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I. Wst p

1. Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie

Pomoc spo eczna jest instytucj  polityki spo ecznej pa stwa, maj
na celu umo liwienie osobom i rodzinom przezwyci enie trudnych
sytuacji yciowych, których nie s  one w stanie pokona , wykorzystuj c

asne uprawnienia, zasoby i mo liwo ci.
Obowi zek zapewnienia realizacji zada  pomocy spo ecznej spoczywa
m.in. na jednostkach samorz du terytorialnego. Powiat zobowi zany jest
zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zada  pomocy spo ecznej,
nie mo e odmówi  pomocy osobie potrzebuj cej, mimo istniej cego
obowi zku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej
niezb dnych potrzeb yciowych. Stwarzanie podstawowych warunków
umo liwiaj cych godn  egzystencj .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostk  organizacyjn ,
wchodz  w sk ad powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania
z zakresu pomocy spo ecznej i rehabilitacji spo ecznej maj ce na celu
popraw  funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdzia anie
sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalno ci rodzin.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako koordynator zada , posiada
szerok  wiedz  o stanie pomocy spo ecznej w powiecie, co daje gwarancj
nale ytego wykonania zada . Pe ni równie  rol  wyspecjalizowanej
instytucji, tworz cej na potrzeby Rady i Zarz du Powiatu baz  informacji
o stanie pomocy spo ecznej. Baza taka jest konieczna dla przygotowania
i realizacji polityki socjalnej, jak równie  Powiatowej Strategii
Rozwi zywania Problemów Spo ecznych na lata 2003 – 2010,
Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006-2011,
Powiatowego Programu Dzia  na Rzecz Osób Niepe nosprawnych na
lata 2007-2011.
Centrum, realizuj c zadania z zakresu polityki spo ecznej, wykonuje
uchwa y i dyspozycje Rady Powiatu, jej Komisji i Zarz du Powiatu.
Zarz d Powiatu ocenia i analizuje realizacj  polityki spo ecznej
w powiecie.
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju jest tak e
partnerem dla organizacji pozarz dowych, które prowadz  lub te
wspieraj  dzia alno  na rzecz osób wymagaj cych pomocy, w tym
szczególnie osób niepe nosprawnych.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju funkcjonuje
i wykonuje zadania na podstawie nast puj cych aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej [Tekst jednolity
z 2009 r. Dz. U. Nr 175,  poz. 1362 z pó n. zm.];

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe nosprawnych [Dz. U.
z 2010 Nr 214, poz. 1407 z pó n. zm];

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym [ Tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó n. zm.];

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
[Dz. U. Nr  111, poz. 535 z pó n. zm.];

5. Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  [Dz.  U.
Nr.157, poz. 1240 z pó n. zm.];

6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach [Dz. U. z 2006
roku Nr 234 poz. 1694 z pó n. zm.];

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej [ Dz. U. z 2009 roku
Nr. 189 poz. 1472 z pó n. zm.];

8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela [Dz. U.
z 2006r. Nr. 97  poz. 674 z pó n. zm.];

9. Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze
spo ecznych [Dz. U z 2009 roku  Nr 205 poz. 1472 z pó n. zm.];

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych z rodków publicznych [Dz. U. z 2008 r.
Nr 164 poz. 1027 z pó n. zm.];

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu przemocy
w rodzinie [Dz. U. Nr 180, poz. 1493];

12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu narkomanii
[Dz. U. Nr 179, poz. 1485];

13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia alno ci po ytku publicznego
i wolontariacie [Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z pó n. zm.].

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zosta o
utworzone Uchwa  Rady Powiatu w Busku Zdroju Nr V/26/99 z dnia
26 lutego 1999 roku. Posiada statut i regulamin zgodnie z ustaw
o pomocy spo ecznej. Centrum jest samodzieln  jednostk  organizacyjno –
bud etow  podporz dkowan  bezpo rednio Zarz dowi Powiatu i wchodzi
w sk ad powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania w asne
powiatu, zadania zlecone przez administracj  rz dow , oraz inne okre lone
w ustawach. Od 2003 roku realizowa o zadania zapisane w Powiatowej
Strategii Rozwi zywania Problemów Spo ecznych na lata 2003 - 2010.
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W grudniu 2005 roku uchwalony zosta  Powiatowy Program Wsparcia
Dziecka i Rodziny na lata 2006-2011, a od 2007 roku obowi zuje
Powiatowy Program Dzia  Na Rzecz Osób Niepe nosprawnych na lata
2007-2011.

Podstaw  gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie jest roczny plan finansowy, sporz dzany na rok bud etowy,
zgodnie z obowi zuj  procedur  bud etow .

Realizuj c swoje zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
wspó dzia a z innymi centrami, z organami rz dowej administracji ogólnej,
organami samorz dów terytorialnych, s dami w ciwymi w sprawach
rodzinnych i nieletnich, organizacjami spo ecznymi, stowarzyszeniami,
organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, zarz dami
funduszy celowych. Mo e równie  prowadzi  dzia alno  charytatywn
i wspó dzia  z wolontariatem oraz z innymi organizacjami dzia aj cymi
w sprawach pomocy spo ecznej i ochrony zdrowia.

2. Struktura organizacyjna, system pracy i obsada kadrowa PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju dzia a
w oparciu o Statut (Uchwa a Rady Powiatu nr XXXVIII/288/2006 z dnia
29 czerwca 2006). Do miesi ca pa dziernika 2006 roku, Centrum dzia o
w oparciu o regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarz d Powiatu
w dniu 01.10.2003r. (uchwa a Zarz du Powiatu Nr 65/2003 ), a od 14 maja
2008 roku dzia o na podstawie nowego regulaminu organizacyjnego
uchwalonego przez Zarz d Powiatu (Uchwa a nr 151/2008). W dniu
31.12.2009 r. Zarz d Powiatu dokona  zmian w regulaminie
organizacyjnym (Uchwa a nr 392/2009).

Nowa struktura organizacyjna zosta a wprowadzona w celu
dostosowania jej do nowych zada  wynikaj cych z uregulowa  prawnych,
jak równie  dla lepszej obs ugi klientów Centrum.

W sk ad „Centrum” wchodz  nast puj ce zespo y:

Zespó  Pomocy Stacjonarnej, rodowiskowej, Pomocy Dziecku
i Pracy z Rodzin ,
Zespó  Finansowy, Administracji i Kadr,
Zespó  Pomocy Osobom Niepe nosprawnym i Obs ugi
Programów PFRON,
Zespó  Interwencji Kryzysowej,
Zespó  Projektowy i Realizacyjny Europejskiego Funduszu
Spo ecznego.
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Dla zharmonizowania dzia alno ci i zapewnienia jednolitego dzia ania
przy wykonaniu zada , poszczególne zespo y zobowi zane s  do
wzajemnej wspó pracy oraz informowania si  o obowi zuj cych
przepisach.

Obsad  kadrow  Centrum na koniec 2010 roku stanowi o 18 osób.
Innowacj  zapocz tkowan  w roku 2010 by o zatrudnienie w ramach
Projektu EFS asystentów rodziny, których zadaniem by a pomoc
beneficjentom projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” w wychodzeniu ze
strefy wykluczenia spo ecznego. Czterech asystentów rodziny pe ni o
dy ury w siedmiu wspó pracuj cych z PCPR o rodkach pomocy spo ecznej
z terenu powiatu buskiego.

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku

 Stan na 31.12.2010r.:
Andrzej Smulczy ski - mgr politologii i nauk spo ecznych, organizator
pomocy spo ecznej – dyrektor.

Aneta Chwalik -  mgr politologii i nauk spo ecznych, starszy specjalista
pracy socjalnej.

Danuta So tyk – starszy specjalista pracy socjalnej (specjalizacja II
stopnia).

Magdalena Olejarczyk - mgr socjologii, organizator pomocy
spo ecznej - podinspektor.

Edyta Borek - mgr ekonomii, doradca ds. osób niepe nosprawnych.
Marta Drobek - mgr ekonomii - g ówna ksi gowa
Regina Sztuk- in . zarz dzania – pomoc administracyjna (praca
w zast pstwie od  02.06.2008r).

Agnieszka Milewska- mgr rewalidacji z terapi  pedagogiczn  –
podinspektor.
ukasz Drobek - pomoc administracyjna ds. informatycznych (umowa

na czas okre lony).
Agnieszka Kaszuba - pomoc administracyjna – kadry.
Anita ukasik - pomoc administracyjna - sekretariat (umowa na czas
okre lony).

Monika Maj - mgr psychologii, terapeuta.
Anna Rogowska –Niekowal –mgr psychologii , praca w zast pstwie od
12.04.2010 roku

Anna B awat- asystent rodziny (umowa na czas okre lony od
01.04.2010 r. do 31.12. 2010 r.)
Anna Sieka ska-B achut – asystent rodziny (umowa na czas okre lony
od 01.04.2010 r. do 31.12.2010 r.)
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Paulina Kostka – asystent rodziny (umowa na czas okre lony od
01.04.2010 r do 31.12.2010 r.)
Magdalena Kowalik – asystent rodziny (umowa na czas okre lony od
01.04.2010 r. do 31.12.2010 r.)

Osoby na zwolnieniach:

Klaudia P onka-Pó torak - lic. ekonomii – starsza ksi gowa (urlop
wychowawczy do ko ca lipca 2010 roku.)

Agnieszka W odarska-Majcherczyk- mgr psychologii - psycholog-
terapeuta (urlop wychowawczy do ko ca 2010 roku).

Osoby, którym usta  stosunek pracy:

    Klaudia P onka – Pó torak - starsza ksi gowa.

Z Centrum wspó pracowali:
Marek Koziara – adwokat - porady prawne w Zespole Interwencji
Kryzysowej
Adam Mierzwa – technik budowlany – inspektor nadzoru
budowlanego.

Mieczys aw Borowiec - us ugi archiwizacyjne
Adam Krajewski- szkolenia BHP
Stanis awa Doroz – sprz taczka.

Sta ci:
Wioletta Przybylska- Kajtek (sta  od 25.01.2010 r.-24.07.2010 r.)
Katarzyna Krzemie  (sta  od 10.05.2010 r. – 09.11.2010 r.)

