zakończony, całkowite rozliczenie projektu nastąpi w miesiącu wrześniu 2021 
roku.  
- W obszarze D (wystąpienie): 
1. Caritas Diecezji Kieleckiej projekt pn. „Zakup 9-cio osobowego mikrobusa przystosowanego do 
przewozu osób na wózkach inwalidzkich” na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy                           
w Świniarach na łączną kwotę 142 535,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON                         
81  679,40  zł, środki własne  60 855,60 zł. W dniu 22.02.2021 r. Pełnomocnicy Zarządu PFRON uznali 
kwotę za rozliczoną.  

  
 

 

   

 
 
 
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 2020 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 

Uroczyste przekazanie samochodu na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy 
Społecznej w Gnojnie 
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stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania              
z usług 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 
poprzezdofinansowanie kosztów edukacji. 
 
 W ramach zawartej umowy PFRON przekazał  środki finansowe  na realizacje  zadań                 
w wysokości 507 498,43 zł. Ogółem do Centrum zostało złożonych 82 wnioski na kwotę 539 468,31  
złotych. W toku realizacji zadania zawarto i wypłacono  75 umów na kwotę 431 745,31 zł. Dwa wnioski 
zostały wycofane przez Wnioskodawców  oraz 5  wniosków  uzyskało negatywną decyzję formalną.   
 
 
Tabela.  22. Sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku 
 

Środki finansowe PFRON przyznane na 
realizację programu 

Realizacja programu w 2020 roku na terenie powiatu 
buskiego 

Lp. 
Obszar 
wsparci

a 

Kwota przekazana przez 
PFRON w ramach zawartej 

umowy (w zł) 
Liczba 

wniosków 
Kwota 

wnioskowana 

Liczba 
zawartych 

umów 

Wysokość 
środków 

wypłaconych 
I transza II transza 

1. A-1 107 630,97 zł 250 000,00 zł  4   21 775,00 zł 4  21 315,00 zł 
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2. A-2 0 0 0 0 

3. A-3 0 0 0 0 

4. A-4 0 0 0 0 

5. B-1 17 144 422,31 zł 15 100 852,31 zł 

6. B-2 0 0 0 0 
7. B-3 0 0 0 0 
8. B-4 0 0 0 0 
9. B-5 0 0 0 0 

10. C-1 13 148 300,00 zł 9 110 300,00 zł 

11. C-2 3     9700,00 zł 3    9 457,00 zł 

12. C-3 2   61 200,00 zł 2  61 000,00 zł 

13. C-4 1      4140,00 zł 1     4140,00 zł 

14. C-5 2   14 050,00 zł 2  13 875,00 zł 

15. D 1      2865,75 zł 1     2865,75 zł 

16. 
MODUŁ 

II 
73 893,42 zł 45 0000 zł 39 133 015,25 zł 38 107 940,25 zł 

Koszt obsługi 
realizacji 
programu 

9076,20 zł 14 750,00 zł - - - - 

Koszt promocji 
programu 

1815,24 zł 2950,00 zł - - - - 

Koszt ewaluacji 
programu 

907,60 zł 1475,00 zł - - - - 

RAZEM 193 323,43 zł 314 175,00 zł 82 539 468,31 zł 75 431 745,31 zł 

 
       W związku z tym, iż rozliczenie pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa 15 kwietnia 
2021 roku umowy  nie zostały jeszcze 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. 
 
7.2.8. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku działania żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III 
 
        W związku z trwającą sytuacją epidemiczną  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych uruchomił w 2020 roku program pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku działania żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi”.                    
       W ramach ww. programu Powiat Buski w dniu 13.05.2020 r. zawarł umowę  nr POB/000004/13/D           
w sprawie realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym                  
w wyniku działania żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  w ramach której 
otrzymał środki  w wysokości  347 987,50 zł, w tym na:  
1) pomoc finansową dla Adresatów programu  w wysokości 339 500,00 zł, 
3) obsługa realizacji programu w wysokości 8 487,50 zł. 
 
      Pomoc w programie przyznawana była  osobom niepełnosprawnym, które  w okresie od 9 marca 
2020 roku do  dnia 16 listopada  2020 r. utraciły możliwość z korzystania z opieki w placówce  
rehabilitacyjnej.  Świadczenie przyznawane było maksymalnie na 5 miesięcy i skierowane było do: 

1. uczestników warsztatów terapii zajęciowej; 

2. uczestników środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy 

o pomocy społecznej; 

3. podopiecznych dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów 

ustawy o pomocy społecznej; 
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4. podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON 

na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; 

5. uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON   i w ramach tych programów 

korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; 

6. pełnoletnich (od 18. do 25. roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży              

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; 

7. pełnoletnich (od 18. do 24. roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 

oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniów szkół specjalnych przysposabiających do 

pracy funkcjonujących na podstawie ustawy  Prawo oświatowe; 

8. pełnoletnich (od 18. do 25. roku życia) wychowanków ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-

wychowawczych lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych   funkcjonujących  na podstawie 

ustawy Prawo oświatowe.  

     Ogółem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  w ramach Modułu                       

III programu zostało złożonych 275 wniosków. W toku realizacji zadania dofinansowanie otrzymało 

259 wnioskodawców na kwotę 331 500,00 zł. Negatywną decyzję  formalną uzyskało                                 

16 wnioskodawców, którzy  nie byli adresatami programu. Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON 

umowa została ostatecznie rozliczona i zakończona.  

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. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku–Zdroju, które działają na podstawie umowy zawartej               
w dniu 29 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Buskim, a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci             
w  Busku – Zdroju; 

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

3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim, które działają na podstawie umowy zawartej               
w dniu 1 grudnia 2016 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Caritas Diecezji Kieleckiej.  

 
 

W 2020 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 20 496 zł. Stanowi ona, 
zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy o rehabilitacji (…), maksymalne dofinansowanie ze środków  
Funduszu kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2008 r.  i latach następnych 90% tych 
kosztów. 

 
  W roku  2020 środki PFRON dla trzech WTZ wyniosły: 1 844 640 zł, a środki Powiatu 
(stanowiące 10%) 205 020 zł. Warsztaty wykorzystały środki Funduszu w wysokości: 1 844 640  zł. 
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Wykres 9. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2020 
roku 

 
 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz podejmowaniem  odpowiednich działań 
zapobiegających rozprzestrzenianiem się COVID-19 Wojewoda Świętokrzyski wydał Polecenie                 
o zawieszeniu zajęć w warsztatach terapii zajęciowej od 12.03.2020 r. do 24.05.2020r. oraz od 
22.10.2020 r. do 31.12.2020 r.  

 

 
                     7.3.1. Warsztaty 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 2020 
roku wyniosła 797 090,00 zł, w tym środki PFRON w wysokości 717 360,00 zł oraz środki powiatu                      
w wysokości 79 730,00 zł. Środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie 797 090,00 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”. 
 

                         
                 

 
 
(Sprawozdanie z działalności WTZ w Busku – Zdroju za 2020 r. zostało przedstawione na Zarządzie 
Powiatu w dniu 04.03.2021 r.) 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku–Zdroju 
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          7.3.2.  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnojnie 
 
 

Na zajęcia WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2020 roku uczęszczało 32 osoby,   
w tym 23 osoby z powiatu buskiego, 3 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 2020 r. powiat buski zawarł 2 porozumienia z powiatem kieleckim i powiatem staszowskim  
w zakresie pokrywania ww. kosztów dla 9 uczestników. 

Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2020 roku wyniosła 728 768,00 zł, w tym 
środki PFRON wyniosły 655 872,00 zł, a środki Powiatu 72 896,00 zł. Środki przekazywane były 
kwartalnie. Kwota środków finansowych wydatkowanych na działalność WTZ w Gnojnie w 2020 roku 
została wykorzystana w całości i wyniosła łącznie 728 768,00 zł.  
WTZ jest placówką  pobytu dziennego, terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej           
i zawodowej odbywa się w grupach terapeutycznych na bazie następujących pracowni terapeutycznych: 
pracownia gospodarstwa domowego, stolarsko-ślusarska, przyrodniczo środowiskowa, plastyczno                     
-humanistyczna, muzykoterapii, sala rehabilitacji ruchowej, zgodnie z planem działalności warsztatu                  
i programami poszczególnych pracowni.  
 
 

               
                        

 

 

 
(Sprawozdanie z działalności WTZ w Gnojnie za 2020 rok zostało przedstawione na Zarządzie Powiatu                              
w dniu 04.03.2021 r.) 
 
 

 

 
               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 01.12.2016 roku pomiędzy Powiatem Buskim, a Caritas Diecezji Kieleckiej. Do 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej 
uczęszczało 23 osoby, realizujących zadania w czterech pracowniach tematycznych: gospodarstwa 
domowego, przyrodniczo-ogrodniczej, rękodzieła oraz plastyczno-krawieckiej. 
Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2020 roku wyniosła 523 802,00 zł, w tym środki 
PFRON w wysokości 471 408,00 zł oraz środki powiatu w wysokości 52 394,00 zł. Środki zostały 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnojnie 
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wydatkowane w łącznej kwocie: 523 802,00  zł. 
Wśród uczestników WTZ jest  12 osób  posiadających znaczny stopień niepełnosprawności oraz 

11 osób mających niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Podczas zajęć w pracowniach powstają 
różnego rodzaju wytwory, które można później nabyć na organizowanych przez WTZ kiermaszach, bądź 
na miejscu w Warsztatach. Oprócz zajęć w pracowniach podstawowych prowadzone są także zajęcia 
dodatkowe uwzględniające psychofizyczne możliwości uczestników, a także ich zainteresowania                      
i uzdolnienia. Obejmują m.in.  muzykoterapię, zajęcia z psychologiem, rehabilitację ruchową i zajęcia 
usprawniające, udział w imprezach kulturalno –oświatowych, rekreacje, wypoczynek, wycieczki. 
        W dniu 17 grudnia 2020 roku został zawarty aneks Nr 2/2020  do umowy Nr 1/2016 zawartej                         
w dniu 01.12.2016 r. roku pomiędzy Powiatem Buskim, a Caritas Diecezji Kieleckiej  na zwiększenie                      
o  5 osób liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Piasku Wielkim. Nowi uczestnicy 
warsztatu rozpoczęli  zajęcia od 2021 roku. 

 

                  
   

 
 
(Sprawozdanie z działalności WTZ w Piasku Wielkim za 2020 rok zostało przedstawione na Zarządzie 
Powiatu w dniu 04.03.2021 r.) 
 
 
7.4. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

        Podstawę prawną do działania Rady stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 426                  
z późn.zm.). Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołuje i odwołuje 
Starosta spośród zgłoszonych kandydatów. Składa się ona z 5 osób powoływanych spośród 
przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego. Kadencja Rady trwa 4 lata. 
Do zakresu działania Rady należy: 

 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
- realizacji praw osób niepełnosprawnych, 

opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

ocena realizacji programów, 

opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków 
dla osób niepełnosprawnych. 
      W roku 2020  odbyły się 4 posiedzenia Rady. Ze względu na epidemię koronawirusa wszystkie 
posiedzenia Rady odbyły się w formie zdalnej.  Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 22 maja 2020 roku  
i dotyczyło 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 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej              
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.  
        Kolejne trzy posiedzenia Rady dotyczyły zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu                       
w Busku – Zdroju w sprawie zmian uchwały Nr XXI/240/2020  Rady Powiatu w Busku – Zdroju                     
z dnia 29 maja  2020 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków finansowych  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu  

Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim 
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w 2020  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. 23.  Realizacja  Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 – 
2020 w roku 2020. 
 

 Projekt nr 1: „Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania 

i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 

1. 

