
d lq

UCH*AŁA **ffi!*,,,,
Z\RZĄDUPo\\'ATl w Bt sKt -ZDRoJt

z o,, l a)A. o,łvstrł'ia 2Dog *c*,'

rv spr:rwi€ znlian do Regulaminu organizacyjnego Porviatorvego centrum Pomoc}'
Rodzinie rv Busku - Zdroiu

Przy'iętego Uch$'ałą nr l51/2008 Zarząrlu Polviatu w Busku _ Zdroju z dnia t.ł maia
2008 r.

Na podstar'vie ań' 3ó ust' I UstŻr\\'}r z dnia 5 ozęru'ca 1998 I' o samorzą.lzie
po\ł'iato\Ą,ym (tekst j ednoliq/ Df ' U ' z fa\I t ' Nr l 42' poz' I42 z póŻ11' zm.) i Uchrval1' Rady'
Port'iatu nr XXXVIII/288/2006 Z dnia 29 czerwca 2006 roku W spra\Ą,ic nadania statutu
Powjatowemu centrlun Pomocy Rodzinie w BLlsku ZdlojLl. uchwala się co naslępllic:

osI
W Regulaminie Organirac),inym Powiato\rego Centruni pomocv Rodzinie u, Busku Zdroju.
prz].jętyn uch\rałą NI l5 ]/2008 Zar7ądu Po\Ą'iatu Busku . Zdroju wprolvadza się lrastęprLjące
zlt'tian,r':

1) w s 3 ust. 1 skleśla sję punl(t 8'

2) n 6 8 Lr:1. J pk 4 orr,,rr uje l.rzmierie:
..4) Zespół Intem.encji Krvzysorvej - ZIK..

1l \' 5 8 L.rt I u.-'daic.ie pun(r 5 rr brzrrricr.ru

,.5) Zcspół PIojektowy i Realizac1jny'Europejskiego Fut,tduszu Społecznego ZPR.'

4) \Ą.Ą 13 dodaję się ustęp .ł \ł.brfmieniu :

,,4' W zakesie prac.v as]'stelltów rodzinnych:
- pomoc rv rozrviązv.'vaniu podsta\lo\\.ych problemriw socjirlnych rv lodzinic. \! lynl

kicrowanie do specjalist)cznego poradnictrva rodzinnego.
. pomoc \Ą' rouwląfyrł.aniu ploblenórv ps1''chologicznych. zjau'isk przenrocy rv rodzinie

i 1nnyclr prorł'adzących do uczestnictwa w życiu społecznynr,
' u''spieralie aktyrvności społecznej i zawodorvej rodfin. \Ą't-u,l,l t'vpowanie kandydatów

do szkoleti i kursórv podnoszących kwalifikacje spo}ecznc i zarr'odorł'c'
- pomoc w poszukirvani! i utrzymyu.aniu pracy Zalobko\ł,cj.
- stala współpraca z ośrodkall,ti pomocy społecznei, it,tst)'tucjarni i organizacjrmi

pozarządowymi działającymi u'' obszarze obsługi rodzin, rt'tyn rvolontariatu,
- \Ą.spółdziałanie i wspólpraca Z placownikami socjalnyni i zcspołami

interdyscyplinam'vmi w zadaniaclr lvynikając1''c1r Z usta\'o\łTch i innycrr uregurolran
prawnvch' fe Szczcgólnym uwzg1ędnienięm konhaktó\Ą'' socja]nych,



- Wspiemnie Zadań z zakrcsu rodzicielstwa zastępczego, w tym poszuki\Ą'ania

kandyclató\ł' do pełnienia tej funkcli,
. praca z rodzinami biologiczrrymi dzieci przebywa.jących w placórt.kach opiekuńczo

w}'cholvawcz"vcl,i i todzinach Zastępczyclr,
. podejno\\'anie zadań rł'ynikających z Powiatowego Programu Wspzrrcia Dziecka

i Rodziny na lata 2006 - 201L. olaz Porłiatort'ego Plogramu Działań na rzecz osób

Niepełnosplau'nych na lata 2007 2011'
- sporządzanie pl;u]ólt'' programów i sprarvozdarł.czości Z Zakesu powięrzonych

zadań',.

5) rł'6 15 nazwę.'Zespół Powiatowego ośroclka Interrvencji Kryzysowej (ZolK).' zastępuje

się nazrvą.,Zespół Interri,encii Kryzysort.ej (ZIK),.'