Praktykanci:
Tomasz Jaskólski
Dorota Grochowska
Marcelina Cerazy
Paulina Dyba a
Artur Kowalczyk
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3. Zadania powiatu z zakresu pomocy spo ecznej realizowane przez
PCPR

Do zada  w asnych powiatu nale y:
 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwi zywania

problemów spo ecznych, ze szczególnym uwzgl dnieniem programów
pomocy spo ecznej, wspierania osób niepe nosprawnych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
- po konsultacji z w ciwymi terytorialnie gminami,

 2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 3) organizowanie opieki w rodzinach zast pczych, udzielanie pomocy

pieni nej na cz ciowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych
w nich dzieci oraz wyp acanie wynagrodzenia z tytu u pozostawania
w gotowo ci przyj cia dziecka albo wiadczonej opieki i wychowania
niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zast pczym,

 4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom ca kowicie lub cz ciowo
pozbawionym opieki rodziców, w szczególno ci przez organizowanie
i prowadzenie o rodków adopcyjno-opieku czych, placówek
opieku czo-wychowawczych, dla dzieci i m odzie y, w tym placówek
wsparcia dziennego o zasi gu ponadgminnym, a tak e tworzenie
i wdra anie programów pomocy dziecku i rodzinie,

 5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu,
umieszczonych w placówkach opieku czo-wychowawczych
i w rodzinach zast pczych, równie  na terenie innego powiatu,

 6) przyznawanie pomocy pieni nej na usamodzielnienie oraz
na kontynuowanie nauki osobom opuszczaj cym placówki opieku czo-
wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy
spo ecznej dla dzieci i m odzie y niepe nosprawnych intelektualnie,
domy dla matek z ma oletnimi dzie mi i kobiet w ci y, rodziny
zast pcze oraz schroniska dla nieletnich, zak ady poprawcze, specjalne

rodki szkolno-wychowawcze lub m odzie owe o rodki
wychowawcze,

 7) pomoc w integracji ze rodowiskiem osób maj cych trudno ci
w przystosowaniu si  do ycia, m odzie y opuszczaj cej placówki
opieku czo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy
pomocy spo ecznej dla dzieci i m odzie y niepe nosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z ma oletnimi dzie mi i kobiet w ci y,
rodziny zast pcze oraz schroniska dla nieletnich, zak ady poprawcze,
specjalne o rodki szkolno-wychowawcze lub m odzie owe o rodki
wychowawcze, maj cych braki w przystosowaniu si ,

 8) pomoc osobom maj cym trudno ci w integracji ze rodowiskiem, które
otrzyma y status uchod cy,

 9) pomoc osobom maj cym trudno ci w przystosowaniu si  do ycia
po zwolnieniu z zak adu karnego,
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10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy spo ecznej
o zasi gu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych
osób,

11) prowadzenie mieszka  chronionych dla osób z terenu wi cej ni  jednej
gminy oraz powiatowych o rodków wsparcia, w tym domów dla matek
z ma oletnimi dzie mi i kobiet w ci y, z wy czeniem
rodowiskowych domów samopomocy i innych o rodków wsparcia dla

osób z zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzenie o rodków interwencji kryzysowej,
13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spo ecznej z terenu

powiatu,
15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy spo ecznej z terenu powiatu,
16) podejmowanie innych dzia  wynikaj cych z rozeznanych potrzeb,

w tym tworzenie i realizacja programów os onowych,
17) sporz dzanie sprawozdawczo ci oraz przekazywanie jej w ciwemu

wojewodzie, równie  w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu informatycznego,

18) sporz dzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy spo ecznej,
19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie,

w tym zapewnienie rodków na wynagrodzenia pracowników.

Do zada  z zakresu administracji rz dowej realizowanych przez
powiat nale y:
 1) pomoc uchod com w zakresie indywidualnego programu integracji oraz

op acanie za te osoby sk adek na ubezpieczenie zdrowotne okre lonych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia,

 2) prowadzenie i rozwój infrastruktury o rodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,

 3) realizacja zada  wynikaj cych z rz dowych programów pomocy
spo ecznej, maj cych na celu ochron  poziomu ycia osób, rodzin
i grup spo ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
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Zadania pomocy spo ecznej w powiatach wykonywane przez jednostki
organizacyjne - powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach
na prawach powiatu realizuj  miejskie o rodki pomocy spo ecznej, które
mog  by  nazwane "miejskimi o rodkami pomocy rodzinie".

2. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie mo e wytacza
na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
W post powaniu przed s dem stosuje si  odpowiednio przepisy o udziale
prokuratora w post powaniu cywilnym.

3. Powiatowe centrum pomocy rodzinie mo e kierowa  wnioski
o ustalenie niezdolno ci do pracy, niepe nosprawno ci i stopnia
niepe nosprawno ci do organów okre lonych odr bnymi przepisami.

4. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo ecznej
nale cych do w ciwo ci powiatu decyzje administracyjne wydaje
starosta lub z jego upowa nienia kierownik powiatowego centrum pomocy
rodzinie i inni pracownicy centrum upowa nieni na wniosek kierownika.

5. Starosta mo e upowa ni  kierownika powiatowego centrum pomocy
rodzinie lub kierownika o rodka pomocy spo ecznej w mie cie na prawach
powiatu do zawierania i rozwi zywania umów cywilnoprawnych
z rodzinami zast pczymi w sprawie powierzenia dziecka.

6. Zarz d powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych
pomocy spo ecznej, po zasi gni ciu opinii kierownika powiatowego
centrum pomocy rodzinie lub kierownika o rodka pomocy spo ecznej
w mie cie na prawach powiatu.

7. Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie
sprawuje nadzór nad dzia alno ci  rodzinnej opieki zast pczej, o rodków
adopcyjno-opieku czych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym
rodzinnego, oraz o rodków wsparcia, domów pomocy spo ecznej
i placówek opieku czo-wychowawczych.

8. Powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizacj  strategii.
9. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie wspó pracuje

z s dem w sprawach dotycz cych opieki i wychowania dzieci
pozbawionych ca kowicie lub cz ciowo opieki rodzicielskiej.

10. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedk ada
dowi, co najmniej raz w roku, wykaz rodzin zast pczych.

11. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie sk ada radzie
powiatu coroczne sprawozdanie z dzia alno ci Centrum oraz przedstawia
wykaz potrzeb w zakresie pomocy spo ecznej.

12. Rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb, opracowuje i wdra a
lokalne programy pomocy spo ecznej.
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4. Decyzje administracyjne, umowy cywilno – prawne i wywiady
rodowiskowe z zakresu pomocy spo ecznej, polityki prorodzinnej oraz

wspierania osób niepe nosprawnych wydawane z upowa nienia
starosty przez PCPR

W roku ubieg ym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyda o
cznie 311 decyzji administracyjnych. Decyzje wydane przez Dyrektora

Centrum dotyczy y umieszczenia i odp atno ci w domach pomocy
spo ecznej 211 decyzji oraz z zakresu funkcjonowania rodzin zast pczych
80 decyzji i placówek opieku czo – wychowawczych – 20.

W zakresie wspierania osób niepe nosprawnych umowy w sprawie
przyznania dofinansowania by y zawierane przez Starost  Buskiego.
Zawarto:

44 umowy w sprawie dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych,  technicznych i w komunikowaniu si ,
 15 umów w sprawie dofinansowania zakupu sprz tu
rehabilitacyjnego.

5. Koordynacja dzia  oraz nadzór nad realizacj  zada
realizowanych przez powiat z zakresu pomocy spo ecznej i polityki
prorodzinnej oraz wspierania osób niepe nosprawnych

Nadzór nad prawid owo ci  wykonywanych przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie zada  wykonuje Zarz d Powiatu, natomiast
nadzór nad realizacj  zada  zleconych wykonywanych przez PCPR
sprawuje Wojewoda. Bie cy nadzór nad wykonywaniem zada
prowadzony jest na podstawie przedk adanych przez PCPR pó rocznych
planów pracy i kontroli oraz sprawozda  rzeczowo – finansowych, które
pozwalaj  na ocen  terminowo ci wykonywania zada , wspó pracy
z jednostkami administracji rz dowej, realizacji bud etu, sprawno ci kadry
oraz nadzór nad prawid owo ci  wykorzystania dotacji z bud etu pa stwa
oraz funduszy celowych, pod wzgl dem zgodno ci z przeznaczeniem oraz
efektywno ci.

W roku ubieg ym Rada Powiatu podj a 6 uchwa , a Zarz d Powiatu
7 uchwa  w sprawach dotycz cych pomocy spo ecznej oraz rehabilitacji
osób niepe nosprawnych. PCPR wnios o na posiedzenia Zarz du Powiatu
i Komisje Rady Powiatu 117 opracowa , informacji i sprawozda .
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Wniesione na posiedzenia Zarz du Powiatu i Komisje Rady Powiatu
opracowane przez Centrum informacje i sprawozdania spotyka y si
z wysok  ocen  adresatów.

Centrum wspó pracowa o z kierowan  przez Pana Zbigniewa Zio o
Komisj  Ochrony Zdrowia, Opieki Spo ecznej i Polityki Prorodzinnej.
Zaowocowa o to wypracowaniem sta ych form wspó dzia ania, których
kluczowym elementem s  coroczne kwietniowe wyjazdowe posiedzenia
Komisji, poprzedzone wizytacj  wszystkich jednostek pomocy spo ecznej
w powiecie.

6. Status oraz kwalifikacje i szkolenia pracowników powiatowych
placówek pomocy spo ecznej

Prawa i obowi zki pracowników zatrudnionych w gminnych o rodkach
pomocy spo ecznej, domach pomocy spo ecznej oraz w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie reguluj  przepisy ustawy o pracownikach
samorz dowych oraz ustawa o pomocy spo ecznej. Osoby wykonuj ce
zadania z zakresu pomocy spo ecznej powinny legitymowa  si  wysokimi
kwalifikacjami okre lonymi w w/w ustawach.

Pracownicy Centrum posiadaj  wysokie kwalifikacje, które stale
podnosz . wiadczy o tym ich aktywny udzia  w specjalistycznych
kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Przyk adem mo e by
fakt, i  pracownik PCPR uko czy  kurs j zyka migowego i posiada
kwalifikacje w zakresie pos ugiwania si  tym j zykiem.

W 2010 roku pracownicy Centrum brali udzia  w nast puj cych
szkoleniach:

Lp. Temat szkolenia Termin Miejsce

Dyrektor Centrum

 1. „ Nowelizacja ustaw zwi zanych z pomoc
spo eczn ” 12.04.2010 r. Kielce

2. Ogólnopolska Konferencja PCPR  i MOPR 27-29.10.2010r. Solec –Zdrój

3. Konferencja Rzecznika Praw Dziecka 16.11.2010 r. Kielce

4. Narada dyrektorów PCPR, kierowników
powiatowych jednostek organizacyjnych 25-26.11.2010 r. Cedzyna

5.
Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów

Pomocy Rodzinie i Miejskich O rodków
Pomocy Rodzinie

27-29.10.2010 r. Solec - Zdrój



Sprawozdanie z dzia alno ci PCPR za 2010 rok

13

6.
Projekt systemowy EFS 1.18 Tworzenie
i rozwijanie standardów us ug pomocy

i integracji spo ecznej
2010 r. do 2013 r. Warszawa

Zespó  Pomocy Stacjonarnej, rodowiskowej, Pomocy Dziecku i Pracy z Rodzin

1. „Nowelizacja ustaw zwi zanych z pomoc
spo eczn ” 12.04.2010 r. Kielce

2.
 „Uwarunkowania prawnej pomocy udzielanej

dzieciom. Procedury prawne i praktyka
dzia ania”

14.04.2010 r. Kielce

3. Konferencja Pracowników Socjalnych 01.06.2010 r. Cz stochowa
  4. „Efektywne zarz dzanie zasobami ludzkimi” 04-05.08.2010 r. chocice

5. Konferencja „Potrzebuj  rodziców od zaraz” 04.10.2010 r. Kielce

6. Konferencja „ Stres a wypalenie zawodowe” 06-07.10.2010 r. chocice

7. „Post powanie administracyjne w JOPS” 06.10.2010 r. chocice

8. Konferencja „Praca z Rodzin ” 24-25.11.2010 r. chocice

9. „Czynniki maj ce wp yw na skuteczn  prac
socjaln  z osob  i rodzin ” 25.10.2010 r. Busko - Zdrój

10.
Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów

Pomocy Rodzinie i Miejskich O rodków
Pomocy Rodzinie

27-29.10.2010 r. Solec - Zdrój

11.