1.1 Prowadzenie cyklicznych 

programów informacyjnych 

w mediach, szkołach i placówkach 

oświatowo - wychowawczych na 

tematy przybliżające problemy 

niepełnosprawnych i organizacji 

działających na ich rzecz 

Współpraca z gazetą regionalną „Tygodnik 
Ponidzia” w 2020 r. 

 

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 

 

Działania nie zostały podjęte z uwagi na pandemię.  

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.centrumbusko.pl, która działa od 21.04.2006 r. 

Serwis Centrum zawiera szereg informacji 

potrzebnych dla osób niepełnosprawnych oraz 

innych, które chciałyby skorzystać z pomocy 

społecznej. 

5. 

1.5. Wydanie Powiatowego Poradnika 

dla Osób Niepełnosprawnych  

z aktualnymi informacjami  

i uregulowaniami prawnymi służącymi 

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 

http://www.centrumbusko.pl/
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niepełnosprawnym 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 nie zostały podjęte z uwagi na pandemię. 

7. 

1.7. Prowadzenie konkursów 

i przeglądów artystycznych osób 

niepełnosprawnych 

Działania nie zostały podjęte z uwagi na pandemię. 

 
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 

W ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” 

świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania dla osób niesamodzielnych. 

2. 

2.2. Udzielanie pomocy pieniężnej 

i niepieniężnej dla osób 

niepełnosprawnych 

- Nieodpłatne wypożyczanie sprzętu 

rehabilitacyjnego działającego przy „Banku Drugiej 

Ręki”. 

- Działanie „Banku Drugiej Ręki”. 

- Prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

3. 

2.3. Pomoc w formie poradnictwa 

specjalistycznego świadczonego przez 

prawników i psychologów 

- W strukturze PCPR pracuje trzech psychologów, 

którzy udzielają pomocy psychologicznej. 

- Działanie „Telefonu Zaufania” dla osób 

znajdujących się w kryzysie. 

- Udział pracowników PCPR w interwencjach 

środowiskowych. 

4. 

2.4. Stała pomoc w rozwiązywaniu 

problemów osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin – informacja i poradnictwo 

prawne 

W ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” Uczestnicy 

Projektu mogą skorzystać z poradnictwa prawnego. 

5. 

2.5. Pozyskiwanie i koordynacja pracy 

wolontariuszy pomagających osobom 

niepełnosprawnym 

Działania nie zostały podjęte z uwagi na pandemię. 

6. 
2.6. Stała diagnoza środowisk osób 

niepełnosprawnych 

- PCPR prowadzi rejestr wniosków tworząc bazę 

danych osób niepełnosprawnych korzystających  

z pomocy Centrum. 

- W 2020 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 

31.12.2020 r. rejestr zawierał 3028 osób 

niepełnosprawnych ubiegających się o pomoc 

 z PFRON w latach 2010-2020. 

 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 

 

- W Centrum świadczone jest poradnictwo wobec 

osób niepełnosprawnych, a także praca socjalna. 
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ich rodzin 

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 2020 r. na 270 wniosków przyjętych  

do realizacji rozpatrzono pozytywnie i wypłacono 

dofinansowanie dla 258 osób niepełnosprawnych 

na kwotę 231 424,35  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 2020 roku środki PFRON dla trzech  WTZ 

wyniosły: 1 844 640 zł, a środki Powiatu 

(stanowiące 10%) 205 020 zł. Warsztaty 

wykorzystały środki Funduszu w całości. 

4. 

3.4. Tworzenie nowych WTZ, 

obejmujących osoby niepełnosprawne 

z gmin, gdzie nie ma tej formy terapii 

W dniu 17 grudnia 2020 roku został zawarty aneks 
Nr 2/2020  do umowy Nr 1/2016 zawartej                         
w dniu 01.12.2016 r. roku pomiędzy Powiatem 
Buskim, a Caritas Diecezji Kieleckiej  na 
zwiększenie o  5 osób liczby uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Piasku Wielkim. 
Nowi uczestnicy warsztatu rozpoczną  zajęcia od 
2021 roku. 

5. 

3.5. Dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych w turnusach 

rehabilitacyjnych 

- W 2020 r. dofinansowanie przyznano i wypłacono 35 

osobom niepełnosprawnym i 26 opiekunom na 

łączną kwotę 66 088 zł.  

6. 

3.6. Wspieranie i pomoc finansowa         

w przedsięwzięciach o charakterze 

kulturalnym, sportowym rekreacyjnym 

i turystycznym 

W 2020 roku na dofinansowanie sportu, kultury, 
turystyki i rekreacji przeznaczono kwotę 4 895,00  
zł, która pozwoliła na zawarcie jednej umowy 
dotyczącej  organizacji wycieczki do Zakopanego 
przez Stowarzyszenie „Amazonki” Busko-Zdrój                    
w liczbie 21 osób. 

7. 
3.7. Propagowanie wszelkich imprez         

z udziałem niepełnosprawnych 

Działania nie zostały podjęte z uwagi na pandemię. 

8. 
3.8. Dofinansowanie transportu osób 

niepełnosprawnych 

 W ramach ,,Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” w  obszarze D (wniosek) otrzymał  
 Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie projekt  pn. 
„Likwidacja barier transportowych w warsztatach 
terapii zajęciowej- zakup samochodu osobowego 
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typu autobus (17 osobowy)” na łączną kwotę              
198 030 zł, w tym dofinansowanie ze środków 
PFRON 129 780,00  zł, środki własne Powiatu 
68 250,00 zł oraz w obszarze D (wystąpienie) 
dofinansowanie otrzymał Caritas Diecezji 
Kieleckiej projekt pn. „Zakup 9-cio osobowego 
mikrobusa przystosowanego do przewozu osób na 
wózkach inwalidzkich” na rzecz Środowiskowego 
Domu Samopomocy  w Świniarach na łączną kwotę 
142 535,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków 
PFRON   81  679,40  zł, środki własne  60 855,60 
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 

 W 2020 roku na dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych złożono  60  wniosków osób 
niepełnosprawnych na kwotę  637 257,92  zł.  
   Z tytułu likwidacji barier architektonicznych, w 
komunikowaniu się i technicznych w 2020 roku 
zostało zrealizowanych  27 umów  na kwotę:  
159 918,06 zł.   

2 
4.2. Tworzenie warunków społecznej 

komunikacji osób niepełnosprawnych W ramach zadania realizowany był również 

pilotażowy program PFRON „Aktywny samorząd. W 

2020 roku udzielono dofinansowania                             

w realizowanych obszarach w łącznej kwocie 

431 745,31 zł. 

3 
4.3. Rozbudowa infrastruktury systemu 

pomocy społecznej   

Działania nie zostały podjęte. 

 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 nie zostały podjęte. 

3. 

6.3. Stworzenie baz danych organizacji 

pozarządowych działających  

w środowisku osób 

niepełnosprawnych 

Działania nie zostały podjęte. 

4. 
6.4. Wspieranie organizacji 

pozarządowych w działalności na rzecz 

Działania nie zostały podjęte. 



 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 51 

 

osób niepełnosprawnych 

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 przekazanych przez osoby 
indywidualne, sklepy, sanatoria, banki.  W 2020   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 został utworzony w 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 trzech psychologów, lekarz psychiatra, terapeuta 
uzależnień/specjalista do pracy z osobami stosującymi 
przemoc w rodzinie, pracownik socjalny oraz prawnik. 
Ośrodek podejmował 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. zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom 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, socjalna, prawna, lekarza psychiatry oraz terapeuty 
uzależnień/specjalisty pracującego z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.  
 

Walka z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 przyczyniła się  w pewnym 
stopniu do wystąpienia utrudnień w pracy specjalistów i wymusiła wprowadzenie  pewnych zmian w 
funkcjonowaniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Jednak cała ta sytuacja wywołana przez epidemię nie 
spowodowała zaprzestania świadczonej pomocy przez OIK.  

W dalszym ciągu w ramach OIK można nieodpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej, 
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Konsultacja lekarza psychiatry Pomoc terapeuty uzależnień/specjalisty do 
pracy z osobami stosującymi przemoc w 

rodzinie 

Praca psychologa z dzieckiem 
Spotkanie z psychologiem  

 

prawnej, socjalnej, lekarza psychiatry oraz terapeuty uzależnień/specjalisty pracującego z osobami 
stosującymi przemoc w rodzinie. 

 
W 2020 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z nieodpłatnej pomocy psychologicznej skorzystało 

285 osób. Psychologowie łącznie przeprowadzili 1345 spotkań dotyczących sytuacji kryzysowych. Pomoc 
psychologiczna była świadczona także dla dzieci i młodzieży - łącznie 119 osób (89 osób w wieku 5-15 
lat, 30 osób w wieku 16-19 lat). Prawnik udzielił 154 porad prawnych dla 63 osób, świadczył on pomoc 
prawną w ramach umowy zlecenie – 216 h. Klienci również mieli możliwość skorzystania z pomocy 
terapeuty uzależnień/specjalisty pracującego z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, który 
zatrudniony był na umowę zlecenie.  Terapeuta łącznie udzielił 91 porad, a z  pomocy specjalisty 
skorzystało 23 osoby. Swoje usługi świadczył także lekarz psychiatra. Z pomocy psychiatrycznej 
skorzystało 29 osób. Psychiatra udzielił 54 konsultacji psychiatrycznych. Najczęstszymi problemami z 
jakimi klienci zgłaszali się do OIK były: problem przemocy w rodzinie, trudności wychowawcze, konflikty 
rodzinne, konflikty małżeńskie, trudne warunki życiowe, problem uzależnienia  
w szczególności od alkoholu i narkotyków oraz znalezienie się w sytuacjach kryzysowych. 
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Interwencje środowiskowe 

 

Konsultacja prawnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
8.1.2. Interwencje środowiskowe  
  

Psychologowie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeprowadzili łącznie 24 interwencje 
środowiskowe. Najczęstszymi powodami interwencji było: występowanie przemocy w rodzinie, wypadki 
komunikacyjne, śmierć bliskiej osoby lub inne sytuacje kryzysowe. Psychologowie z OIK udzielali 
wsparcia psychologicznego podczas przyjazdu na miejsce zdarzenia, proponując dalszą bezpłatną 
pomoc psychologiczną, prawną, pomoc terapeuty uzależnień/specjalisty pracującego z osobami 
stosującymi przemoc w rodzinie oraz lekarza psychiatry. Osoby będące w kryzysie były kierowane 
również do innych instytucji, jeśli zachodziła taka potrzeba. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.3. Telefon Zaufania, komunikator zdalnej komunikacji 
 

W ramach projektu „Dla Dobra Rodziny” w OIK działa „Interwencyjny Telefon Zaufania”, który jest 
czynny całodobowo, w dni robocze. Telefon zaufania przeznaczony jest do zgłaszania przez służby 
powiatu buskiego konieczność nagłej interwencyjnej pomocy psychologicznej. Podczas dyżuru telefonu 
zaufania udzielano wsparcia psychologicznego, w uzasadnionych przypadkach informowano 
odpowiednie służby lub podejmowano interwencje środowiskowe, udzielano także informacji o możliwości 
skorzystania z pomocy innych instytucji: ośrodków pomocy społecznej, policji, prokuratury, poradni 
zdrowia psychicznego czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. W związku z ogłoszoną epidemią 
psychologowie świadczyli pomoc także poprzez komunikator zdalnej komunikacji Skype.  
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Rozmowa przez Telefon Zaufania 
 

Promocja działań Ośrodka  
w czasie ogłoszonej epidemii 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.2. Hostel  