6)po s 15 dodaje się s 15a w brzmieniu:
.,{ 15a

Zespół PIojcktow}' i Realizac1'jny Europejskiego Funduszu Społecznego (ZPR)

Do podstawoNyc]] zadań Zcspolu naleŻą'

- opracowy\\'anie' koordynacja i promocja projektórł' Europejskiego !.unduszu

Społecznego,
- koordynacja plocesów typowania i rekrutacji osób uczestniczących rv projektach EFS'
- koor.d'vnacja i rozliczanie zadati projektorł,ych, opmcowanie \ł'zolóu' i przygotowanie

dokumentacii proiektowej oraz jej archiwizacia,
- dbałość o zabezpieczenie prawidłou.ei orgzrnizacji zadań projektowych, m'in.

w-l'jazdów' kursórł' (nadzór nad zabezpjeczęniem sal, organizac.ją $TżIvienia d]a

uczestników i t1cnerów. dba}ość o zaplecze tecbniczne zadań projektou;vch)'

- organizacja systenu informacji o projektach,

- opracowy\anie \'zolów dokumentó\ł projektortych nięzbędnych r,lo realizacji zadali

aL(ty\łnej inlegracj i,
- mon]toring, ewa]uacja i spla$'ozdawczość projek1ów,

- inlormac.jJ i promo.j:r proiekto*.
- prowadzenie spra\ł administlaclnych projektóB.,

- \.spółpraca z innymi Zespołami Cęnttum rv za]<resie zadań porł.ierzonych itn do

realizacji w ramaclr proj ektórt',

- uczestnictwo lł'kursach i sz]<oleniach podt]osząc1'clr wiedzę na temat |uropcjskiego
Funduszu Społecznego,

- ponroc jednostkom olganizacin,vm pomocy społecznej w przygo|owaniu i realizacji

projektórt'EFS,
- lvplowadzanie do plojektów EFS zadan wynikających z Powiatowej Strategii

Rozrviązyrt'ania Problenrów Społecznych na lata 2003 - 2010. Po\Ą,ia|ovego progranu

Wsparcia Dziecka i Rodzi],]y na lata 2006 - 201 1. Pot'iato\ł'ego Proglamu Działań na

Rzccz osób Niepełnospraunych na lata 2007 - 20J 1'..



7) Zatącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie
w BusL.u - Zdroju schemat organizacyjny otrzymuje bŹmienie jak w załącznil.u Nr 1 do
ninieiszei Uchwatv.

s2
Wykonarrie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządtt Powiatu olaf D1.rektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodrinie w Busku - Zdroju.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
$l

Zarząd Powiatu:Z0ocne pod wzg|ędem
Jormalno-prawnym

2. Stanisław Klimczak .. '. '.::ś
]. Zbienięw Jastrząb''.'.'. il',''.
4' errizei Gąclek 0ł (

l. Jerzy Kolarz

5. Klzysztofwojtaś



NNN

Ę-dŃ

>-Ł
\!-

^ 
\o Ll.r

\J -:-:-
tr\ \\\

Ó

-3: rN

-= ź |g
.Ę.:<

'! Ó- g,.l

.!Ę3'* |N

"., ź''? |i
g: eE r=

Ę.żip Ę

-
c.r

e.

-^ł

żó 3Eń 5P |N
źPy ^ P
ż ti. Ń !, |=

!Dśq

2

.. lN

ź.

* 5a tN2ł -' B

aŚ

ó

ź

ź

o

ts

B

6'

g

.)

I

6

ź
B.



UZASADNIENIE

do zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Busku - Zdroju

Po\.iatowę centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju wnosi pod obrady Zarz4du

Powiatu proiękt uchwały dotyczącej zrniar w Regulaminie organizacyjnyn PCPR. Zmiany

dyktolvane są dostoso\ł'aniem do potlzeb jeclnostki wynikających z now1ch ulegulorvań

plawnych, a szczególnie rtykonywania zadań związanycl't z projektan-ri systemowymi

i konkuisowymi realizolvanJ'mi W ramach Europejskiego Fundusaj Społecunego _ Ploglamu

operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnosząc pow)'ższą Uchu.ałę prosiny o .jej prz1jęcie' tak aby w opracow1rłaniu

aktua]nego Projcktu EFs na 20]0 r. możlra lryło tpisać do gcnclatora lrniosków

aplikacyjnych powyzsze zmiany.

Zmiany' o któlych molva znacznie usprarulią fuŃcjonowarrie Powiatowego Centrum

Pomocy Rodrinie w Busku - Zdroju.