Szkolenie „Prawne aspekty skutecznej pomocy
osobom ze rodowisk dysfunkcyjnych w
wietle zmian ustawy o przeciwdzia aniu

przemocy w rodzinie”

14.05.2010 r. Busko - Zdrój

Zespó  Finansowy, Administracji i Kadr

1. „Pracownik samorz dowy od zatrudnienia do
zwolnienia” 12.05.2010 r. Kielce

2. „Kontrola zarz dcza i audyt w wietle nowej
ustawy o finansach publicznych” 18.05.2010 r. Kielce

3. „Dost p do informacji publicznej w JST” 28.05.2010 r. Busko-Zdrój

4. „Rozliczanie finansowe dzia  projektowych” 05.08.2010 r. Kielce

5. Szkolenie z zasad rachunkowo ci 24.09.2010 r. Kielce

6. Ogólnopolska Konferencja PCPR i MOPR 27-29.10.2010 r. Solec-Zdrój

7.

„Realizacja projektów systemowych
rodków Pomocy Spo ecznej oraz

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na
rok 2011”

09.11.2010 r. Cedzyna

8. „Ksi gowo  i rachunkowo  w projektach
Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki” 30.11.2010 r. Busko-Zdrój
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9.
Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów

Pomocy Rodzinie i Miejskich O rodków
Pomocy Rodzinie

27-29.10.2010 r. Solec - Zdrój

Zespó  O rodka Interwencji Kryzysowej

1. Konferencja Pracowników Socjalnych
31.05.2010 r.-
02.06.2010 r. Cz stochowa

2.
Szkolenie dla kadry pomocy spo ecznej na

temat wsparcia ofiar handlu lud mi 14-16.06.2010 r.
Warszawa

  3.
„Dziecko – wiadek szczególnej troski.
Praktyka przyjaznego przes uchiwania

ma oletnich wiadków”
04-05.10.2010 r. Warszawa

  4.
„Przemoc domowa – diagnoza  i praca z

rodzin ” 07.12.2010 r.
Kielce

5.

Szkolenie „Prawne aspekty skutecznej
pomocy osobom ze rodowisk dysfunkcyjnych

w wietle zmian ustawy o przeciwdzia aniu
przemocy w rodzinie”

14.05.2010 r. Busko - Zdrój

Zespó  Pomocy Osobom Niepe nosprawnym i Obs ugi Programów PFRON

1. ,,Zadania powiatu w rehabilitacji spo ecznej
osób niepe nosprawnych”. 15.04.2010 Kraków

2. ,,Zasady funkcjonowania i finansowania
warsztatów terapii zaj ciowej” 21.06.2010 Kielce

3.

Konferencja ,,Rola i znaczenie wojewódzkiej
i powiatowych spo ecznych rad do spraw osób
niepe nosprawnych w kszta towaniu polityki

dotycz cej rodowiska osób
niepe nosprawnych przez organy

samorz dowe”.

17.09.2010 Kielce

4. Szkolenie ,,Rehabilitacja spo eczna osób
z zaburzeniami psychicznymi”. 18-19.10.2010 chocice

5. Szkolenia ,,Praca z trudnym klientem  -
zrozumie  klienta pomocy spo ecznej”. 18-19.10.2010 chocice

6.
Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów

Pomocy Rodzinie i Miejskich O rodków
Pomocy Rodzinie

27-29.10.2010 r. Solec - Zdrój

Zespó  Projektowy i Realizacyjny Europejskiego Funduszu Spo ecznego

1. Konferencja pracowników socjalnych 31.05.2010 r.-
02.06.2010 r. Cz stochowa

2. „Ksi ga to samo ci projektu systemowego” 20.09.2010 r. Kielce

3. „Ekonomiczny wymiar integracji spo ecznej i
zawodowej” 21.-22.10.2010 r. Kielce

4. Ogólnopolska konferencja PCPR i MOPR 27-29.10.2010 r. Solec Zdrój
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5.

„Realizacja projektów systemowych
rodków Pomocy Spo ecznej oraz

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na
rok 2011”

09.11.2010 r. Cedzyna

6.
Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów

Pomocy Rodzinie i Miejskich O rodków
Pomocy Rodzinie

27-29.10.2010 r. Solec - Zdrój

7. Nagrody, wyró nienia, kary porz dkowe dla pracowników Centrum

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zosta o
laureatem konkursu „Homo Homini”. W 2010 roku konkurs "Homo
Homini" og oszony zosta  przez wojewod wi tokrzyskiego. Nagroda
wojewody  przyznawana  jest   osobom    i  instytucjom,  które  dzia aj  na
rzecz osób niepe nosprawnych.  Komisja Konkursowa nagradza a w kilku
kategoriach: samorz dy szczebla gminnego i powiatowego, organizacje
pozarz dowe dzia aj ce na rzecz osób niepe nosprawnych, osoby fizyczne
aktywnie dzia aj ce na rzecz osób niepe nosprawnych lub wspieraj ce te
dzia ania, rodowiskowe Domy Samopomocy, dziennikarze i Domy
Pomocy Spo ecznej.
 Dzia ania buskiego PCPR na rzecz osób niepe nosprawnych, które
oceniono i nagrodzono to:

1. Punkt informacyjny dla osób niepe nosprawnych.
2. Dzia alno  doradcy ds. osób niepe nosprawnych.
3.Dwukrotne wydanie Powiatowego Poradnika dla Osób

Niepe nosprawnych.
4. Zatrudnienie pracownika pos uguj cego si  j zykiem migowym.
W Centrum dzia a wypo yczalnia sprz tu rehabilitacyjnego.

Prowadzone s  us ugi szkoleniowe,  z elementami rehabilitacji dla osób
niepe nosprawnych w ramach projektu "Nowy Zawód - Nowy Start".
W roku 2010 zainstalowano platform  window  s  do
przemieszczania si  osób niepe nosprawnych  (cross-financing projektu
EFS).

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,  Centrum zosta o nagrodzone
nagrod Wojewody wi tokrzyskiego za innowacyjne dzia ania na rzecz
wsparcia rodzin. Nagroda przyznana zosta a za;

1. Wprowadzenie programów wsparcia.
2. Podejmowanie wszelkich dzia  na rzecz dziecka i rodziny.
3. Pozyskiwanie funduszy na cele pomocowe zwi zane z rodzin .
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4. Podejmowanie dzia  zmierzaj cych do przeciwdzia ania
przemocy w rodzinie.

5. Aktywna dzia alno  Zespo u Interwencji Kryzysowej. Wspó prac
ZIK z innymi jednostkami pomocowymi dzia aj cymi na terenie ca ego
powiatu, województwa i kraju (Policja, Prokuratura, S d, O wiata).

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w powiecie buskim
wyró nienie Starosty za prac  na rzecz osób niepe nosprawnych otrzyma a:
- Regina Sztuk
Nagrody z tej okazji w formie pieni nej otrzymali dyrektor Centrum
i pracownicy. Nagroda stanowi a kwot  13 000 z otych.

W dniu 8 pa dziernika 2010 r. dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zosta  powo any do  Rady Pomocy
Spo ecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Spo ecznej.  Jest to pierwsza
tego  typu  nominacja  z  powiatu  buskiego.  W  sk adzie  IV  kadencji   jest
jedynym reprezentantem województwa wi tokrzyskiego. W sk adzie Rady
znajduje si  18 osób reprezentuj cych ró ne rodowiska zwi zane
z polsk  pomoc  spo eczn .

Posiedzenie Rady Pomocy Spo ecznej IV kadencji  – 2010 rok

W 2010 roku kar  upomnienia zosta  ukarany jeden pracownik
za niedope nienie obowi zków pracowniczych. Natomiast w zwi zku
z nieprawid owym wykonywaniem obowi zków przy realizacji projektu
systemowego „Nowy Zawód-Nowy Start” jeden z pracowników mia
wstrzymany dodatek specjalny.
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8. Kontrole zewn trzne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju

W 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –
Zdroju kontrolowane by o przez Wydzia  Polityki Spo ecznej

wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach. Kontrola
problemowa mia a miejsce w dniach 25 – 27 sierpnia 2010 r. Obejmowa a
nast puj ce zagadnienia:

1. Opracowanie i realizacja Powiatowej Strategii Rozwi zywania
Problemów Spo ecznych ze szczególnym uwzgl dnieniem
programów pomocy spo ecznej, wspierania osób niepe nosprawnych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka.

2. Usamodzielnienia wychowanków placówek opieku czo –
wychowawczych i rodzin zast pczych.

3. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz Zespo u
Interwencji Kryzysowej.

4. Nadzór Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nad jednostkami
organizacyjnymi pomocy spo ecznej (domy pomocy spo ecznej
i placówki opieku czo – wychowawcze).

5. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spo ecznej
z terenu powiatu.

6. Dokumentacja osób oczekuj cych na umieszczenie w DPS w okresie
od 01.01.2009 do 30.06.2010.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, e zadania

realizowane s  w sposób prawid owy. Nie wydano zalece  pokontrolnych.
Centrum uznano za wzorcowe.

W 2010 roku w Centrum odby a si  równie  kontrola finansowa
ze strony Starostwa Powiatowego w zakresie gospodarowania rodkami
Funduszu wiadcze  Socjalnych w roku 2009. Kontrola wykaza a drobne
nieprawid owo ci, które zosta y wyeliminowane w bie cej dzia alno ci
PCPR.

II. Powiatowa Strategia Rozwi zywania Problemów Spo ecznych na
lata 2003 – 2010 – rola i znaczenie oraz realizacja Strategii

Ustawa o pomocy spo ecznej nak ada na samorz dy powiatowe
obowi zek opracowania strategii rozwi zywania problemów spo ecznych,
która powinna zawiera  zadania zmierzaj ce w kierunku zapewnienia
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prawid owego funkcjonowania pomocy spo ecznej oraz rehabilitacji
spo ecznej i zawodowej osób niepe nosprawnych.

Ide , która przy wieca a opracowaniu Strategii, by o stworzenie
rozwi za  i celów strategicznych umo liwiaj cych podj cie dzia
os onowych zapobiegaj cych izolacji i marginalizacji, tam gdzie jest to
konieczne. wiadomo  istniej cych w powiecie buskim problemów
spo ecznych stanowi motywacje do konstruowania rozwi za , daj cych
szans  na podniesienie efektywno ci oddzia ywa . Strategia umo liwia
koncentracj  si  spo ecznych oraz optymalne i racjonalne wykorzystanie
rodków finansowych, przeznaczonych na rozwi zywanie najbardziej

nurtuj cych problemów mieszka ców powiatu buskiego.
Zadanie opracowania Strategii Rozwi zywania Problemów Spo ecznych

wymaga o zaanga owania ró nych rodowisk zajmuj cych si  sprawami
szeroko rozumianej pomocy spo ecznej w naszym powiecie, przy których
udziale Strategia zosta a sporz dzona. Dokument ten przybli  problemy
pomocy spo ecznej i by a jednym z wa niejszych zada  realizowanych
przez samorz d naszego powiatu w latach 2003 – 2010.

Powiat buski by  trzecim powiatem w województwie wi tokrzyskim,
który opracowa  i uchwali  Strategi  Rozwi zywania Problemów
Spo ecznych. Strategia zosta a wysoko oceniona za swoj  merytoryczn
zawarto  przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej oraz
Wydzia  Polityki Spo ecznej wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego
i Departament Zdrowia   i Polityki Spo ecznej Urz du Marsza kowskiego
w Kielcach.