Dzięki realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” możliwa jest kontynuacja funkcjonowania 
Hostelu w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Hostel posiada 9 miejsc noclegowych i bazę 
sanitarno-kuchenną.  Hostel jest miejscem całodobowego schronienia, przeznaczony jest dla osób, które 
znalazły się nagle w sytuacji kryzysowej, zagrażającej ich zdrowiu lub życiu. Mogą one wówczas 
skorzystać z czasowego schronienia. Mieszkańcy hostelu mają możliwość korzystania ze stałej 
profesjonalnej pomocy m.in: psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, lekarza psychiatry oraz 
terapeuty uzależnień/specjalisty pracującego z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Czas pobytu  
w hostelu zależy od sytuacji podopiecznego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
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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. Do pracy terapeutycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej służą dwa „Przyjazne 
Pokoje” terapeutyczne. Pokoje są wyposażone w sprzęt audiowizualny (kamery, mikrofony, rejestrator 
audio video, słuchawki) oraz posiadają lustro weneckie. Taki pokój wykorzystywany jest przez 
psychologów do pracy terapeutycznej z klientami. Znajduje się w nich miejsce do pracy zarówno  
z osobami dorosłymi, z dziećmi krzywdzonymi jak również z dziećmi, które są umieszczone w pieczy 
zastępczej. „Przyjazny Pokój” umożliwia  dzieciom znajdującym się pod opieką rodzin zastępczych na 
swobodny kontakt z rodzicami biologicznymi. Spotkanie obserwowane jest przez psychologa z innego 
pomieszczenia, co daje dużą swobodę dzieciom oraz większe możliwości rzetelnej obserwacji i oceny 
psychologicznej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

8.4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

  
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku–Zdroju realizował w 2020 roku 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 naczelnym celem było przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy 
w rodzinie na terenie powiatu buskiego. Zaplanowane działania miały z jednej strony charakter 

Przyjazne pokoje terapeutyczne wyposażone w lustro weneckie 
 i sprzęt audiowizualny 

 

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
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profilaktyczny i prewencyjny, z drugiej zaś miały na celu zwalczanie już istniejącego problemu przemocy 
w rodzinie oraz eliminowanie jego negatywnych konsekwencji. Program zakładał przerwanie zjawiska 
przemocy w rodzinie oraz opiekę nad osobami jej doznającymi. Do jego zadań należała realizacja 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, a także podejmowanie działań 

profilaktycznych, które mają na celu zaoferowanie i udzielenie specjalistycznej pomocy dotyczącej 
wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych bez użycia przemocy. Co więcej, dążono  do 
zwiększenia świadomości społecznej w zakresie podejmowania działań prewencyjnych oraz 
profilaktycznych względem występowania zjawiska przemocy w rodzinie. Program zakładał również 
podnoszenie skuteczności działań oraz usprawnienie współpracy instytucji lokalnych w obrębie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
 
 
8.4.1. Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie 

 
Przez rok 2020 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). W sumie przeprowadzono 17 spotkań, w których wzięło udział 12 
kobiet. Praca w grupie opierała się na własnych doświadczeniach uczestniczek. Celem zajęć było m.in.: 
radzenie sobie z trudnymi emocjami, edukacja w zakresie rodzajów stosowanej przemocy, nauka 
konstruktywnych zachowań w sytuacjach problemowych, przekazanie wiedzy odnośnie wyznaczania 
granic w relacjach interpersonalnych, praca nad pozytywnym myśleniem oraz wiarą we własne siły. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
8.5. Działania profilaktyczne 

 
8.5.1. Samopomocowa grupa wsparcia dla młodzieży  
 

W ramach działań profilaktycznych w 2020 r. odbywały się warsztaty samopomocowej grupy 
wsparcia dla młodzieży prowadzonej przez psychologów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Łącznie odbyło 
się 10 spotkań, w których wzięły udział 24 osoby. Celem spotkań było między innymi:  

 dyskutowanie na temat roli przyjaźni w życiu Uczestników oraz budowanie relacji  

w grupie, 

 rozpoznawanie, nazywanie oraz poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi 

emocjami, 

 nauka identyfikowania swoich potrzeb, 

 rozwijanie talentów Uczestników spotkań. 

 
 
 
 
 

Spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie 
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W dniu 26.08.2020 r. dla członków grupy odbyła się wycieczka do Parku Rozrywki  
i Miniatur Sabat Krajno. Pierwszą z przewidzianych atrakcji była wspinaczka po jednym z największych 
parków linowych w Polsce, który jest zbudowany w całości z drewnianych pali. Następnie wszyscy 
uczestnicy udali się do kina 6D, w którym mogli odkrywać tropikalny świat w towarzystwie rajskich ptaków 
i otoczeniu bujnej roślinności, a także wybrać się w straszną podróż razem z duchami, gigantycznymi 
pająkami. Ostatnią z atrakcji było zwiedzanie największego w Polsce Parku Miniatur. Uczestnicy mogli 
odbyć podróż dookoła świata. Wycieczka zakończyła się obiadem, a następnie powrotem do Buska-
Zdroju. Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość zobaczenia nowych miejsc, spędzenia miło czasu 
oraz lepszego wzajemnego poznania. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8.5.2. Warsztaty psychoedukacyjne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki  
w Busku-Zdroju 
   

W dniu 19.02.2020 r. odbyły się warsztaty psychoedukacyjne w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju. Warsztaty zostały poprowadzone przez dwóch psychologów 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ich tematyka dotyczyła polepszenia relacji interpersonalnych w klasie 
oraz miała na celu pomoc młodzieży w lepszym zrozumieniu funkcjonowania w grupie rówieśniczej. 
Młodzież aktywnie brała udział w warsztatach przygotowanych przez psychologów.  
Spotkanie miało na celu naukę: 

 wyrażania myśli i uczuć wobec innych, 

 uważnego słuchania innych ludzi, 

 jasnego i zrozumiałego przekazywania komunikatów, 

 brania odpowiedzialności za swoje zadania i obowiązki. 

 
 

Spotkania grupy wsparcia dla młodzieży 
 

Wycieczka integracyjno-edukacyjna do Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno 
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Wyprawka dla potrzebującej rodziny                                 Przekazanie wyprawki 

 
 
 
 
 
 
 

8.6. Rozdysponowanie zakupionych wyprawek dla potrzebujących rodzin 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” przekazało 
zakupione wyprawki dla ośmiu najbardziej potrzebujących rodzin z powiatu buskiego, które są 
jednocześnie klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wyprawka zawierała niezbędne rzeczy, które 
przyczyniły się do polepszenia jakości życia wybranych rodzin. Pozwoliła ona odciążyć rodziny z zakupu 
dodatkowych przedmiotów, które są jednocześnie bardzo potrzebne do codziennego funkcjonowania.  
W skład przekazanych wyprawek wchodziły: kołdra, poduszka, komplet pościeli, prześcieradło, ręczniki, 
komplet noży, komplet sztućców, komplet garnków i żelazko. 

 

 
 
     

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8.7. Przekazanie gry terapeutycznej ,,Integro” przez Fundację „Dobrostan”  
 

 W ramach konkursu Fundacja „Dobrostan” przekazała Powiatowemu Centrum Rodzinie w Busku  
- Zdroju grę terapeutyczną „Integro” stworzoną w ramach projektu zleconego przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-
2020.    

Gra stanowi wartościowy środek dydaktyczno-terapeutyczny w pracy z dziećmi oraz młodzieżą.  
Z powodzeniem może zostać wprowadzona na zajęcia młodzieżowych grup terapeutycznych, gdyż                    
w sposób przemyślany rozwija umiejętności poznawcze i intelektualne. Gra „Integro” jako forma działań 
socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, buduje pozytywną integrację grupy. Opiera się na 
współpracy graczy i drużyn, wobec czego wszyscy wspólnie wygrywają lub ponoszą porażkę. Uczestnicy 
gry uczą się przede wszystkim prawidłowej komunikacji, konfrontują się z własnymi emocjami, nabywają 
kompetencje związane z rozwiązywaniem konfliktów oraz kształcą się w zakresie okazywania szacunku 
innym. 

Warsztaty psychoedukacyjne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki 
w Busku-Zdroju 
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9.  REALIZACJA PROJEKTÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

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 był 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 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 wynosiła 3 636 581,28 zł.  
 
9.1.1. Cel i założenia Projektu 

  
Głównym celem Projektu było 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. 

 

„Rodzina Wspólna 
Troska” 2018-2020 

2 
 

2018-2020 

„Dla Dobra Rodziny” 
2019-2021 

„Lepsze Oblicze 
Życia” 2020-2022 

2020-2022 
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Adresaci wsparcia: 

Projekt skierowany był 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 2020 r. 
zrealizowano 743 godziny 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 2020 r. 
zrealizowano 1 065 godzin usług asystenckich; 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: usprawniająco – rehabilitacyjne (dla 30 osób) oraz usługi 
uzupełniające do pielęgniarskiej opieki środowiskowej (dla 20 osób). W 2020 r. zrealizowano                           
77 godzin usług usprawniająco-rehabilitacyjnych oraz 92,5 godziny usług uzupełniających do 
pielęgniarskiej opieki środowiskowej.  

 
Wszystkie ww. działania realizowane przez Lidera PCPR w Busku-Zdroju trwały do 01.01.2020 r. 
 
Ponadto działania uzupełniające, przeznaczone dla wszystkich Uczestników Projektu realizowane do 
końca jego trwania, tj. 31.03.2020 r. to :  

a) konsultacje Doradcy do spraw ON; 
b) poradnictwo psychologiczne; 
c) organizacja dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej; 
d) możliwość skorzystania z Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego; 
e) poradnictwo prawne. 

 
9.1.3 Realizacja filmu dokumentującego Projekt „Rodzina Wspólna Troska” 
 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mając na celu dokumentację działań projektowych 
zrealizowało film podsumowujący przebieg Projektu „Rodzina Wspólna Troska”. Film ma charakter 
informacyjno-promocyjny i ma na celu pokazanie jak przebiegała realizacja usług świadczonych  
w ramach Projektu (m.in. usług asystenckich, opiekuńczych oraz specjalistyczne usługi opiekuńczych                    
w miejscu zamieszkania), a także pracę personelu zaangażowanego w jego realizacją. Czas trwania 
filmu to 29 min. 
 
9.1.4 Podsumowanie Projektu „Rodzina Wspólna Troska” 
 
 Projekt „Rodzina Wspólna Troska” przyczynił się do poprawy jakości życia osób starszych, 
niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, a także ich rodzin poprzez realizację usług społecznych oraz 
specjalistyczną kompleksową pomoc. Celem zadań realizowanych w Projekcie była aktywna integracja 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze środowiskiem, a także ułatwienie dostępu 
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej, usług socjalnych 
świadczonym w interesie ogólnym.  
Podczas całego trwania Projektu PCPR zrealizowało następujące formy wsparcia na rzecz 40 
Uczestników Projektu:  

 usługi opiekuńcze  - 12 800 godzin; 

 usługi asystenckie  - 12 800 godzin; 

 usługi usprawniająco – rehabilitacyjne – 1 440 godzin; 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
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 usługi uzupełniające do pielęgniarskiej opieki środowiskowej – 1 280 godzin; 

 konsultacje Doradcy ON - informacje dla ON nt. praw i przywilejów przysługujących osobom 
niepełnosprawnym; 

 poradnictwo psychologiczne; 

 poradnictwo prawne. 
Ponadto, w ramach Projektu zostały sfinansowane następujące działania: 

 zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki Opel Vivaro 
wykorzystywanego na potrzeby realizowanych usług (opiekuńczych, asystenckich oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych) dla Uczestników Projektu, a także organizacja dowozu 
osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej; 

 doposażenie działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  Powiatowej Wypożyczalni 
Sprzętu Rehabilitacyjnego – wartość zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego to około 86 tys. zł;  

 zorganizowanie dwóch edycji kursu podnoszącego kwalifikacje i kompetencje osób świadczących 
usługi opiekuńcze: kurs na opiekuna osób starszych (dla 23 osób)  oraz kurs na asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej (dla 9 osób). 