Powiatowa Strategia Rozwi zywania Problemów Spo ecznych na
lata 2003-2010, zosta a przyj ta Uchwa  Rady Powiatu Nr V/37/2003
z dnia 8 kwietnia 2003r. Bez Strategii powiat buski nie by by w stanie
realizowa  polityki spo ecznej spoczywaj cej na samorz dzie powiatu. Nie
uzyskaliby my te  znacznych rodków finansowych na ten cel.

Rok 2010 zamyka  okres obowi zywania Powiatowej Strategii
Rozwi zywania Problemów Spo ecznych na lata 2003 – 2010.
W drugim pó roczu 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju opracowa o szczegó owe rozliczenie pn. „Sprawozdanie
z realizacji Powiatowej Strategii Rozwi zywania Problemów Spo ecznych
na lata 2003 – 2010”, Zosta o ono  przed one Zarz dowi Powiatu
a nast pnie Radzie Powiatu.

W drugim kwartale 2010 roku rozpocz to prace nad nowym
dokumentem. Now  strategi  opracowano na kolejnych 10 lat. Strategi
opracowa a grupa ERGO Sp. z o. o. z Wroc awia, przy wspó pracy
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
i Powiatowym Urz dem Pracy w Busku - Zdroju  oraz innymi instytucjami
i organizacjami  z terenu Powiatu Buskiego. W tym zakresie zawarto
umow  a zamawiaj cym by  Powiat Buski.
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Dokument poddany zosta  szerokim konsultacjom spo ecznym
i eksperckim, a nast pnie przyj ty zosta  przez Zarz d i Rad  Powiatu
Buskiego.

Przyj cie i uchwalenie przez Rad  Powiatu „Powiatowej Strategii
Integracji i Rozwi zywania Problemów Spo ecznych na lata 2011 – 2020”
by o wyrazem aktywnego podejmowania dzia  maj cych na celu rozwój
polityki spo ecznej powiatu. Strategia posiada motto: „Nasz Powiat, Nasz
Dom, Nasza Rodzina”. Wytyczne strategicznych kierunków, oparte zosta y
na diagnostyce problemów spo ecznych wyst puj cych w powiecie
buskim. Zintegrowane podej cie do zjawisk sfery spo ecznej przedstawione
w Strategii, pozwoli o na przyj cie nowych rozwi za  w celu
wyeliminowania lub ograniczania niekorzystnych zjawisk. Realizacja
celów i zada  postawionych przed pomoc  spo eczn  wymaga  b dzie
profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów spo ecznych,
a Strategia systematycznej oceny wykonania.

III. Powiatowy Program Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata
2006 – 2011

W okresie trwania Powiatowej Strategii Rozwi zywania Problemów
Spo ecznych na lata 2003 – 2010 powsta  Powiatowy Program Wsparcia
Dziecka i Rodziny na lata 2006 – 2011, który przyj ty zosta  przez Rad
Powiatu w dniu 30 grudnia 2005 roku, Uchwa  Nr XXXIII/257/2005.
  Ubieg y rok by  ju  pi tym rokiem realizacji ww. programu, którego

ównym celem jest stworzenie takiego systemu wsparcia rodzin, którego
efektem b dzie zmniejszenie trudno ci rodzin w wype nianiu swoich zada
opieku czych i wychowawczych. Autorom Programu przy wieca  cel
stworzenia powiatowego systemu wsparcia rodzin biologicznych, które
maj  trudno ci w wype nianiu swoich zada .

 W systemie wspierania rodzin uwzgl dniona zosta a hierarchia
warto ci i kolejno ci dzia . Wszystkie dzia ania Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju i podmiotów wspó pracuj cych
w pierwszej kolejno ci skoncentrowane s  na wsparciu rodziny
biologicznej. Nast pnie skupiono si  na pomocy dziecku, które nie mo e
przebywa  we w asnej rodzinie, uwzgl dniaj c umieszczenie go na czas
okre lony w rodzinie zast pczej, a tylko w wyj tkowych przypadkach
w placówce opieku czo - wychowawczej. W pierwszym rz dzie ma to by
placówka typu rodzinnego, a dopiero w ostateczno ci placówka
socjalizacyjna.
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 Istot  wszystkich dzia  podejmowanych przy realizacji
Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny jest wspieranie, a nie
zast powanie rodziny, nauczycieli i spo eczno ci lokalnych
w rozwi zywaniu konkretnych problemów rodziny na naszym terenie.
Wynika to z zasady pomocniczo ci (subsydiarno ci) stanowi cej obecnie,
ze wzgl du na sformu owanie jej w preambule Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej, zasad  konstytucyjn . Je eli jaki  problem nie mo e by
rozwi zany samodzielnie przez jednostki lub grupy, wówczas staje si  on
przedmiotem zainteresowania w adzy publicznej, a w konsekwencji
przedmiotem zadania publicznego.
Adresatami Programu s :

Dzieci wymagaj ce opieki i pomocy
Rodziny maj ce trudno ci w wype nianiu funkcji opieku czo-
wychowawczych
Rodziny biologiczne
Rodziny zast pcze
Kandydaci na rodziców zast pczych
Placówki opieku czo-wychowawcze
Pogotowia rodzinne
Usamodzielnieni wychowankowie rodzin zast pczych i placówek
opieku czo - wychowawczych
Cz onkowie rodzin znajduj cych si  w trudnej sytuacji yciowej
Rodzinne domy dziecka

  ród em finansowania Programu s : rodki bud etu powiatu
wspierane rodkami z gmin, sponsorzy oraz rodki pozyskane z innych
róde  np. Europejski Fundusz Spo eczny.

 Program zosta  zakwalifikowany do 50 najlepszych w kraju i omawiany
na Konferencji „Bezpieczna i szcz liwa rodzina – przeciwdzia anie
patologiom w ród dzieci i m odzie y oraz ich wykluczeniu spo ecznemu”.

Za one przez Rad  Powiatu cele programu osi gane s  poprzez
realizacj  nast puj cych projektów:

1. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego
Istota zadania: Rozwój profilaktyki i efektywna pomoc:

psychologiczna, informacyjna dla rodzin, dzieci, osób w trudnych
sytuacjach yciowych.
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2. Pedagogizacja rodziców
Istota zadania: Praca z rodzicami dzieci umieszczonych w ró nego

rodzaju placówkach (poradnictwo, terapia, praca socjalna).

3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki
rodziców

Istota zadania: Umieszczenie jak najwi kszej liczby dzieci
pozbawionych opieki w rodzinach zast pczych niespokrewnionych
i rodzinach zast pczych zawodowych, zorganizowanie wolnego czasu
dzieciom potrzebuj cym, stworzenie rodzinnego domu dziecka i mieszka
chronionych.

4. Utworzenie Zespo u Interdyscyplinarnego, wspieraj cego rodzin
i dziecko, dzia aj cego w oparciu o system „ tej Karty”

Istota zadania: Zintegrowanie rodowisk maj cych styczno
z problematyk  rodziny na naszym terenie, aby wspólnie móc projektowa
i konsultowa  poszczególne dzia ania.

5. Sporz dzenie Powiatowego Rejestru Osób Niepe nosprawnych
Istota zadania: Utworzenie na podstawie bada  ankietowych

komputerowej bazy danych zawieraj cej podstawowe dane adresowe osób
niepe nosprawnych oraz informacje na temat ich potrzeb i ogranicze
zdrowotnych.

6. Utworzenie wietlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i M odzie y
ze rodowisk zagro onych patologi  spo eczn  i uzale nieniem

Istota zadania: Wspieranie rodziny poprzez obj cie dziecka
dzia aniami wychowawczymi, opieku czymi i edukacyjnymi na zaj ciach
socjoterapeutycznych. Dzia ania maj ce na celu wspieranie pozytywnych
oddzia ywa  wychowawczych rodziców, a w razie potrzeby os abienie ich
patologicznych wp ywów, realizacja oddzia ywa  profilaktycznych,
rozwijanie zainteresowa  i uzdolnie  wychowanków oraz stymulowanie
rozwoju dziecka poprzez bezpo rednie na nie oddzia ywanie.
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Realizacja zada  wynikaj cych z Powiatowego Programu Wsparcia
Dziecka i Rodziny w roku 2010

Powiatowy Program Wsparcia Dziecka i Rodziny zawiera sze  projektów
szczegó owych, których realizacja roz ona jest na lata od 2006 do 2011.
Poni ej przedstawione zosta y dzia ania, jakie podj to w 2010 r.

W ramach projektu nr 1 pt. „Prowadzenie poradnictwa rodzinnego”
realizowane by y nast puj ce zadania:

Funkcjonowanie strony internetowej Centrum

Strona internetowa „www.centrumbusko.pl” dzia a od dnia 21.04.2006r.
Zamieszczane s  na niej informacje dotycz ce wszystkich dziedzin,
jakimi zajmuje si  PCPR. Za po rednictwem tej strony mo na
uzyska  porady, istnieje mo liwo  sta ego kontaktu  e-mail
z pracownikami Centrum.

Serwis Centrum zawiera szereg informacji potrzebnych dla osób,
pragn cych skorzysta  z pomocy spo ecznej. Do najwa niejszych
nale : dane teleadresowe, zakres dzia alno ci Centrum, regulamin
organizacyjny, informacje na temat podleg ych domów pomocy
spo ecznej, placówek opieku czo – wychowawczych, rodzin
zast pczych, poradnictwo specjalistyczne.

Du y nacisk zosta  po ony na przydatno  strony dla osób
niepe nosprawnych. Mog  one znale  informacje na temat
rehabilitacji zawodowej i spo ecznej, dzia aniach Centrum
w kierunku pomocy osobom niepe nosprawnym. Istnieje mo liwo
pobrania wniosków potrzebnych do skorzystania z programów
PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale aktualno ci umieszczane s  bie ce informacje
z dzia alno ci Centrum. Na amach serwisu u ytkownicy mog
zapozna  si  ze sprawozdaniami z dzia alno ci Centrum,
osi gni ciami oraz publikacjami prasowymi dotycz cymi pomocy
spo ecznej.

wiadczenie specjalistycznych us ug osobom znajduj cym si
w kryzysie (udzielono pomocy 846 osobom – pomoc
psychologiczna, badania, porady prawne);
W ramach dzia alno ci O rodka Interwencji Kryzysowej, w ka
rod  w godz. 15.30 – 18.00 interesantów przyjmowa  prawnik.

http://www.centrumbusko.pl
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Udzielenie porad prawnych.

Prawnik w 2010 roku udzieli  227 porad. Funkcjonowa o
pomieszczenie terapeutyczne: pokój przes ucha  („Przyjazny
Pokój”) z „lustrem weneckim”. Istnieje mo liwo  nagrywania
przes ucha  prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i pracowników s du.

Dzia alno  wolontariatu przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie.

W roku 2010 wolontariusze pomagali nam m.in. w zbiórce pieni dzy
na rzecz Wiktora Leszczy skiego – dziecka chorego na Syndrom
TAR („Komitet na rzecz pomocy Wiktorowi”), brali czynny udzia
podczas Festynu „Nie ma jak rodzina”, uczestniczyli w Zbiórkach

ywno ci zorganizowanych wspólnie ze wi tokrzyskim Bankiem
ywno ci w Ostrowcu wi tokrzyskim. Zbiórki przeprowadzane

by y w dniach:  Wielkanocna od 19 do 21 marca, Dla Powodzian od
22 do 24 maja, Podziel si  posi kiem od 24 do 25 wrze nia,

wi teczna  od 3 do 5 grudnia 2010 r.  Wolontariusze pomagali
równie  w sytuacjach wynikaj cych z bie cych potrzeb.
W sumie z Centrum wspó pracowa o 133 wolontariuszy.

W ramach projektu nr 2 pt. „Pedagogizacja rodziców” realizowane by o
nast puj ce zadanie:

Kontynuowana by a praca socjalna (sporz dzono ok. 270 wywiadów
rodowiskowych, usamodzielnienia osób opuszczaj cych rodziny zast pcze

i placówki opieku czo – wychowawcze oraz wywiady zlecone
i interwencje);

W ramach projektu nr 3 pt. „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
pozbawionym opieki rodziców” wykonywane by o nast puj ce zadanie:

1. Kontynuowane by y poszukiwania kandydatów na rodziców
zast pczych:

uczestnictwo  w wi tokrzyskich Dniach Profilaktyki,

publikacja w „Tygodniku Ponidzia” artyku ów
o rodzicielstwie zast pczym;

rozpowszechnianie plakatów i ulotek oraz kalendarzy
o tematyce rodzicielstwa zast pczego;
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udzia  w do ynkach, maj cy na celu m.in. rozpowszechnianie
informacji o rodzicielstwie zast pczym

Szczegó owa informacja dot. rodzicielstwa zast pczego
znajduje si  na stronie internetowej Centrum.

2. Festyn promuj cy rodzicielstwo zast pcze pn. „Nie ma jak
rodzina”

W maju 2010 roku odby  si  po raz czwarty festyn promuj cy ide
rodzicielstwa zast pczego pod nazw  „Nie ma jak rodzina”. G ówn  ide
przy wiecaj  festynowi by o propagowanie akcji „Zosta  rodzin
zast pcz ”. W trakcie festynu rodzinnego Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku-Zdroju promowa o rodzicielstwo zast pcze w powiecie
buskim. Mo na by o skorzysta  z poradnictwa rodzinnego oraz
zdrowotnego. Festyn poprzedzi o spotkanie Starosty Buskiego Jerzego
Kolarza z rodzinami zast pczymi funkcjonuj cymi w Powiecie Buskim.

Festyn poprowadzi a dziennikarka i prezenterka TVP Kielce Pani
Karolina Kopijkowska-Harczuk.  Imprez  u wietni y wyst py artystyczne
dzieci z zespo ów: „Kiki-Dance” z odzi, „B belki” z DPS Gnojno, pokaz
ta ca towarzyskiego pary tanecznej ze szko y ta ca „Charleston”
dzia aj cej przy WDK w Kielcach, „Orkiestra D ta” Huty Szk a Tadeusza
Wrze niaka w Grzybowie.
Podczas Festynu odby  si  pokaz Ratownictwa Technicznego po czony
z medycznym, przeprowadzony przez Komend  Powiatow  Pa stwowej
Stra y Po arnej. Odby  si  pokaz sprz tu i znakowanie rowerów
wykonywane przez Komend  Powiatow  Policji w Busku-Zdroju.
Wyst pi y tak e dzieci z placówek opieku czo – wychowawczych.
Zaprezentowano wyniki konkursu plastycznego pt. „Wymarzone
Wakacje”. Laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy.
Wolontariusze zbierali pieni dze na rzecz rodzin poszkodowanych
w powodzi 2010 r. W namiocie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej znajdowa y si  stoiska
informacyjne:

1) Wojewódzkiego Centrum Onkologii- Wczesne rozpoznanie raka
piersi (nauka samobadania piersi).

 2) Zespo u Interwencji Kryzysowej, w którym informacji udzielali
 psycholog i prawnik.
 3)Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie –stoisko informuj ce o:
- rodzicielstwie zast pczym
- pomocy dla osób niepe nosprawnych, gdzie mo na by o uzyska
bezp atnie Poradnik Dla Osób Niepe nosprawnych.
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Wokó  muszli koncertowej rozstawione by y wystawy prezentuj ce
Placówki Opieku czo – Wychowawcze z terenu powiatu buskiego.

Wyst p zespo u dzieci cego „Kiki - Dance” z odzi

3. Bal Dobroczynny i organizowanie wypoczynku letniego dla
dzieci z terenu powiatu buskiego.

W 2010 roku na kolonie letnie do Pogorzelicy k/Ko obrzegu
wyjecha o 95 dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych.

 W roku ubieg ym na VII Balu Dobroczynnym „Razem Dzieciom”
w Busku – Zdroju zebrano ponad 38 842,75 z otych. Za te pieni dze
kolejna grupa dzieci z niezamo nych rodzin powiatu pojecha a na kolonie.

Uczestnicy VII Balu Dobroczynnego – 13.02.2010 roku
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LISTA OSÓB, KTÓRE WP ACI Y NA
VII BAL DOBROCZYNNY 2010

LP NAZWISKO KWOTA
1 SMULCZY SKI ANDRZEJ 400,00
2 FURMANIAK GRA YNA 400,00
3 SIKORA WALDEMAR 400,00
4 GRZYB ELE BIETA 400,00
5 RENDA MACIEJ 400,00
6 DZIEKAN KRZYSZTOF 400,00
7 NOSEK BARBARA 400,00
8 ASZCZYK BOGDAN 400,00
9 GARNEK WIES AW 400,00

10 BORYCKI BERNARD 400,00
11 BRUDEK KRZYSZTOF 400,00
12 PARLAK KRZYSZTOF 400,00
13 CIBI O KAZIMIERZ 400,00
14 DZIELEWSKI ROLAND 400,00
15 SZTUK CZES AW 400,00
16 KOSTERA JERZY 400,00
17 BUCKI LESZEK 400,00
18 NUREK MILENA 400,00
19 SOLARZ GRZEGORZ 400,00
20 DEK ANDRZEJ 400,00
21 STOLARSKA STANIS AWA 400,00
22 SO TYSIAK LECH 400,00
23 KASZOWICZ ANDRZEJ 400,00
24 WILK DANUTA 800,00
25 SEMPIO  TADEUSZ 400,00
26 KOLARZ JERZY 400,00
27 FORY  ROBERT 400,00
28 MAJCHERCZAK BOGUS AWA 400,00
29 DUFAJ WIOLETTA 400,00
30 DZIABA A –STR CZEK JOANNA 300,00
31 MUSIA  ARTUR 400,00
32 MUSIA  DARIUSZ 400,00
33 UKOWSKI TOMASZ 400,00
34 SMULCZY SKA JUSTYNA 400,00

OGÓ EM 13 900,00
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LISTA OSÓB, KTÓRE WP ACI Y NA LETNI
WYPOCZYNEK DZIECI

LP IMI  I NAZWISKO KWOTA

1  PTBB SP Z O.O GRZYBÓW 1 500,00

2 DOBROWOLSKI JANUSZ 400,00

3 SZAFRANIE HENRYK 200,00

4 ZATORSKI JAROS AW 400,00

5 MAGDZIAK EDWARD 200,00

6 KORBA RENATA 400,00

7 ONKA LIDIA 100,00

8 BEBEL HELENA 200,00

9 POLNIAK ARTUR 400,00

10 SKÓRKA BO ENA 200,00

OGÓ EM 4 000,00

Spotkanie z dzie mi w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju
przed wyjazdem na kolonie do Pogorzelicy – 2010 rok
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WP ATY RODKÓW FINANSOWYCH NA PODSTAWIE
PODPISANYCH UMÓW I NOT.

LP
NAZWA

KWOTA

1 URZ D GMINY SOLEC ZDRÓJ 3300,00
2 URZ D GMINY TUCZ PY 3300,00
3 URZD GMINY NOWY KORCZYN 3300,00
4 URZ D MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ 3300,00
5 URZ D GMINY PACANÓW 4620,00
6 URZ D GMINY GNOJNO 3300,00
7 URZ D GMINY WI LICA 1980,00
8 PLACÓWKA OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZA

PACANÓW
660,00

9 URZ D GMINY STOPNICA 3300,00

 OGÓ EM 27 060,00

Dzieci uczestniczy y w Koloniach  w  Pogorzelicy w 2010 roku
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ROZLICZENIE RODKÓW FINANSOWYCH NA LETNI

WYPOCZYNEK DZIECI

KOSZTY ZWI ZANE Z VII BALEM DOBROCZYNNYM:

KOSZTY PONIESIONE NA LETNI WYPOCZYNEK DZIECI :

LP RODZAJ KOSZTU KWOTA

1
RACHUNEK WYSTAWIONY
PRZEZ CARITAS DIECEZJI
KIELECKIEJ W KIELCACH

62 700,00

RAZEM 62 700,00

Wypoczynek nad Ba tykiem

LP RODZAJ KOSZTU KWOTA

1 WYST P ARTYSTYCZNY NA BALU                    ( W TYM
POKAZ TA CA TOWARZYSKIEGO) 1 250,00

2 OBS UGA MUZYCZNA 1 752,00
3 PROWADZENIE AUKCJI 1 099,00
3 US UGA GASTRONOMICZNA 10 000,00
4 OP ATA ZAIKS 410,00
5 KWIATY 505,00
6 ART. ZWI ZANE Z ORGANIZACJ  BALU 1 478,61
7 WYNAJEM AUTOKARU NA DOWÓZ DZIECI 706,20

8 KOSZTY ADMINISTRACYJNE
1 580,17

OGÓ EM: 18 780,98
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1. WP YWY Z VII BALU DOBROCZYNNEGO:

LP RODZAJ WP YWU KWOTA

1 KWOTA Z LICYTACJI 21 660,00
2 KWOTA Z LOTERII 2 500,00
3 WP ATY NA BAL 13 900,00

OGÓ EM 38 060,00

2. WP YWY ZWI ZANE Z LETNIM WYPOCZYNKIEM
DZIECI:

LP RODZAJ WP YWU KWOTA

1 WP ATY DOKONANE PRZEZ SPONSORÓW 4 000,00

2 WP ATY Z PODPISANYCH UMÓW Z GMINAMI
 I NOT KSI GOWYCH 27 060,00

OGÓ EM 31 060,00

OGÓLNE ROZLICZENIE KOSZTÓW LETNIEGO
WYPOCZYNKU DZIECI W 2010 ROKU

OGÓ EM WP YWY OGÓ EM ROZCHODY

Wp aty na VII Bal Dobroczynny
                                            13 900,00
Licytacja na Balu
                                            21 660,00
Loteria na Balu
                                               2 500,00
Wp aty od sponsorów
                                               4 000,00
Wp aty na letni wypoczynek
                                             27 060,00

Koszty zwi zane z Balem
17 180,81

Koszty wypoczynku dzieci
                                  62 700,00
Koszty administracyjne

1 580,17

69 120,00 81 460,98
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VII Bal Dobroczynny mia  miejsce 13 lutego 2010 r. w Pensjonacie
„Panama” w Skorzowie k/Buska – Zdroju. Atrakcj  ka dego z balów
dobroczynnych jest aukcja przedmiotów podarowanych przez znane osoby
z ycia publicznego kraju.

Go ciem specjalnym dobroczynnej imprezy by a krakowska artystka
Marta Honzatko. Patronat honorowy nad VII Balem Dobroczynnym
sprawowali Przewodnicz ca Rady Powiatu Stanis awa Stolarska i Starosta
Buski Jerzy Kolarz. Patronat medialny – lokalne media.