 

9.2. Projekt pozakonkursowy „Dla Dobra Rodziny” 

 
Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju kontynuował realizację 

Projektu „Dla Dobra Rodziny” w partnerstwie z Gminą Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju współfinasowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” 
Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”. Projekt realizowany jest  
od 01.01.2019 r. W dniu 21.01.2021 r. Centrum zwróciło się z prośbą o przedłużenie okresu realizacji do 
31.08.2021 r. w związku z zagrożeniem koronawirusem, które potwierdzone zostało przez Światową 
Organizację Zdrowia poprzez ogłoszenie pandemii, na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. 
Wartość Projektu wynosi 2 963 610,00 zł, a kwota dofinansowania to 2 736 610,00 zł. 

 
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 31.08.2021 r. na terenie Powiatu Buskiego. Przyczynia się on do poprawy jakości  
i poszerzenia usług społecznych oraz deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi, 
poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi.  

Cel zostaje osiągnięty poprzez kompleksowe wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania 
rodziny (grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin). Działalność Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej jest wsparciem dla osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami 
kryzysowymi w szczególności poprzez: udzielanie poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie grup 
wsparcia, zapewnienie czasowego schronienia i prowadzenie działań profilaktycznych w celu 
przeciwdziałania występowaniu sytuacji kryzysowych. Oferta wsparcia została zaplanowana  
w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Powiatu Buskiego przedstawione w Diagnozie Potrzeb 
Społecznych Powiatu Buskiego. 

Projekt składa się z sześciu zadań. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, jako 
Lider Projektu „Dla Dobra Rodziny” realizuje wsparcia w ramach czterech z nich, tj.: 

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

Ośrodka Interwencji Kryzysowej; 
Zadanie 6. Zakup środków ochronnych i środków do dezynfekcji.  
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Gmina Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju obejmuje 
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 realizuje wsparcie w ramach Zadania 5: Aktywizacja społeczna dla Rodzin 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 rodziny                    
i dzieci;  

2. osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 
 
9.2.3. Charakterystyka zdefiniowanych zadań w Projekcie „Dla Dobra Rodziny”  

 

Zadanie 1: Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) 

Nadrzędnym celem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest przywrócenie osobom pozostającym  
w kryzysie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu 
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. 
Uczestnicy Projektu otrzymali specjalistyczne i zindywidualizowane wsparcie. 

W zakresie zadania zaplanowano 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 roku 2020 w ramach działalności OIK ze wsparcia skorzystało 285 osób (193 Kobiet i 92 
Mężczyzn). 

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA NR 1 

1. Poradnictwo psychologiczne i socjalne. 
2. Opracowywanie indywidualnego planu wsparcia, koordynacja działań skierowanych do rodzin  

w potrzebie oraz specjalistyczna opieka nad Uczestnikami Projektu w stanie kryzysu przez 
Doradcę ds. Rodziny. 

3. Pomoc prawna, a w indywidulanych przypadkach zastępstwo prawne (po decyzji Dyrektora 
PCPR na podstawie sytuacji psychospołecznej i materialnej osoby ocenianej przez pracowników 
OIK). W 2020 r. udzielono 215,5 godziny porad prawnych. 

4. Pomoc psychiatryczna – w 2020 r. lekarz psychiatra udzielił 52 porady. 
5. Funkcjonowanie całodobowego Telefonu Zaufania. 
6. Interwencje środowiskowe - w 2020 r. pracownicy przeprowadzili 24 interwencje. 
7. Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. W 2020 roku odbyło się 17 grup. 
8. Grupy wsparcia dla młodzieży - w 2020 r. miało miejsce 9 spotkań. 
9. Wsparcie terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc  

w rodzinie – w 2020 r. udzielono 91 porad. 
10. Funkcjonowanie kompleksowo wyposażonego Hostelu, dzięki któremu istnieje możliwość 

zapewnienia natychmiastowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.  
11. Wsparcie i opieka Pracownika socjalnego/Opiekuna Hostelu dla osób zgłaszających się do 

Hostelu. 
12. Rozdysponowano wyprawki dla rodzin najbardziej potrzebujących. 
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13. W ramach aktywizacji Uczestników Projektu dnia 26.08.2020 r. odbył się 1 dniowy wyjazd 
integracyjno-edukacyjny do Sabat Krajno – Park Rozrywki i Miniatur. 
 
 

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

Specjalistyczne wsparcie dla osób funkcjonujących w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, mające na celu poprawę jakości ich życia. 

Wiedza i doświadczenie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którzy najlepiej znają 
sytuację i potrzeby rodzin, umożliwia dobór zróżnicowanych form wsparcia realizowanych w ramach 
Projektu „Dla Dobra Rodziny”. 

W roku 2020 wsparciem w ramach Projektu objętych było 106 osób (57 kobiet i 49 mężczyzn) 
funkcjonujących w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Buskiego. 

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA 2: 

1. Poradnictwo psychologiczne dla rodzin zastępczych. W 2020 r. psycholog udzielił 44 porady. 
2. Grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. 
3. Szkolenie dla rodziców zastępczych. 

Dnia 15.09.2020 r. Fundacja BONUM HUMANUM przeprowadziła szkolenie dla rodziców 
zastępczych z zakresu: „Wzmocnienia poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”, 
które miało na celu wsparcie rodziców zastępczych. Szkolenie było skierowane do 27 rodziców. 
Poruszono na nim kwestie relacji członków rodziny zastępczej z nowo przyjętym do rodziny 
dzieckiem. Analizowano proces klimatyzacji: zachowania i motywy postępowania dziecka w nowym 
środowisku wychowawczym. Rodzice zastępczy uzyskali wskazówki co do pracy z dzieckiem,  
u którego kształtują się nowe więzi emocjonalne i relacje w rodzinie. Wskazano na wagę akceptacji, 
zaufania i zrozumienia w postępowaniu z dzieckiem. Udział w szkoleniu wzmocnił ich w poczuciu 
dobrze pełnionego obowiązku opieki nad dzieckiem, które trafiło do rodziny, a także pozwoliło 
bardziej zrozumieć motywy postępowania ich podopiecznego, lepiej go zrozumieć i zaakceptować 
takim jaki jest. 

 

 

 

 

   

 

 

4. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych 

Dnia 11.09.2020 r. odbyły się spektakle teatralne dla wychowanków rodzinnej pieczy 
zastępczej. Przedstawienia teatralne miały miejsce 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 pn. „MIŚ NIEGRZECZNIŚ", 
natomiast starsza grupa wiekowa zobaczyła spektakl profilaktyczny pt. „SUPER PLAN”. Obydwie 
inscenizacje przedstawili aktorzy TEATRU KURTYNA z KRAKOWA. 

 

Szkolenie dla rodziców zastępczych z zakresu: „Wzmocnienie poczucia satysfakcji                        
z pełnienia funkcji rodziny zastępczej” 

http://www.kurtyna.krakow.pl/oferta,4.html
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5. Aktywizacja społeczna w postaci zakupów karnetów na basen dla 40 dzieci z Rodzin 
Zastępczych 

Każde z dzieci otrzymało 20 godzinny karnet do wykorzystania w 2020 r. w wybranych przez 
rodziny terminach. Ćwiczenia na basenie mają bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. Pływanie 
zapewnia poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, odgrywa także ogromną rolę w rozwoju 
psychofizycznym dziecka. Ponadto zajmuje szczególne miejsce w kształtowaniu prawidłowej sylwetki 
i w profilaktyce wad postawy. Dla wielu dzieci zajęcia na basenie, to jedyna, poza szkolnym 
wychowaniem fizycznym, forma aktywności fizycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Wspólne wyjście rodziny do kina pozwala na wzmocnienie więzi między członkami rodziny. 
Dodatkowo zapewniając dziecku od najmłodszych lat częsty kontakt ze sztuką, uczymy je kreatywności  
i pracy twórczej. Bardzo ważny jest świadomy wybór treści, ponieważ emocje wywołane poprzez film, 
dzieci noszą w sobie długo po zakończeniu seansu. One je kształtują, czasem wyznaczą kierunek  
w życiu. Dlatego to niezwykle ważne, by najmłodszym dawać to, co najlepsze. Każde dziecko otrzymało 
karnet (7 wejść) do wykorzystania w dowolnym czasie wybranym przez rodzinę zastępczą. Ze wsparcia 
skorzystało 40 dzieci. 

 

 

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 
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7. Konsultacje psychoterapeuty rodzinnego 

W razie pojawiających się problemów w ogólnym funkcjonowaniu członków rodziny zastępczej, 
istnieje możliwość skorzystania z konsultacji z psychoterapeutą rodzinnym, który opracowuje diagnozę 
dziecka lub rodziny oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania. W indywidualnej rozmowie                         
z rodziną udziela informacji zwrotnej, wyjaśnia wątpliwości rodziców. W 2020 r. przeprowadzono                      
53 godziny terapii rodzinnej. 

8. Realizacja działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze – zakup 
kalendarzy 

PCPR zakupił 200 kalendarzy planszowych oraz 200 kalendarzy przekładanych na rok 2021. 
Poprzez rozdysponowanie kalendarzy wśród Uczestników Projektu, a także w instytucjach i urzędach  
jest możliwość dotarcia do większej grupy odbiorców, którzy mogliby podjąć współpracę na rzecz 
dzieci/rodzin, a w efekcie poprawić sytuację dziecka w rodzinie biologicznej i zastępczej. Kalendarze 
identyfikowane z Projektem są również 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. Realizacja działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze – zakup 
telebimu.  

W marcu 2020 r. został zakupiony zewnętrzny ekran LED wraz z akcesoriami, który umożliwia 
promocję rodzicielstwa zastępczego w „innowacyjny” sposób na różnych kampaniach 
społecznościowych, dożynkach, festynach oraz wszelkich innych imprezach o zasięgu powiatowym  
i wojewódzkim. Telebim podnosi atrakcyjność reklamy w oczach widza oraz zapewnia odbiorcy 
znakomity poziom wrażeń audiowizualnych przez co na długo zapadnie w pamięci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Centrum dla Rodzin (CdR) 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. CdR mieści się 
w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku Hufca ZHP Busko-Zdrój.  

W związku z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami funkcjonowanie CdR 
w 2020 roku było ograniczone. Jednak dzięki możliwościom technicznym, pedagog prowadził także 
zajęcia w formie on-line. 

 

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA 3: 

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

Zajęcia w Centrum dla Rodzin odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 
dostosowanych do potrzeb rodziców i dzieci (w czasie roku szkolnego w godzinach popołudniowych, 
natomiast w okresie wakacji lub ferii w godzinach porannych). Dzieci mogły liczyć na wsparcie pedagoga 
w odrabianiu prac domowych oraz w rozwiązywaniu problemów. CdR było dla nich miejscem rozwijania 
swoich zainteresowań i uzdolnień, wyrabiania nawyków kulturalnego zachowania oraz przyjemną 
alternatywą do spędzania czasu wolnego w racjonalny sposób. Codziennie realizowane były różnego 
rodzaju warsztaty, m.in. usprawniające rozwój fizyczny, umiejętności artystyczne, kulinarne. 
Wprowadzano różnego rodzaju formy terapii, np. zmysłoplastyka, bajkoterapia, logorytmika, zajęcia 
usprawniające prace rąk oraz trening umiejętności społecznych. Atmosfera panująca w CdR była 
pozytywna i spokojna, tak aby dzieci chętnie podejmowały współpracę. 
 