W roku 2010, chc c zapewni  bezp atny wyjazd na kolonie wi kszej
ni  zwykle liczbie dzieci, zorganizowali my równie  koncert charytatywny
„Razem Dzieciom”, w którym wyst pi a znana piosenkarka „Eleni” wraz
z Zespo em. Dochód brutto z koncertu bez pomniejszania o koszty
zwi zane z organizacj  wyniós  24 000,00 z
Ró nica pomi dzy wp ywami a rozchodami w kwocie 12 340,98 z  zosta a
pokryta z uzyskanych rodków podczas zorganizowanego koncertu
charytatywnego „Razem Dzieciom”.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w obecno ci
piosenkarki „Eleni” (Hala Sportowa w Busku – Zdroju)
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W roku 2010 pozyskano równie  dobrowolne wp aty w kwocie
2500,00 z  na zorganizowanie wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin
w trudnej sytuacji materialnej z terenu Powiatu Buskiego.

Wyprawki szkolne dla dzieci – Szko a Podstawowa w Dobrowodzie

Wyprawki szkolne dla dzieci – Szko a Podstawowa w Oblekoniu
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W ramach projektu nr 4 pt. „Utworzenie Zespo u
Interdyscyplinarnego, wspieraj cego dziecko i rodzin , dzia aj cego
w oparciu o system < tej Karty>” realizowane by y nast puj ce
zadania:

W systemie „ ta Karta” zak ada si  pozyskiwanie informacji
o sytuacji rodzin dysfunkcyjnych i przemocy w rodzinie. S y temu
specjalny formularz. Na Karcie mo na przekaza  informacje
o sytuacji rodziny. Uzyskane dane uruchamiaj  procedur
sprawdzaj , a w przypadku potwierdzenia udzielana jest pomoc
ze strony jednostek pomocy spo ecznej oraz innych instytucji. ta
Karta dzia a w oparciu o Zespó  Interdyscyplinarny z ony
z przedstawicieli ró nych zawodów i instytucji. Karta rozsy ana jest
do so tysów, piel gniarek rodowiskowych, pedagogów, dyrektorów
szkó , lekarzy rodzinnych.
W 2010 roku w ramach systemu „ ta Karta” zrealizowano
147 zg osze , w tym 92 dotyczy o trudnej sytuacji materialnej
i bytowej, niepe nosprawno ci, zdarze  losowych, 55 informacji
zwi zanych by o z przemoc  i alkoholizmem (wchodzi y w to
równie  zg oszenia z Policji).

    Osobom zg oszonym w systemie „ ta Karta” udzielono pomocy
psychologicznej, prawnej oraz wsparcia rzeczowego w ramach akcji
„Bank Drugiej R ki”. Rozdano m.in. ubrania, meble, a tak e sprz t
komputerowy.

Interwencja w terenie
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W ramach projektu nr 5 pt. „Sporz dzenie Powiatowego Rejestru Osób
Niepe nosprawnych” realizowane by o nast puj ce zadanie:

Zgromadzono cz  informacji, pochodz cych z bada  ankietowych
przeprowadzonych w ród niepe nosprawnych mieszka ców powiatu.

Realizacj  projektu ogranicza ustawa o ochronie danych osobowych.

Projektu nr 6 pt. „Utworzenie wietlicy Socjoterapeutycznej” -
wietlica zosta a utworzona w 2006 roku lecz z uwagi na brak ch tnych

w 2007 roku  zako czy a swoj  dzia alno .

rodowisko rodzinne to najwa niejsze rodowisko wychowawcze
w yciu dziecka. Niepokoj ca fala zjawisk patologicznych oraz wzrost
bezrobocia przyczyniaj  si  do powstawania wielu negatywnych zjawisk,
których skutki najbardziej dotykaj  dzieci.

Istot  projektu by o skuteczne przeciwdzia anie pog bianiu si
kryzysów i narastaniu problemów w rodzinach.

IV. POWIATOWY DZIE  PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Dzie  21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. W 2010 roku
uroczysto  odby a si  15 listopada w Buskim Samorz dowym Centrum
Kultury.

Po raz czwarty rozdano statuetki dla osób wielkiego serca, które
wspieraj  innych, potrzebuj cych pomocy.

Honorowy patronat nad imprez  obj  Starosta Buski Jerzy Kolarz.
Uroczysto  poprzedzona zosta a Msz wi  w intencji pracowników
pomocy spo ecznej w ko ciele pw. w. Anny w Busku – Zdroju.
Zaproszeni na uroczysto  go cie i publiczno  obejrzeli film pn. „Zawód
pracownik socjalny”, b cy pierwszym filmem dokumentalnym w Polsce
o zawodzie pracownika socjalnego.

W roku 2010 „Z ote Serce Dobroci” otrzymali: Rafa  J drzejczyk –
aktor Teatru Starego i Kabaretu „Piwnica pod Baranami” w Krakowie,
Jerzy W troba – Prezes Zak adu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
Statuetki „Serce Dobroci” otrzymali: Siostra Karmela Olga Bo  –
Placówka Opieku czo – Wychowawcza w Pacanowie, Adam Pa ys – Wójt
Gminy Solec – Zdrój, Barbara Maj – piel gniarka, emerytka, wieloletni
pracownik szpitala w Busku – Zdroju, cz onek Zespo u Charytatywnego
Caritas i Grupy AA w Busku – Zdroju, Pa stwo Krystyna i Józef Zdral –
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Rodzinny Dom Dziecka w Janinie, Marcin Podesek – lekarz medycyny,
chirurg, Prezes Zarz du Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzy a, Ks.
Dziekan Marek Podyma – Proboszcz Parafii p.w. w. Brata Alberta
w Busku – Zdroju.

Statuetki „Z ote Serce Dobroci” (rok 2010)

V. AKCJE SPO ECZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju by o
inicjatorem i koordynatorem wielu spo ecznych akcji kierowanych do
rodzin w powiecie buskim.

W roku 2010 r. kontynuowana by a dzia alno „Komitetu na Rzecz
Pomocy Wiktorowi” funkcjonuj cego przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Komitet mia  na celu pomoc
Wiktorowi Leszczy skiemu -  ch opcu z rzadk  chorob  - syndrom TAR.
Komitetowi przewodniczy  Teofil Dresel. Komitet zbiera rodki finansowe
na pokrycie kosztów leczenia ch opca. Choroba dziecka charakteryzuje si
ma op ytkowo ci  krwi oraz niedorozwojem ko czyn górnych i brakiem
ko ci promieniowej. Wiktorek zamieszkuje na terenie Powiatu Buskiego.

rodki finansowe niezb dne do leczenia chorego dziecka s  bardzo du e
(30.000 Euro), Choroba, na któr  cierpi Wiktorek Leszczy ski wyst puje
bardzo rzadko (1 przypadek na 200 000 urodze ). Leczenie nie jest
finansowane przez NFZ. Dziecko wymaga kilku specjalistycznych
operacji, które wykonywane s  tylko w Klinice w Hamburgu.
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Komitet posiada  równie  zgod  Marsza ka Województwa
wi tokrzyskiego na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie

województwa wi tokrzyskiego podczas wybranych imprez.
Na koniec 2010 roku Komitet zebra  kwot  81 833,81 z .

Rozliczenie zbiórki pieni nej Komitetu

Jedn  z akcji podj tych przez buskie Centrum by a akcja pomocy dla
powodzian w maju 2010 roku.  Dwie gminy powiatu buskiego: Pacanów
i Nowy Korczyn dotkn a powod . Przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku Zdroju z inicjatywy Starosty Buskiego zawi za  si
komitet „Pomó my Powodzianom”. Wolontariusze PCPR zbierali
produkty ywno ciowe w buskich sklepach z przeznaczeniem dla rodzin
powodzian. Zorganizowana zosta a równie  zbiórka pieni na na ten cel.
Zebrano 3 234,34 z otych. Zebrana pomoc rzeczowa zosta a skierowana do
gminy Pacanów, powiatu sandomierskiego i staszowskiego, a pomoc
finansowa dla rodziny zast pczej w Gminie Nowy Korczyn. Rodzina ta
otrzyma a z r k Starosty Buskiego czek na zakup pralki automatycznej i

gla. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju czynnie
uczestniczy o w pomocy tej rodzinie przy skompletowaniu dokumentacji
niezb dnej do wykonania przez gmin  Nowy Korczyn przy cza
wody./Realizacja 2011r./

Ponadto dwóch pracowników socjalnych Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie zosta o oddelegowanych do przeprowadzania wywiadów
rodowiskowych w rodzinach dotkni tych powodzi  na terenie gminy
ubnice, powiat staszowski.
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ywno  dla poszkodowanych w powodzi

Nast pn  akcj , jak  podj o Centrum w roku 2010  by a Zbiórka
ywno ci. Akcje t  prowadzono we wspó pracy z Bankiem ywno ci

w Ostrowcu wi tokrzyskim. Zbiórki przeprowadzane zosta y w dniach:
od 19 do 21 marca (Wielkanocna). Dla Powodzian od 22 do 24 maja.
W ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel si  posi kiem” w dniach od 24 do
25 wrze nia. Od dnia 3 do 5 grudnia 2010r. w sklepach Biedronka,
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Delikatesy Centrum, abka, Groszek, PSS Spo em, Lux przed wi tami
Bo ego Narodzenia. We wspó pracy ze Stowarzyszeniem przy DPS
w Gnojnie otrzymywano równie ywno   z Banku ywno ci w Ostrowcu

wi tokrzyskim. W sumie z zebranej ywno ci sporz dzono ok. 1 600
paczek. Paczki ywno ciowe przekazano do potrzebuj cych rodzin
w powiecie buskim.  Akcji zbiórki ywno ci patronowa  Starosta Buski
Jerzy Kolarz. W 2010 roku Radni Powiatu Buskiego wsparli
rozprowadzanie paczek  i w czyli si  finansowo w zakup ywno ci
(s odyczy). W akcje zbiórki ywno ci w czy o si  wiele szkó
i wolontariusze. Z Banku ywno ci otrzymano 10 ton produktów
ywno ciowych. W sklepach znajduj cych si   na terenie powiatu zebrano

5 ton ywno ci.

Zbiórka ywno ci

W zbiórce ywno ci w 2010 roku bra o udzia  133 wolontariuszy.
Wolontariusze pracowali w oparciu o podpisane porozumienia.
Byli nimi  g ównie uczniowie szkó rednich oraz osoby pracuj ce.

Wa nym przedsi wzi ciem organizowanym przez Centrum w roku
2010 by o przy czenie si  do obchodów Europejskiego Dnia Walki
z Ubóstwem. W dniu 18 pa dziernika wystawiono namiot przed siedzib
Centrum, przygotowano ciep y posi ek dla osób potrzebuj cych.
Kilkadziesi t osób skorzysta o z darmowego posi ku.
Akcja stworzy a okazj  do przekazania informacji o mo liwych formach



Sprawozdanie z dzia alno ci PCPR za 2010 rok

39

wsparcia oferowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  i inne
instytucje.

Wolontariusze podczas zbiórki pieni nej

Od 1 stycznia 2011 roku w samorz dowych instytucjach pomocy
spo ecznej wprowadzono prawny zakaz prowadzenia finansowych kont
dochodów w asnych. Zakaz taki spowodowa  zaniechanie prowadzenia
wielu dzia  pomocowych dla dzieci i rodziny w powiecie buskim.
W zwi zku z tym powsta a spo eczna inicjatywa powo ania
Stowarzyszenia, którego inicjatorami byli pracownicy Centrum.

W dniu 14 grudnia 2010 r. w siedzibie Centrum odby o si
za ycielskie spotkanie Stowarzyszenia, które przyj o nazw   „Razem
Dzieciom”. G ównym celem Stowarzyszenia b dzie pomoc dzieciom
i rodzinom ubogim oraz wielodzietnym.  Za ycielami Stowarzyszenia s
pracownicy PCPR, przedsi biorcy oraz ludzie, którym nie s   oboj tne
potrzeby innych ludzi a zw aszcza dzieci. Na przewodnicz cego
Stowarzyszenia wybrano dyrektora  Centrum Andrzeja Smulczy skiego .
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Zebranie za ycieli Stowarzyszenia

VI. Wspó praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z instytucjami rz dowymi, samorz dowymi i organizacjami
pozarz dowymi

W roku ubieg ym Centrum wspó pracowa o z Ministerstwem Pracy
i Polityki Spo ecznej, Wydzia em Polityki Spo ecznej wi tokrzyskiego
Urz du Wojewódzkiego, Departamentem Zdrowia i Polityki Spo ecznej
Urz du Marsza kowskiego w Kielcach oraz samorz dami powiatowymi
i gminnymi na terenie województwa.

Centrum otrzyma o zaproszenie do udzia u w X Jubileuszowej
Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych w Cz stochowie.
Pracownicy PCPR wyst pili jako prelegenci z prezentacj  pod tytu em
„Powiat buski z pomoc  dla rodziny”.
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Prezentacja dzia  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju – Cz stochowa 2010

Wzorowo uk ada a si  wspó praca z S dem Rejonowym w Busku –
Zdroju Wydzia em Rodzinnym i Nieletnich oraz kuratorami tego s du.
Wspó praca polega a mi dzy innymi na p ynnej wymianie informacji oraz
organizacji wsparcia dla osób tego potrzebuj cych. Za poprawn  uzna
trzeba wspó prac  z Prokuratur , Policj , Stra  Po arn . Z Komend
Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej Centrum ma podpisan  umow
o wspó pracy  w sytuacjach interwencji kryzysowej.

W ramach wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie aktywnie wspó pracowa o z wieloma
stowarzyszeniami i organizacjami, tak e ko cielnymi. Wspó praca
z Zespo em Charytatywnym Caritas w Busku-Zdroju dotyczy a rekrutacji
na turnusy  rehabilitacyjne osób niepe nosprawnych do Domu dla
Niepe nosprawnych w Piekoszowie prowadzonego przez Caritas Diecezji
Kieleckiej.

Centrum zabezpiecza miejsca kolonijne ze rodków zebranych na
Balu Dobroczynnym w Caritas Diecezji Kieleckiej. Pracownicy otrzymuj
zaproszenia i uczestnicz  w  konferencjach organizowanych przez Caritas.
Caritas Kielecki prowadzi Powiatowe Centrum Integracji Spo ecznej
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w Busku-Zdroju, z którym utrzymywany jest sta y kontakt. Prowadzona
jest wymiana do wiadcze .

W 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzi o
akcj  „Bia a Niedziela” w Placówkach Opieku czo-Wychowawczych
w Winiarach i Pacanowie.  By y to badania profilaktyczne  dla dzieci
prowadzone przez lekarzy pediatrów i ortopedów.

W ubieg ym roku Centrum, na amach ,,Tygodnika Ponidzia”
wyst pi o z apelem do mieszka ców powiatu buskiego, o przekazywanie
za po rednictwem PCPR rodzinom wielodzietnym i ubogim mebli, sprz tu
AGD i RTV, odzie y i artyku ów szkolnych. Zgromadzone w trakcie
przeprowadzonej akcji przedmioty i artyku y sukcesywnie przekazywano
potrzebuj cym. Podobn  wspó prac  nawi zano  z sanatoriami, z których
otrzymywali my ró nego rodzaju przedmioty. Trafi y one do rodzin
ubogich i wielodzietnych, równie  zg oszonych w systemie „ tej Karty”.
Dzia ania te prowadzone s  w ramach akcji „Bank Drugiej R ki”. Dzi ki
wsparciu sanatoriów, pensjonatów, internatu Zespo u Szkó   Informatyczno
- Technicznych w Busku – Zdroju, najubo szym rodzinom powiatu
buskiego przekazano: odzie , po ciel, tapczany, fotele, szafy i szafki,
krzes a, dywany, sprz t komputerowy. Warto  tej pomocy szacuje si  na
kwot  ok. 10 tysi cy z otych

W celu podnoszenia kwalifikacji pracowników i wymiany
do wiadcze  pracownicy Centrum uczestnicz  rok rocznie w kolejnych
Forach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

W dniach 27 – 29 pa dziernika 2010 r. w Solcu – Zdroju w Hotelu
„Malinowy Zdrój” po raz czwarty obradowa o Ogólnopolskie Forum
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich O rodków
Pomocy Rodzinie, po czone z Ogólnopolsk  Konferencj  zorganizowan
w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów
us ug pomocy i integracji spo ecznej”. W Forum uczestniczy o
87 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich O rodków Pomocy
Rodzinie oraz Miejskich O rodków Pomocy Spo ecznej z 15 województw.
Merytoryczn  cz  Forum stanowi o omówienie stanu realizacji projektu
1.18  Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Przedstawiono opracowany
Krajowy Raport Badawczy. Omówiono dalsze etapy realizacji tego
projektu. Projekt ma przygotowa  polsk  pomoc spo eczn  do
wprowadzenia od 2014 roku standardów us ug modeli jednostek pomocy
spo ecznej.   Krajowy Raport Badawczy na konferencji w Solcu-Zdroju
przedstawi prof. Ryszard Szanfenberg z  Uniwersytetu
Warszawskiego.

W Konferencji uczestniczyli zaproszeni go cie: Dyrektor
Departamentu Pomocy i Integracji Spo ecznej w Ministerstwie Pracy
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i Polityki Spo ecznej - Krystyna Wyrwicka, Wiceprzewodnicz cy
Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego - Józef urek, Radny Sejmiku
Wojewódzkiego – Krzysztof Dziekan,  Starosta  Buski   – Jerzy Kolarz.
Obecny by   cz onek Zarz du Powiatu - Andrzej G dek i  w-ce wójt Solca
– Zdroju – Artur Cygan. Role gospodarza Forum i Konferencji pe ni
Przewodnicz cy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych
i Miejskich O rodków Pomocy Rodzinie „Centrum” - Andrzej
Smulczy ski dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju.

Obrady Forum i Konferencji przyczyni y si  do integracji
rodowiska pomocy spo ecznej, wymiany do wiadcze  i podnoszenia

poziomu wykonywanych zada  i projektów z EFS.

Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR w Solcu - Zdroju
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Konferencja podczas Ogólnopolskiego Forum PCPR i MOPR
w Solcu – Zdroju
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VII. Finansowanie zada  realizowanych przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie

1. Bud et PCPR
Bud et Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowi roczny

plan dochodów i wydatków i jest uchwalany w formie uchwa y bud etowej
przez Rad  Powiatu na dany rok bud etowy. PCPR pokrywa swe wydatki
bezpo rednio z bud etu powiatu, a pobrane dochody odprowadza na
rachunek tego bud etu oraz uczestniczy w procedurze bud etowej powiatu
na etapie opracowywania projektu bud etu i jego wykonania, zgodnie
z zasadami okre lonymi w ustawie o finansach publicznych. Bud et PCPR
w 2010 r. wynosi  583 663,00 z  i by  wi kszy od bud etu 2009 r.
o 59 048,00 z  to jest   11,25 %.

Wykonanie bud etu Centrum w roku 2010 roku

Klasyfikacja bud etowa Plan
( po

zmianach)
Zaanga owanie Wydatki

wykonane

zobowi zania
wg stanu na
koniec okr.

spraw.dzia rozdzia  paragraf

1 2 3 4 5 6 7

852 85218 3020 3 198,00 3 198,00 3 198,39

4010 347 573,00 347 573,00 347 572,74

4040 28 683,00 28 683,00 28 683,10 35 371,40

4110 55 498,00 55 498,00 55 497,92 5 408,29

4120 8 595,00 8 595,00 8 594,82 866,58

4170 14 858,00 14 858,00 14 858,37

4210 28 534,00 28 534,00 28 534,49

4260 14 122,00 14 122,00 14 122,09

4270 12 646,00 12 646,00 12 646,40

4280 810,00  810,00 810,00

4300 19 201,00  19 201,00 19 200,79

4350 2 171,00 2 171,00 2 171,15

4360 3 754,00 3 754,00 3 753,89

4370 2 715,00 2 715,00 2 714,50

4400 22 893,00 22 893,00 22 892,84

4410 1 914,00 1 914,00 1 914,42
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4430 858,00 858,00 858,00

4440 12 050,00 12 050,00 12 050,00

4700 2 100,00 2 100,00 2 100,00
4740 396,00 396,00 395,73
4750 1 094,00 1 094,00 1 093,36

OGÓ EM 583 663,00 583 663,00 583 663,00 33 771,47

Wykazane zobowi zania w kwocie 41 646,27 z  na koniec okresu
sprawozdawczego dotycz  naliczonego dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2010 rok wraz ze sk adkami na ubezpieczenie spo eczne,
zdrowotne i podatkiem.

2. Bud ety jednostek pomocy spo ecznej

W roku 2010 w dziale pomoc spo eczna dysponowali my kwot
13 899 129,00 z (w tym  rodki  PFRON, stanowi  kwot 1 455 338 ),
z czego na placówki opieku czo - wychowawcze: 2 621 325,17
(co stanowi 18,86% sumy ogólnej), a na domy pomocy spo ecznej:
8 548 285,83 z   (61,50%).

Bud et PCPR stanowi  583 663,00  (4,20%), Powiatowego
rodka Interwencji Kryzysowej – 90 517,00 z  (0,65%),   a Rodzin

Zast pczych –  600 000,00 z   (4,32%).

Poni ej w uj ciu tabelarycznym uj to wykonanie bud etu jednostek
pomocy spo ecznej w 2010 r.