 

Promocja rodzicielstwa zastępczego podczas 
XXVI Międzynarodowego festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku - Zdroju 
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2. Terapia logopedyczna 
 

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe 
korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się dzieci. Terapia poprzedzona jest 
wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda 
stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania. W roku 2020 zrealizowano 116 godzin terapii 
logopedycznej. 

 
 

 
 
 
 
 

3. Terapia biofeedback 
 
W 2020 roku zrealizowano 161 godzin treningu EEG Biofeedback. Jest to nieinwazyjna, 

bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda umożliwia obniżenie stresu, szybsze przyswajanie wiedzy, 
podejmowanie prawidłowych decyzji, rozwija kreatywność i tworzenie nowych rozwiązań, więc jest 
świetnym rozwiązaniem dla dzieci oraz młodzieży. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Terapia logopedyczna w Centrum dla Rodzin 

Terapia biofeedback w Centrum dla Rodzin 

Zajęcia z pedagogiem w Centrum dla Rodzin 
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4. „Szkoła dla rodziców” 

 
Uczestnicy Projektu objęci są również wsparciem wychowawczym i edukacyjnym w postaci 

warsztatów "Szkoła dla rodziców" podczas których rodzice mają możliwość nabycia umiejętności 
radzenia sobie w wielu nowych, często trudnych dla nich sytuacjach, związanych z procesem 
wychowywania. Ponadto była to okazja do zdobycia wiedzy na temat rozwoju dziecka i skutecznych 
sposobach komunikowaniu się z nim. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

5. Wsparcie specjalistyczne: zajęcia z hipoterapii wspomagające rozwój psychofizyczny 
dziecka 
 

Zajęcia wspomagające rozwój psychofizyczny były skierowane do 30 dzieci z Rodzin Zastępczych 
oraz klientów OIK. Hipoterapia to oddziaływanie, którego celem jest przywracanie zdrowia i sprawności 
poprzez kontakt z koniem. Znajduje ona swoje zastosowanie również w terapii dzieci zdrowych, które 
boją się nowych sytuacji, w tym zwierząt. W trakcie zajęć z końmi mają szansę przełamać  
i przezwyciężyć swój lęk, przekonując się, że kontakt ze zwierzęciem może być przyjemny, a przede 
wszystkim jego ruch ma korzystny wpływ na układ mięśniowy, sensoryczny, czyli zmysłowy oraz 
szkieletowy. 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 

 
 
 
 

II edycja warsztatów „Szkoły dla rodziców” 
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6. Indywidualne wsparcie dla uczestników projektu poprzez warsztaty: indywidualne  
i grupowe z pedagogiem dla matek z dziećmi 
 
W Centrum dla Rodzin prowadzone są 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.  

 

     
 

 
 
 

7. Zakup 10 laptopów z systemem operacyjnym wraz z akcesoriami na potrzeby klientów OIK 
 
PCPR wychodząc naprzeciw problemom jakie pojawiły się w ostatnim czasie w związku  

z koronawirusem i przejściem na tryb zdalny nauki pragnęło pomóc osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej i zakupiło 10 laptopów z systemem operacyjnym wraz z akcesoriami (pakiet biurowy, 
myszka, torba), które są wypożyczane najbardziej potrzebującym rodzinom. 
 

    
 

Przekazanie laptopa Uczestnikowi Projektu 

 
 

8. Usługi usprawniająco-rehabiliacyjne 
 
Uczestnicy Projektu mogli również skorzystać z usług 

usprawniająco-rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania. 
Wsparcie było realizowane w oparciu o Indywidualny Plan 
Wsparcia, który został ułożony przez specjalistę z zakresu 
rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. Specjalistyczne usługi były 
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia lub niepełnosprawności, zgodnie z zaleceniami 
lekarskimi. Wsparciem objęto 12 osób, w 2020 roku 
zrealizowano 729 godzin zajęć. 
 

 
 

 

Warsztaty grupowe z psychologiem i pedagogiem dla matek z dziećmi  

Usługi usprawniająco-rehabilitacyjne         
w miejscu zamieszkania  
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Zadanie 6: Zakup środków ochronnych i środków do dezynfekcji 
 
 W związku z zagrożeniem koronawirusem, które potwierdzone zostało przez Światową 
Organizację Zdrowia poprzez ogłoszenie Pandemii, zaistniała konieczność zakupu środków ochronnych  
i do dezynfekcji dla bezpieczeństwa Uczestników Projektu oraz kadry merytorycznej. Zakupione zostały 
jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne, a także płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
 
 
9.2.4. Promocja Projektu „Dla Dobra Rodziny” 

 
Systematycznie prowadzona była dokumentacja fotograficzna z realizacji poszczególnych zadań. 

Artykuły oraz zdjęcia z realizacji  były na bieżąco upubliczniane na stronie internetowej Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (www.pcpr.busko.pl), aby osoby ją odwiedzające mogły 
zapoznać się z działaniami przeprowadzonymi w ramach Projektu. W miejscach realizacji Projektu wiszą 
plakaty informacyjne. Dokumenty wytwarzane w ramach Projektu posiadają wymagane loga oraz nazwę 
Projektu. 

Ponadto w ramach działań promujących „Dla Dobra Rodziny” wyprodukowano i rozdysponowano 
400 sztuk kalendarzy na rok 2021. Identyfikowanie ich z Projektem jest niestereotypową formą promocji 
zarówno projektu jak i rodzicielstwa zastępczego. 

  
 
9.2.5. Spotkania robocze z Partnerami Projektu 
 

Systematycznie, co miesiąc w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  
odbywają się spotkania z Partnerami Projektu „Dla Dobra Rodziny”, 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.  
 
 
9.2.6. Podsumowanie Projektu „Dla Dobra Rodziny” 
 

Projekt przyczynia 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, przez realizację 
równolegle czterech zadań zapisanych we wniosku o dofinansowanie.  
 

 
9.3. Projekt konkursowy „Lepsze Oblicze Życia” 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju realizuje kolejny Projekt pn. „Lepsze 
Oblicze Życia”, w którym kontynuuje cele i założenia  projektu „Rodzina Wspólna Troska” zakończonego 
31.03.2020 r. PCPR mając świadomość ogromnego zapotrzebowania na usługi społeczne, wychodzi 
naprzeciw osobom starszym, niesamodzielnym, 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, gdyż są zgodne z Powiatową Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2011 – 2020. Planowany okres realizacji Projektu od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r. Wartość projektu 
wynosi 2 651 946,69 zł. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 2 452 985,09 zł. Wkład 
własny w wysokości 7,50 % wniesiony zostanie w postaci: wynagrodzeń pracowników i partnerów oraz  
w powierzchni biurowej PCPR.  
 

W dniu 28.02.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa miało miejsce uroczyste 
podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne  
i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  
i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu 

http://www.pcpr.busko.pl/
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Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Lepsze Oblicze Życia”. 
Departament wdrażania Europejskiego reprezentował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Pani Renata Janik – Wicemarszałek  oraz Pani Maria Fidzińska–Dziurzyńska                            
- skarbnik Województwa Świętokrzyskiego. 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. 
 
 
9.3.1. 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 zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – usług 
usprawniająco-rehabilitacyjnych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie 
kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa 
specjalistycznego dla 50 osób  (30 K i 20 M) do 31.03.2022 r. z terenu gminy Busko-Zdrój oraz miast 
gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna).  
 
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie alternatywnych form opieki będących 
kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem uwzględniającym wszystkie aspekty funkcjonowania 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ich otoczenia w tym osób niepełnosprawnych i 
osób niesamodzielnych poprzez opiekę, konsultacje specjalistyczne (psycholog, doradca ds. ON) oraz 
zajęcia usprawniajaco-rehabilitacyjne, dowóz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do placówek 
użyteczności publicznej. Działania Projektu są zgodne z potrzebami wykazanymi w diagnozie                       
i współgrają z celami Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Busko                      
-Zdrój, Miasta Wiślicy, Pacanowa oraz Stopnicy na lata 2016-2025 oraz Powiatowym Programie Działań 
na Rzecz ON w Powiecie Buskim  na lata 2012 – 2020 pod nazwą „Równość Szans”. 
 
9.3.2 Grupa docelowa – Adresaci wsparcia 
 

Grupą docelową Projektu „Lepsze Oblicze Życia” stanowią: 

 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci, 

 osoby zależne (niesamodzielne), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) 
poza obszarem gmin/miast.  
 

W ramach Projektu wsparciem zostało objętych: min. 75 osób z terenu gminy Busko-Zdrój oraz miast 
gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna). 
 
Rekrutacja kandydatów na Uczestników Projektu trwała od maja do czerwca 2020 r. Jednak przez cały 
okres realizacji Projektu jest możliwość zakwalifikowania się na listę rezerwową, zapewniając tym samym 
dostęp osobom niesamodzielnym, a także niepełnosprawnym kierując się zasadą równości szans  
i niedyskryminacji obu płci. Podejmowane są działania mające na celu dotarcie z informacją o Projekcie 
bezpośrednio do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, wyjazdy w teren pracowników, 
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych mających na celu ocenę sytuacji osobistej i rodzinnej 
klientów. 
 
9.3.3 Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej  
 

W dniu 03.07.2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miało 
miejsce uroczyste podpisanie umowy na Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze                   
– usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze 
Oblicze Życia”. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał 
Pan Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR  w Busku-Zdroju natomiast Konsorcjum w składzie 
SIDROM Sp. z o.o., HIPOLAND Erwin Brachowicz, Magdalena Nowak SMART-KOM reprezentowała 
Pani Marta Sakwa – Pełnomocnik Konsorcjum.  
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Podpisanie umowy na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 
usług opiekuńczych – usług usprawniająco-rehabilitacyjnych  

 
 
Sposób realizacji usług:   
 

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

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

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

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

 
 
 

1. Usługi opiekuńcze (dla 50 os. niesamodzielnych) obejmujące pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,                
w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W 2020 r. zrealizowano 11 675 
godzin usług opiekuńczych; 

 
 
 

    
 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
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2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi usprawniająco – rehabilitacyjne (dla 30 osób). 
W 2020 r. zrealizowano 936 godzin usług usprawniajaco-rehabilitacyjnych. 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.4. Kurs „Opiekuna osoby niesamodzielnej 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz mając na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 
osób świadczących usługi opiekuńcze został przeprowadzony kurs na opiekuna osoby niesamodzielnej, 
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. Kurs odbywał się w terminie od 20.07.2020 r. do 31.07.2020 r. dla 28 osób. 
 
9.3.5 Wsparcie dla Uczestników Projektu 
 

Osiągnięcie celów projektowych zaplanowano poprzez realizację ww. usług społecznych, a także 
zapewniono kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego.  
 
W ramach Projektu każdy Uczestnik Projektu ma również zapewnioną:  
 

 organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej - możliwość  
skorzystania z przewozu samochodem służbowym, dostosowanym do osób niepełnosprawnych, 
w tym osób na wózku inwalidzkim. Zgodnie z Regulaminem w sprawie użytkowania 
samochodu służbowego marki Opel VIVARO przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
Uczestnicy Projektu mają możliwość skorzystania z tej usługi w celu załatwienia spraw 
osobistych w: 
 
- placówkach służby zdrowia; 

- placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie; 

- urzędach i instytucjach publicznych; 

- placówkach oświatowych i realizujących obowiązek szkolny lub nauki; 

- placówkach sportowych i kulturowych; 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze  
– usługi usprawniająco–rehabilitacyjne 
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Wyjazd kierowcy z Uczestnikiem Projektu oraz Opiekunką Osoby Niesamodzielnej 

 

 wsparcie psychologiczne – udzielane w miejscu zamieszkania przez wykwalifikowanego 
psychologa, który oferuje pomoc i wsparcie zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych; 

 

    
 

Wsparcie psychologiczne dla Uczestników Projektu 
 

 

 profesjonalną opiekę doradcy ds. ON, który udziela informacji o prawach i przywilejach osób 
niepełnosprawnych, a także świadczy poradnictwo instytucjonalne; 

 opiekę pracownika socjalnego.  
 
 
9.3.6. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego. Działania zwiększające mobilność, 

autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych  

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego działająca od 2012 roku jest jednostką 
utworzoną przez Samorząd oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Działa na 
podstawie Regulaminu Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przyjętego Zarządzeniem nr 
14/2020 dyrektora PCPR w Busku-Zdroju z dnia 11 maja 2020 r. Wypożyczalnia świadczy usługi 
wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Buskiego. Sprzęt rehabilitacyjny stanowiący własność powiatu 
zakupiony został  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych Projektów oraz 
środków finansowych Powiatu Buskiego. W 2020 roku została doposażona w sprzęt rehabilitacyjny nowej 
generacji w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” na kwotę 16 687,75 zł. Z wyposażenia znajdującego 
się w Wypożyczalni mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz u których dysfunkcja ma charakter 
czasowy. Daje ona możliwość bezpłatnego wypożyczenia wysokiej jakości sprzętu 
rehabilitacyjnego/urządzeń pomocniczych, co stanowi doskonałą alternatywę dla zakupu niezwykle 
kosztownego sprzętu. W 2020 r. podpisano 83 umowy i  19 aneksów na wypożyczenie sprzętu 
rehabilitacyjnego.  
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Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 

 

Tabela 24. Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w 2020 r. 

  Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w 2020 r. 

Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego/ środka pomocniczego Częstotliwość wypożyczenia 

Koncentrator tlenu 6 

Balkonik dwukołowy 1 

Balkonik trójkołowy  5 

Balkonik czterokołowy 11 

Balkonik wysoki  3 

Kule łokciowe z regulowaną obejmą  7 

Trójnóg z uchwytem kuli łokciowej 2 

Wózek inwalidzki ze stabilizacją pleców i głowy/z podn. 
podłokietnikami 

16 

Wózek inwalidzki dziecięcy 1 

Łóżko rehabilitacyjne 36 

Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny 8 

Materac przeciwodleżynowy prostokomorowy 9 
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Zestaw do drenażu limfatycznego 5 

Podnośnik dla osób niepełnosprawnych 5 

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych i górnych z napędem 2 

Rowerek magnetyczny 1 

Rowerek elektromagnetyczny 4 

Elektryczna bieżnia 1 

Orbitrek magnetyczny 1 

Orteza stawu kolanowego 1 

 

9.3.7. Działania uzupełniające w ramach realizacji Projektu „Lepsze Oblicze Życia” 

a) Aktualizacja wywiadów środowiskowych 

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2020 na 
bieżąco dokonywali aktualizacji wywiadów środowiskowych Uczestników Projektu zgodnie z Ustawą  
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
 

b) Spotkanie z opiekunami osób niepełnosprawnych zatrudnionymi w ramach Projektu 

 
Dnia 02.10.2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju miało miejsce 

spotkanie z Opiekunami Osób Niesamodzielnych. Z osobami odgrywającymi kluczową rolę w Projekcie 
„Lepsze Oblicze Życia” spotkała się Pani Aneta Chwalik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju wraz z Pracownikami oraz Pani Marta Sakwa – Pełnomocnik „SIDROM” 
Sp. z o.o. 

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.  

    

Spotkanie z opiekunami zatrudnionymi w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” 
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9.3.8. Podsumowanie Projektu „Lepsze Oblicze Życia”  

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 „Lepsze Oblicze Życia”:  

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

 poradnictwo psychologiczne, 

 organizacja dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej, 

 przygotowanie zasobów do realizacji usług opiekuńczych – kurs , 

 świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (dla 50 UP śr. 50 godz. miesięcznie), 

 świadczenie usług usprawniająco-rehabilitacyjnych (dla 30 UP 6 godz. miesięcznie) 

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

integrację ze społeczeństwem. 
 
Realizacja Projektu przyczynia się poprawy funkcjonowania rodziny i podniesienia poziomu życia 

Uczestników Projektu. Zapobiega marginalizacji osób starszych i zapewnia im czynne uczestnictwo                   
w życiu społecznym.  

 

9.4. Monitoring działań projektowych 

Monitoring działań projektowych jest elementem niezbędnym w zarządzaniu Projektem, 
prowadzony jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań projektowych. W związku z tym, 
pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zatrudnieni w ramach projektu 
„Rodzina Wspólna Troska”, „Lepsze Oblicze Życia” i „Dla Dobra Rodziny” na bieżąco kontrolowali 
realizowane usługi w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu, przestrzegając obowiązujące zasady 
reżimu sanitarnego. Wizyty monitorujące miały również na celu sprawdzanie czasu pracy osób 
świadczących usługi, jak również szybkie podejmowanie działań naprawczych, zapobiegających 
nawarstwianiu się problemów związanych z realizacją usług społecznych. W przypadku utrudnień 
związanych z pandemią bezpośredni kontakt specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji jak również innych 
pracowników projektowych z Uczestnikami Projektu zastępowany był rozmową telefoniczną. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monitoring usług opiekuńczych w ramach projektu „Lepsze Oblicze Życia” 
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9.5. Wydarzenia Projektowe 

1. Praca nad nowym Projektem „Rodzina w Centrum” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w grudniu 2020 r. rozpoczęło przygotowania do 
opracowania nowego projektu w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 
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 29.01.2021 r. 
złożono wniosek aplikacyjny na realizację projektu konkursowego „Rodzina w Centrum”. Przewidywany 
okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. Wartość projektu wyniosła 
1 055 340,48 zł przy wkładzie własnym w wysokości 89 826,40 zł. 

 
9.6. 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 z dnia 03.08.2015 r. Celem programu jest 
budowanie partnerstw lokalnych. W ramach programu przewiduje się zastosowanie środowiskowej pracy 
socjalnej, instrumentów aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym.  

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

 
Lp. Cele operacyjne / Planowane działania zgodnie 

z założeniami Programu Aktywności Lokalnej 
na lata 2015-2020 

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”, „Dla Dobra Rodziny” i 
„Lepsze Oblicze Życia”. 

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”, „Dla Dobra Rodziny” i 
„Lepsze Oblicze Życia”. 

4. Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw 
lokalnych.   

Realizacja działań zapisanych w projekcie 
partnerskim „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” oraz w projekcie 
„Lepsze Oblicze Życia”. 

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

Realizacja działań zapisanych w projektach 
partnerskich pn. „Rodzina Wspólna Troska”  
i „Dla Dobra Rodziny” oraz w projekcie 
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uczestników w różnym zakresie. „Lepsze Oblicze Życia”.  

7. Badanie potrzeb i problemów mieszkańców powiatu 
buskiego. 

Opracowanie Diagnozy Potrzeb Lokalnych 
dla Powiatu Buskiego  na potrzeby realizacji 
projektu partnerskiego pn. „Rodzina  
w Centrum”. 

 
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 

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. 25.  Realizacja działań Powiatowej Strategii  Integracji i Rozwiązywania 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: 
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przygotowano 7 lokali aktywizujących,  
5 pomieszczeń do rehabilitacji medycznej oraz  
3 pomieszczenia do terapii zajęciowej, 
przeznaczonych 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. 

10. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Realizacja projektu „Rodzina Wspólna Troska”  
Realizacja projektu „Dla Dobra Rodziny” 
Realizacja projektu „Lepsze Oblicze Życia” 

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

razie potrzeb. 
  

 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. 

Z uwagi na pandemię koronawirusa PCPR nie 
uczestniczył w Ogólnopolskich Zbiórkach Żywności.  
PCPR prowadzi „Bank 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.. 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. 
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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.  

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” 
Realizacja projektu „Lepsze Oblicze Życia” 

11. Rozwój formy rodzinnej opieki nad dzieckiem. Prowadzenie kampanii promocyjnej na rzecz dziecka 
i rodziny. Organizowanie szkoleń dla rodzin 
zastępczych oraz Grup Wsparcia na bieżąco. 

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

W 2020 roku z uwagi na pandemię nie 
zorganizowano Festynu Rodzinnego „Nie Ma Jak 
Rodzina”.  

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 2020 r. 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” 
Realizacja projektu „Lepsze Oblicze Życia” 

 

 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 2020 roku w ramach zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej pn.: ,,Dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych, technicznych                     
i w komunikowaniu się w związku  
z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych zawarto z takimi osobami 27 
umów. 

3. Powołanie Rzecznika osób 
niepełnosprawnych. 

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

4. Zwiększenie liczby Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz liczby ich uczestników oraz 
podjęcie prób utworzenia zakładu Aktywizacji 
Zawodowej. 

  W dniu 17 grudnia 2020 roku został zawarty aneks 
Nr 2/2020  do umowy Nr 1/2016 zawartej w dniu 
01.12.2016 r. roku pomiędzy Powiatem Buskim,                     
a Caritas Diecezji Kieleckiej  na zwiększenie o  5 
osób liczby uczestników Warsztatów Terapii 
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Zajęciowej  w Piasku Wielkim.  

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”                      
i „Lepsze Oblicze Życia” 

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 2020 roku nie była prowadzona świetlica 
środowiskowa dla osób niepełnosprawnych. 

10. Prowadzenie dyżuru telefonicznego dla osób 
niepełnosprawnych. 

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

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

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

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

Realizacja projektu „Rodzina Wspólna Troska”, „Dla 
Dobra Rodziny” i „Lepsze Oblicze Życia”. 

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” 
i „Lepsze Oblicze Życia” - 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, 
 prowadzenie grupy wsparcia dla młodzieży, 
 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 
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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 
profilaktyka zagrożeń społecznych; 

 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie; 

 Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” 

 Spotkania grupy wsparcia dla młodzieży. 

 Grupa wparcia  dla matek. 

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 i ferii 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. 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. 

10. 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 
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Troska” i „Lepsze Oblicze Życia”. 

      

   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”                     
i „Lepsze Oblicze Życia” poprzez kompleksową                    
i zindywidualizowaną aktywizację społeczną. 

 Realizacja projektu „Dla Dobra Rodziny” 
 

   

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. Z uwagi na pandemię Obchody Powiatowego Dnia 
Pracownika Socjalnego nie odbyły się.  

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. 

Z uwagi na pandemię Obchody Powiatowego Dnia 
Pracownika Socjalnego nie odbyły się. 

4. Realizacja projektów w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizacja projektów: „Rodzina Wspólna Troska”,   
„Dla Dobra Rodziny” i „Lepsze Oblicze Życia”. 
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11. Prace nad Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu 
Buskiego na lata 2021– 2030 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju prowadziło prace nad 
opracowaniem Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Buskiego 
na lata 2021– 2030. Zgodnie z art.19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1876) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. Dotychczasowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2011- 2020 obowiązywała do końca 2020 roku. W związku z powyższym niezbędne 
było uchwalenie kolejnej Strategii na lata 2021 – 2030.  
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest kluczowym i podstawowym dokumentem 
strategicznym pomocy społecznej. Stanowi narzędzie wspierające długofalowe planowanie                       
i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w skali powiatu. Strategia 
została przygotowana we współpracy z firmą RICHPEX Ryszarda Polaszka pod kierunkiem Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju. Ponadto Dyrektor PCPR powołał Zespół 
Projektowy pracowników do udziału w opracowaniu Strategii. W imieniu Zarządu Powiatu w Busku                    
– Zdroju do pracy nad Strategią został wyznaczony Naczelnik Wydziału SOZ Starostwa Powiatowego                 
w Busku – Zdroju Pan Sławomir Dalach. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych                  
w Powiecie Buskim na lata  2021-2030 została przygotowana w oparciu o bogaty materiał empiryczny                 
– dane urzędowe, statystyczne oraz spotkanie warsztatowe on – line z przedstawicielami instytucji, 
organizacji i placówek pracujących na rzecz pomocy społecznej. Pozwoliło to na dokonanie pełnej 
diagnozy sfery społecznej, rozpoznanie występowania problemów społecznych, zarówno przez pryzmat 
danych statystycznych, jak i opinii osób biorących udział w warsztatach. Profesjonalna diagnoza stała się 
podstawą określenia celów Strategii oraz zadań przyczyniających się do ich realizacji. Przedmiotowa 
Strategia poddana była także konsultacjom społecznym. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
12. Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 
4 września 2020 r. odbyło się spotkanie, zrealizowane w ramach prowadzonych konsultacji społecznych 
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Wzięli w nim udział samorządowcy, 
przedsiębiorcy oraz mieszkańcy powiatów: buskiego i kazimierskiego. Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju wraz z pracownikami również uczestniczyli w tym spotkaniu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Warsztaty on – line przy opracowaniu  Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2011- 2020 

 

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 
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13. 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. 

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa współpraca z instytucjami rządowymi, 
samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi była ograniczona. Mimo tego śmiało można 
powiedzieć, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w roku 2020 kontynuowało 
współpracę z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej,  Rzecznikiem Praw Dziecka, Wydziałem 
Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego   w Kielcach, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  oraz samorządami powiatowymi  i gminnymi na terenie powiatu i województwa. 

Mimo panujących obostrzeń 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 min.  Stowarzyszeniem „Rodzina – Wspólna Troska”,  Ogólnopolskim Stowarzyszeniem            
OS „Centrum”, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Hufcem ZHP Busko – Zdrój/ Chorągiew Kielecka ZHP, Fundacją Przyjaciółka, Fundacją 
”A-Kogo” Ewy Błaszczyk, Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Caritas Diecezji Kieleckiej,  
Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Domem Zakonnym z siedzibą w Słupi, 
Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Krakowie, Stowarzyszeniem 
„”Stowarzyszenie Amazonki 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 2020 r. z redakcjami 
Problemów Społecznych, Tygodnika Ponidzia, Echo Dnia, portalem internetowym busko.com, regionalną 
telewizją internetową „Telewizja Ponidzie”. 

 
 

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

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w 2020 roku 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 trudnych 
sytuacji rodzinnych oraz w miarę możliwości rozwiązywania w tym zakresie zgłaszanych problemów. 
Celem jest także zorganizowanie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                        
i zatrzymanie tego zjawiska. Pracownicy PCPR wyjeżdżali na interwencje środowiskowe często                          
z pracownikami OPS-ów w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych. 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. Praca Centrum polegała na stałym 
kontakcie z przedstawicielami OPS  w celu rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych rodzin                                 
z naszego powiatu.   
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Strona internetowa PCPR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
14. ORGANIZACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 
14.1. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju działa  w oparciu o Statut (Uchwała 
Rady Powiatu nr XXXVIII/288/2006) z dnia 29 czerwca 2006 r. W dniu 27 kwietnia 2012 r. Rada Powiatu 
wprowadziła nowy Statut  (Uchwała nr XVIII/165/2012). 

  Do miesiąca października 2006 roku, Centrum działało w oparciu o regulamin organizacyjny 
uchwalony przez Zarząd Powiatu w dniu 01.10.2003 r. (uchwała Zarządu Powiatu Nr 65/2003 ), a od 14 
maja 2008 roku działało na podstawie nowego regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd 
Powiatu (Uchwała nr 151/2008). W dniu 31.12.2009 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w regulaminie 
organizacyjnym (Uchwała nr 392/2009). Od sierpnia  2012 r. Centrum działało w oparciu o regulamin 
organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w dniu 14 sierpnia 2012 r.  (Uchwała nr 395/2012). 
Zarząd wprowadzał następujące zmiany do regulaminu organizacyjnego: w dniu 19 września 2012 r. 
Uchwałą nr 426/2012 oraz w dniu 4 kwietnia 2013 r. Uchwałą nr 559/2013, w dniu 25 czerwca 2014 r. 
Uchwałą nr 895/2014, w dniu 13 maja 2015 r. Uchwałą nr 89/2015  w dniu 29 czerwca 2016 r. Uchwałą nr 
418/2016. W dniu 11 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu uchwalił nowy regulamin organizacyjny (Uchwała  
nr 582/2017). 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.  

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 dysponuje własnymi środkami transportu: Peugeot Expert 
oraz Opel Vivaro przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. W 2020 roku  wyjazdów 
służbowych w teren Peugeotem Expert było 187, co łącznie dało 4 928 km. Były to głównie interwencje, 
wywiady środowiskowe, bariery architektoniczne, wyjazdy do osób niepełnosprawnych, wyjazdy                           
w ramach realizacji projektu „Dla Dobra Rodziny”.   
  W 2020 roku wyjazdów służbowych w teren samochodem Opel Vivaro było 318, co dało 9 541 
km. Wyjazdy służyły głównie sprawdzeniu prawidłowej realizacji zadań realizowanych w ramach dwóch 
projektów -  „Rodzina Wspólna Troska” (realizowanego do 31.03.2020 r.) oraz „Lepsze Oblicze Życia”,                
w tym: usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,                   
a także przewozu osób niepełnosprawnych biorących udział w projektach. 

 Łącznie w 2020 roku zarejestrowano 505 wyjazdów, co dało 14 469 km. 
Centrum posiada własną stronę internetową www.centrumbusko.pl, na której są zamieszczane 

wszystkie informacje z działalności Centrum. W 2020 roku odnotowano około 60 tys. wejść na stronę. 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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14.2. Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 roku 

 
Obsadę kadrową Centrum na koniec 2020 roku stanowiły 24 osoby. W roku ubiegłym 

zatrudniono: Pedagoga, Doradcę ds. rodziny  w ramach Projektu EFS „Dla Dobra Rodziny”, kierowcę, 
doradcę do spraw Osób Niepełnosprawnych/Opiekuna wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach 
realizacji Projektu „Lepsze Oblicze Życia” oraz Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do Zespołu 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Stan na 31.12.2020 r.: 

Aneta Chwalik - mgr politologii i nauk społecznych, organizator pomocy społecznej -dyrektor  
od 6 lipca 2020 r.  

Justyna Zięba  – mgr pedagogiki, mediator - p.o. kierownika zespołu. 
Danuta Sołtyk – specjalizacja II stopnia na kierunku praca socjalna, mediator  - starszy specjalista 

pracy socjalnej. 
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. 
Urszula Surma-Bednarska - mgr psychologii – psycholog (p.o. kierownika OIK). 
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 projektów/Kierownika Zespołu Projektowego 
(umowa na czas określony). 
Monika Garbaczewska mgr socjologii -Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych (umowa na czas  
określony). 
Magdalena Kowalska mgr nauk o rodzinie, mediator - Doradca ds. Rodziny (umowa na czas 
określony). 

Beata Smodrzewska- mgr pedagogiki - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 
Justyna Twardy – mgr pedagogiki - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 
Anna Gawron -mgr pedagogiki  - pedagog (umowa na czas określony). 
Kamil Maj - technik geodeta – kierowca (umowa na czas określony). 
Malwina Rutkowska– wykształcenie zawodowe - sprzątaczka (umowa na czas określony). 
 
Osoby na zasiłkach macierzyńskich: 
Dorota Kowalczyk - mgr psychologii – psycholog – kierownik OIK. 
Dorota Sobiegraj- mgr chemii- Koordynator Projektu. 
 
Osoby na zasiłkach wychowawczych:         
Monika Plisak – wykształcenie zawodowe – sprzątaczka. 

Samochody służbowe 
zakupione w ramach realizowanych projektów EFS 
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Osoby, którym ustał stosunek pracy: 
 
Andrzej Smulczyński -  mgr politologii i nauk społecznych, organizator pomocy społecznej- Dyrektor. 
Jadwiga Pasek -mgr pedagogiki  - pedagog. 
Karolina Wesołowska  - mgr pedagogiki -Pedagog/Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 
Elżbieta Kowal-Bonek - mgr pedagogiki -Doradca ds. Rodziny. 
Mariola Banaś -wykształcenie zawodowe- sprzątaczka. 

 

 
W 2020 roku  z Centrum współpracowały również osoby zatrudnione na podstawie 

umowy cywilnoprawnej. 
 

Średni staż pracy  osób zatrudnionych w Centrum wynosił 12,25 lat pracy. 
Pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania 
pracy.  
 

 
14.3. Zmiana dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 

 
3 lipca 2020 r. odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Busku-Zdroju pana Andrzeja Smulczyńskiego, który w ubiegłym roku uzyskał uprawnienia 
emerytalne. Za wieloletnią pracę byłemu już dyrektorowi podziękował Starosta Buski Jerzy Kolarz. Pan 
Andrzej Smulczyński podsumował dotychczasową działalność na rzecz drugiego człowieka, wskazując na 
sukcesy ostatnich lat, dziękując przy okazji za ogromne zaangażowanie pracowników jednostki przez te 
wszystkie wspólne lata pracy. 
Tego samego dnia odbyło się również powitanie nowej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Busku-Zdroju. W wyniku przeprowadzonego konkursu na ww. stanowisko dyrektorem PCPR została pani 
Aneta Chwalik, która w PCPR pracuje od początku powołania tej jednostki. Uroczystego powitania również 
dokonał Starosta Buski pan Jerzy Kolarz przy asyście odchodzącego na emeryturę pana Andrzeja 
Smulczyńskiego. 
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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 2020 roku zgodnie z planem wydatków Funduszu dla uprawnionych pracowników wypłacono 
dofinansowanie w postaci „Wczasów pod Gruszą” oraz zakupiono paczki dla dzieci pracowników zgodnie 
z regulaminem ZFŚS. 

 

14.5. Podwyższanie kwalifikacji 

 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju w 2020 r. uczestniczyli  
w różnych szkoleniach i konferencjach w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.  

 
 
Tabela 26. Uczestnictwo pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju  
w szkoleniach i konferencjach (w tym organizowanych on-line)  

Lp. Nazwa szkolenia 
Liczba 

uczestników 

1. Konferencja dot. programów społecznych 1 

2. Regionalna Gala Jubileuszowa XV edycji konkursu Lodołamacze 2 

3. 
Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych  
z Funduszy Europejskich (on-line) 

2 

4. 
Praktyczne przykłady sposobów reagowania na różnorodne sytuacje 
trudne, kryzysowe, traumatyczne, z którymi może się spotkać/spotyka 
się przedszkole/szkoła/poradnia 

1 

5. 
Mechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, 
kryzysowych, traumatycznych oraz konsekwencje emocjonalno-
społeczne dla osób ich doświadczających 

1 

6. Diagnoza małego dziecka 1 

 
Pożegnanie Andrzeja Smulczyńskiego 
- wieloletniego Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-

Zdroju 

 
Powitanie Anety Chwalik - nowego 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju   
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7. 
Pracownicze Plany Kapitałowe  - procedura wdrażania i zasady 
funkcjonowania nowego systemu 

1 

8. Rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego 1 

9. Nowe matryce stawek podatkowych od towarów i usług (on-line) 1 

10. Schematy podatkowe i nowa struktura JPK VAT (on-line) 2 

11. 
Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych jako narzędzie 
przeciwdziałania przestępczości (on-line) 
 

3 

12. 
Wpływ epidemii Covid-19 na zdrowie psychiczne mieszkańców powiatu 
buskiego (on-line) 
 

1 

13. 
Konferencja w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin” (on-line) 
 

3 

14. 
Obsługa świadczeń oprogramowania pieczy zastępczej – Sygnity  
(on-line) 
 

2 

15. 
Szkolenie dot. realizacji „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” 

1 

16. 
Szkolenie dotyczące realizacji turnusów rehabilitacyjnych w systemie 
SOW (on-line) 

2 

17. Kurs I stopnia  Polskiego Języka Migowego 1 

 
 

RAZEM 
 

26 
 

 
Ponadto pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w celu 

podniesienia własnych kompetencji zawodowych ukończyli w 2020 r. studia podyplomowe  
i specjalizacje z zakresu: 

1. organizacji pomocy społecznej (1 osoba); 
2. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (1 osoba); 
3. psychoterapii dzieci i młodzieży (1 osoba); 
4. studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne (1 osoba). 

 
  

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 27. Szkolenia i spotkania zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku-Zdroju 

Lp. Temat szkolenia 

Licz
ba 

spot
kań  

Uczestnicy  

Liczb
a 

ucze
stnik
ów 

1. 

 Spotkanie konsultacyjne dot. Strategii  
i ogłoszonych nowych programów 
rządowych - omówienie działalności 
jednostek (on-line) 

1 
Przedstawiciele MGOPS, DPS,WTZ, 

organizacji pozarządowych 
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2. 
Szkolenie dla rodzin zastępczych 
„Wzmacnianie poczucia satysfakcji z 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej” 

1 Rodziny zastępcze  27 

3. 
Wyjazdowe warsztaty dla rodzin 
zastępczych  
z zakresu „Trening Mediacji Rodzinnych” 

3 dni Rodziny zastępcze 27 

4. Ocena sytuacji dziecka w rodzinie  2 

Ośrodek Adopcyjny, 
rodziny zastępcze, 

przedstawiciele OPS, MGOPS, Sądu 
Rejonowego w Busku-Zdroju 

47 

5. 
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych 

7 Rodziny zastępcze 7 

6. 
Spotkania grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie 

17 
Osoby doznające przemocy w 

rodzinie  
z terenu powiatu buskiego 

12 

7. Spotkania grupy wsparcia dla młodzieży   10 
Młodzież szkolna z terenu powiatu 

buskiego 
24 

8. 
Warsztaty wychowawcze pn.: „Szkoła dla 
Rodziców” 

15 
Rodzice, klienci Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej 
12 

9. 

Spotkanie w sprawie bieżącej działalności 
merytorycznej i finansowej Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z terenu powiatu 
buskiego 

1 
Kierownicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej 
4 

10. 
Szkolenie „Równość szans kobiet i 
mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych” 

2 Pracownicy PCPR 11 

11. Warsztaty profilaktyczne  1 
Dzieci i młodzież z rodzin 

zastępczych 
23 

12. 

Warsztaty on-line dotyczące sporządzenia  
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Powiatu Buskiego na lata 
2021– 2030 

1 

Przedstawiciele jednostek pomocy 
społecznej, rynku pracy, kultury, 
sportu, edukacji, prawa, ochrony 

zdrowia, bezpieczeństwa 
publicznego, organizacji 

pozarządowych z powiatu buskiego 

28 

     

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

W 2020 roku kontrole zewnętrzne były dokonywane przez następujące instytucje kontrolne: 
a) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  

Kontrola realizacji projektu RPSW.09.02.01-26/0089/18 „Dla Dobra Rodziny” finansowanego 
z EFS w zakresie prawidłowej realizacji;  

b) Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy  
Wybrane zagadnienia z zakresu bhp, przestrzeganie obowiązujących przepisów w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii.  

 

 Wydano zalecenia pokontrolne w celu ich wyeliminowania.   
 

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

kontroli zarządczej.  
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15. Przyjęte zasady i ograniczenia związane z przeciwdziałaniem  rozprzestrzeniania się 
wirusa  COVID-19 

 
W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną podjęto działania związane z ograniczeniem 

rozprzestrzeniania się zakażenia chorobą COVID-19. Obsługa osób korzystających ze wsparcia 
odbywała się zgodnie z zaleceniami służb medycznych i sanitarnych. Udzielanie pomocy odbywało się 
pojedynczo. Ważne było, by w Centrum pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie 
wykazuje żadnych objawów chorobowych. 
Część działań była zawieszona. Niemniej jednak odbywały się spotkania indywidualne z klientem                           
w sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy dla osób będących w trudnych sytuacjach 
życiowych, kryzysach. Kontakt z rodzinami zastępczymi odbywał się online i telefonicznie oraz 
sporadycznie w siedzibie Centrum. 
Bieżące sprawy załatwiane były również w następujący sposób: 
1. Telefonicznie pod numerem 41 234 56 86 
2. Drogą mailową na adres:centrum@centrumbusko.pl 
Została też przy wejściu do Centrum umieszczona skrzynka, do której klienci PCPR mogli wrzucać 
bieżącą korespondencję. Pracownicy Centrum stale są wyposażeni w środki ochrony osobistej, 
otrzymane z Powiatu Buskiego oraz zakupione w ramach budżetu PCPR. 
 

16. Nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe dla pracowników Centrum 

W 2020 roku nie przyznano nagród, wyróżnień, kary porządkowych pracownikom Centrum. 

 

17. Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania 

 
Tabela 28. Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania realizowane przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  

Lp. 
 

Wyszczególnienie Liczba 

1. Porozumienia  9 

2. Decyzje administracyjne 194 

3. 
Odwołania od decyzji 

 
4 

4. 
Skierowania do POW  

 
7 

5. Umowy z Zawodową Rodziną Zastępczą  1 

6. Rozstrzygnięcia ze środków PFRON 785 

7. 
Umowy dotyczące wydatkowania środków PFRON 

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

114 

8. 
Złożone wnioski do Zarządu Powiatu i na Radę Powiatu 

 
137 

9. 
Umowy związane z realizacją projektów finansowanych ze 

środków EFS 
 

7 
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17.1. 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 2020 zostało podjętych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu 20 uchwał                   
w sprawach dotyczących pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. PCPR wniósł na posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisje Rady Powiatu 137 
opracowań, informacji  i sprawozdań. 
 

18. INFORMACJE DODATKOWE 
 

18.1. Wydawnictwa PCPR 

 
Tabela 29. Promocja – informator, ulotki, kalendarz itp. 

 
 

Lp. Wyszczególnienie  

1. Kalendarze naścienne 2021 rok promujące Rodzicielstwo Zastępcze Budżet Centrum 

2. 
 

Kalendarze naścienne 2021 rok promujące Rodzicielstwo Zastępcze 
„Dla Dobra Rodziny” 
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19. OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

I PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE, WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANYCH 
ZADAŃ   

 
WYKAZ POTRZEB POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Busku-Zdroju na 2021 rok 

 
W obecnym czasie nie sposób nie odnieść się do sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju, a co za tym idzie na obszarze powiatu buskiego.  
W tym kontekście należy uznać, że prognozowanie pewnych zjawisk i potrzeb (w tym wydatków) jest 
mocno niepewne i będzie wymagało bieżącej weryfikacji.  

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju na 2021 r. wynosi 
4 272 330,00 złotych z czego na zadania własne 3 792 634,00 złote i zadania zlecone 479 696,00 
złotych. Projekty EFS opiewać będą na kwotę 2 093 382,00 złote.  

Za najważniejsze zadanie i cel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju ma obrany 
pełnienie roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup 
docelowych, wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości, przy 
wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego.  
Ponadto ważnym celem do osiągnięcia jest i będzie: 

 Wsparcie rodziny, w tym pieczy zastępczej i jej rozwój. 

 Poszukiwanie i promowanie rodzicielstwa zastępczego, szkolenie kandydatów na rodziny 

zastępcze. 

 Wzmocnienie i poprawa funkcjonowania osoby i rodziny w wymiarze społecznym, obywatelskim                 

i ekonomicznym. 

 Poprawa sytuacji bytowej rodzin powiatu, szczególnie dotkniętych przemocą, oraz mieszkańców 

z niepełnosprawnością. 

 Ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego poprzez integrację i aktywizację 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz całej społeczności lokalnej. 

 Podejmowanie skutecznych działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów społecznych 

osób i rodzin na poziomie wczesnej interwencji. 

 Łagodzenie skutków ww. problemów z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi 

adekwatnych do potrzeb osób i rodzin, jak również wzmacnianie ich aktywności z 

wykorzystaniem ich zasobów i zasobów środowiska lokalnego. 

 Szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, doradztwo metodyczne dla 

kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz realizację 

programów osłonowych, 

 Realizacja zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

 Realizacja programów finansowanych ze środków PFRON mających na celu wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu 

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

 Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w oparciu o środki PFRON.                      

Rola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oznacza przyjęcie odpowiedzialności                                
w szczególności za zapewnienie usług i pakietów usług pomocy społecznej o odpowiednim standardzie 
poszczególnym grupom docelowym, określonym ustawami oraz dostosowanie oferty usług do potrzeb 
lokalnych jak również zapewnienie odpowiedniej organizacji usług pomocy społecznej. Bardzo ważnym 
elementem jest także realizacja zadań wynikających z powiatowej strategii integracji i rozwiązywania 
problemów społecznych oraz innych projektów i programów z zakresu pomocy społecznej, wsparcia 
rodziny, przemocy i pomocy osobom niepełnosprawnym. 

To już kolejny, pracowity rok Centrum. Ogrom odpowiedzialnych i niełatwych zadań do 
zrealizowania. Wspólnie możemy wiele - o czym przekonaliśmy się w trakcie kolejnego roku działania 
Centrum. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc w realizacji zadań a szczególnie  władzom Powiatu 
Buskiego, którzy służyli dobrą radą, wsparciem i motywacją do dalszej, intensywnej pracy.  
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20. PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE W ROKU 2021 W JEDNOSTKACH 
POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 

 
 Wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych, 

 Wdrażanie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla 
osób ze szczególnymi potrzebami. 
 

Realizacja nastąpi w ramach środków własnych PCPR. 

 
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
 

 Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia do izolacji osób zakażonych,  

 Wydzielenie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu gospodarczego  
wózki, odkurzacze, maszyna sprzątająca, mopy, 

 Montaż klimatyzatorów, 

 Zakup serwera i dysków do zabezpieczenia danych,  

 Rozbudowa sieci TV przemysłowej wewnętrznej, 

 Malowanie 12 pokoi mieszkalnych w 3 aneksach,   

 Remont dyżurki pielęgniarek z zakupem mebli,  

 Wykonanie wiaty dla palaczy z wyłożeniem kostką brukową. 
 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS ujętych w planie budżetu na rok 2021. 

 
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie  

 Remont łazienek oraz malowanie pomieszczeń wewnętrznych Pawilonu Mieszkalnego II, 

 Zakup i wymiana zbiorników na olej opałowy w kotłowni DPS wraz z montażem.  
 

Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS ujętych w planie budżetu na rok 2021. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi  
 
Na rok 2021 nie są planowane większe remonty i inwestycje, oprócz koniecznych napraw        
i konserwacji: 

 Wymiana zużytej windy towarowej, 

 Wymiana zużytej pralnicy, 

 Prace przygotowawcze do założenia fotowoltaiki, 

 Malowanie i bieżąca konserwacja pomieszczeń. 
 

Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS. 
 
Dom Pomocy Społecznej w Ratajach  
 

 W roku 2021 planowane jest dalsze ocieplenie domu,  termomodernizacja całego 
budynku.  Przewidywane jest założenie paneli solarnych i pompy ciepła,  

 Modernizacja kotłowni DPS-u polegającą na przebudowie całego pomieszczenia 
kotłowni, zamianę kotła olejowego na kocioł opalany peletem,  

 Wymiana oświetlenia głównego w całym budynku.  
 

Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS i Caritas. 
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnojnie 
 

 Zakup i montaż klimatyzatorów w 3 pracowniach. 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych WTZ. 
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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  2021 rok 

 

 