Lp. Nazwa instytucji Plan na 2010 Wydatki
dokonane

Wykonanie
w %

1. Placówka Opieku czo-
Wychowawcza w Winiarach 1 422 568,00  1 422 568,00 100

2. Dom Dziecka w Pacanowie 1 090 417,17  1 090 417,17 100

3. Rodzinny Dom Dziecka
w Janinie 108 340,00 108 340,00 100
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RAZEM 2 621 325,17 2 621 325,17 100

4. DPS Gnojno 3 350 913,00 3 350 913,00 100
5.  DPS Rataje 1 106 899,96 1 106 899,96 100
6. DPS S upia 1 985 062,87  1 985 062,87 100
7. DPS Zborów 2 105 410,00 2 105 410,00 100
RAZEM 8 548 285,83 8 548 285,83 100

8. PCPR 583 663,00 583 663,00 100
9 POIK 90 517,00 90 517,00 100
10. Rodziny Zast pcze 600 000,00 501 902,63 83,65
RAZEM 1 274 180,00 1 176 082,63 92.30

12. PFRON 1 455 338,00 1 455 322,99 99,99

RAZEM 13 899 129,00 13 801016,62 99,29

8%
11%

19%
62%

Podzia  bud etu na poszczególone jednostki
pomocy spo ecznej

PCPR, POIK, Rodziny
Zast pcze - 1 176 082,63

PFRON - 1455322,99

Placówki O-W - 2 621 325,17

DPS - 8 548 285,83
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3. Inwestycje i remonty w jednostkach pomocy spo ecznej w 2010 roku

Inwestycje i remonty w jednostkach pomocy spo ecznej obrazuje poni sza
tabela

lp. Nazwa instytucji Rodzaj remontu lub inwestycji Koszt remontu lub
inwestycji

1

Placówka Opieku czo-
Wychowawcza,

Winiary

1. Remont klatki schodowej
2. Malowanie pokoi, naprawa drzwi,

szafek, urz dze  sanitarnych
3. Naprawa samochodu 20 610,00 z

2
Placówka Opieku czo
– Wychowawcza  w

Pacanowie - -

3 Rodzinny Dom
Dziecka

w Janinie

- -

4 DPS Gnojno 1. Zap ata za fundamenty pod oddany
pawilon mieszkalny DPS Gnojno

2. Us ugi konserwacyjno-naprawcze
299 644,26 z

5 DPS S upia - -

6 DPS Zborów

1. Zakup agregatu pr dotwórczego,
2. Wykonano koncepcje

architektoniczn  zagospodarowania
3. Dokonano wymiany rynien
4. Wymalowano pomieszczenia

wietlicy

38 731,83 z

7 DPS Rataje - -

8 PCPR

1. Monta  platformy windowej w
szybie przeszklonym, s cej do
przemieszczania si  osób
niepe nosprawnych

115 884,54 z

RAZEM
474 870,63 z
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W 2010 roku ogólna suma nak adów na inwestycje i remonty
w pomocy spo ecznej stanowi a 3,42 % ca ci rodków finansowych.

4. Mienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ustawa o samorz dzie powiatowym definiuje mienie powiatu,
stanowi c, e jest to w asno  i inne prawa maj tkowe nabyte przez powiat
lub inne powiatowe osoby prawne. PCPR nie posiadaj c statusu
powiatowej osoby prawnej, korzysta z mienia powiatu.
Od stycznia 2006r. siedziba Centrum mie ci si  w budynku Internatu
Zespo u Szkó  Techniczno – Informatycznych przy Al. Mickiewicza 27.

Warto rodków trwa ych Centrum wg spisu inwentaryzacyjnego na
koniec 2010 roku wynosi a 191 069,12 z , natomiast warto  pozosta ych
rodków w u ytkowaniu wynios a 35 430,63 z . Warto ci materialne

i prawne stanowi y kwot  12 095,60 z . Aktualnie wszyscy pracownicy
Centrum wyposa eni s  w komputery i stosowne oprogramowanie. Jest

czno  telefoniczna, internetowa oraz zabezpieczenie pomieszcze
w postaci systemu alarmowego.

W 2010 roku za zgod  Zarz du Powiatu przeprowadzono prace
remontowe w siedzibie Centrum, które polega y na dostosowaniu
pomieszcze  biurowych i sanitarnych dla potrzeb osób niepe nosprawnych.
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VIII. Realizacja zada  z zakresu pomocy spo ecznej

1. Dzia alno  Domów Pomocy Spo ecznej w 2010 roku

Dom pomocy spo ecznej – jest to instytucja wiadcz ca na poziomie
obowi zuj cego standardu, osobom wymagaj cym ca odobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepe nosprawno ci us ugi: bytowe,
opieku cze, wspomagaj ce, edukacyjne w formach i zakresie
wynikaj cych z indywidualnych potrzeb.

Domy Pomocy Spo ecznej, w zale no ci od tego, dla kogo s  przeznaczone
dziel  si  na domy dla:

Osób w podesz ym wieku
Osób przewlekle somatycznie chorych
Osób przewlekle psychicznie chorych
Doros ych niepe nosprawnych intelektualnie
Dzieci i m odzie y niepe nosprawnych intelektualnie
Osób niepe nosprawnych fizycznie

lub prowadzone cznie dla:

Osób w podesz ym wieku i chorych przewlekle somatycznie
Osób chorych przewlekle somatycznie oraz niepe nosprawnych

fizycznie
Osób w podesz ym wieku i niepe nosprawnych fizycznie
Osób doros ych oraz dzieci i m odzie y niepe nosprawnych

intelektualnie

Zgodnie z Ustaw  o pomocy spo ecznej z 12 marca 2004 roku
z pó niejszymi zmianami domy pomocy spo ecznej mog  prowadzi :

jednostki samorz du terytorialnego,
Ko ció  katolicki, inne zwi zki wyznaniowe,
fundacje i stowarzyszenia,
pozosta e osoby prawne,
osoby fizyczne.

Organem wydaj cym zezwolenie na prowadzenie DPS-u jest wojewoda.
Zezwolenie jest wydawane wówczas je li ubiegaj cy si  o nie:
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spe nia warunki wymienione w Ustawie o pomocy spo ecznej
spe nia standardy
przedstawi dokumentacj  dotycz :

1. Tytu u prawnego do nieruchomo ci, na której znajduje si  dom.
2. Spe nienia wymaga  okre lonych w odr bnych przepisach.
3. Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Spo ecznej.

Takowe zezwolenie wydaje si  na czas nieokre lony po wizytacji obiektu.
Osobie wymagaj cej ca odobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepe nosprawno ci, niemog cej samodzielnie funkcjonowa
w codziennym yciu, której nie mo na zapewni  niezb dnej pomocy w
formie us ug opieku czych, przys uguje prawo do umieszczenia w domu
pomocy spo ecznej (art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy spo ecznej).

Decyzj  o skierowaniu do domu pomocy spo ecznej i decyzj  ustalaj
op at  za pobyt w domu pomocy spo ecznej wydaje organ gminy w ciwej
dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy spo ecznej (art. 59
ust. 1 ustawy o pomocy spo ecznej).

Decyzje te wydaje o rodek pomocy spo ecznej, w ciwy wed ug miejsca
zamieszkania osoby ubiegaj cej si  min. o to wiadczenie. Dla osoby
bezdomnej w ciwy miejscowo jest o rodek pomocy spo ecznej ostatniego
miejsca zameldowania tej osoby na pobyt sta y.

Decyzj  o umieszczeniu w domu pomocy spo ecznej wydaje organ gminy
prowadz cej dom pomocy spo ecznej lub starosta powiatu prowadz cego
dom pomocy spo ecznej. W razie niemo no ci umieszczenia w domu
pomocy spo ecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia si  osob
o wpisaniu na list  oczekuj cych oraz o przewidywanym terminie
oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy spo ecznej (art. 59 ust. 2 i 3
ustawy o pomocy spo ecznej).

Pierwsze stwo w uzyskaniu miejsc w domach pomocy spo ecznej,
zw aszcza w domach przeznaczonych dla kombatantów przys uguje
kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z art. 18 ust. 1
ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach b cych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego.

Osoby umieszczone w domu pomocy spo ecznej na podstawie skierowania
wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r. mog  si  przenie  do innego
domu pomocy spo ecznej i nadal zachowuj  one prawo do dotacji.
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W stosunku do osób umieszczonych w domu pomocy spo ecznej na
podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r., decyzje
zmieniaj ce decyzje o odp atno ci i o skierowaniu do domu pomocy
spo ecznej wydaje starosta w ciwy ze wzgl du na po enie domu (art.
155 ust. 3 ustawy o pomocy spo ecznej).

Podstaw  prawn  dotycz  kierowania do domu pomocy spo ecznej
jest:
- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo ecznej
- rozporz dzenie Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 19 pa dziernika
2005r. w sprawie domów pomocy spo ecznej

Na terenie powiatu buskiego w 2010 roku funkcjonowa o pi
domów pomocy spo ecznej. Starosta Buski przy pomocy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad ich dzia alno ci . Na
koniec 2010 roku  w DPS przebywa o 301 osób, w tym 202 osób na starych
zasadach i 99 osób na nowych zasadach (zgodnie ze znowelizowan
ustaw   o pomocy spo ecznej).

DPS  ZBORÓW  – przeznaczony jest dla kobiet niepe nosprawnych
intelektualnie. Placówka dysponuje 65 miejscami. (jednostka prowadzona
jest przez samorz d powiatu).

DPS GNOJNO – przeznaczony jest dla dzieci i m odzie y
niepe nosprawnej intelektualnie (ch opcy). Dom dysponuje 102 miejscami
(jednostka prowadzona jest przez samorz d powiatu).

DPS S UPIA – przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie
chorych. Dom dysponuje 90 miejscami. Podmiotem prowadz cym jest
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Pos uguj cych Ubogim.( Umowa
samorz du powiatu ze Zgromadzeniem Sióstr na finansowanie ).

DPS RATAJE S UPSKIE – przeznaczony jest dla osób starych.
Placówka dysponuje 35 miejscami. Podmiotem prowadz cym jest Caritas
Diecezji Kieleckiej. (Umowa z samorz dem powiatu na finansowanie
jednostki).

DPS WINIARY – przeznaczony jest dla osób psychicznie chorych.
Placówka dysponuje 20 miejscami. Podmiotem prowadz cym jest Caritas
Diecezji Kieleckiej. (Umowa z samorz dem powiatu na finansowanie
jednostki od 1.04.2010 roku do 31.12.2010 roku).
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Zarz d Powiatu na posiedzeniu w dniu 02.03.2011 r. przyj
sprawozdania z dzia alno ci domów pomocy spo ecznej za 2010 rok.

Na terenie powiatu buskiego funkcjonuj  równie  dwa
rodowiskowe domy samopomocy. Prowadzony przez Caritas
rodowiskowy Dom Samopomocy w winiarach oraz podobny w Busku –

Zdroju, prowadzony przez samorz d miasta.
W 2010 roku pierwsz  w województwie wi tokrzyskim placówk

dla osób bezdomnych z zaburzeniami psychicznymi, która pomo e im
wyj  z bezdomno ci i usamodzielni  si , otworzy a w winiarach Caritas
Kielecka. Pensjonat dla osób po kryzysach psychicznych zagro onych
bezdomno ci  mie ci si  w zespole placówek Caritas Kieleckiej
w winiarach, w gminie Solec-Zdrój. To dziewi  samodzielnych pokoi
z aneksami kuchennymi i azienkami, gdzie mo e mieszka  dwadzie cia
osób. Podopieczni pensjonatu b  sami troszczyli si  o swoje yciowe
potrzeby, ale b  nad nimi czuwa : psycholog, pracownik socjalny oraz
pracownicy rodowiskowego domu samopomocy i s  pomoc , gdyby
wyst pi y jakie  problemy. Zespó  placówek Caritasu w winiarach
specjalizuje si  w pracy z osobami po kryzysach psychicznych. W zespole
tych placówek dzia aj  ju : dom pomocy spo ecznej, rodowiskowy dom
samopomocy i hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie
maj  wystarczaj cego wsparcia w rodzinie i rodowisku.

Bud ety domów pomocy spo ecznej w 2010r.

Domy Pomocy Spo ecznej w Zborowie i Gnojnie s  jednostkami
organizacyjnymi Powiatu w pe ni finansowanymi przez bud et powiatu
z dotacji.

Dom Pomocy Spo ecznej w S upi w cz ci finansowany jest
z bud etu powiatu na podstawie umowy o realizacj  zadania z zakresu
pomocy spo ecznej zawartej w dniu 31.12.2008 roku pomi dzy Powiatem
Buskim reprezentowanym przez Zarz d Powiatu, a Zgromadzeniem Sióstr
Albertynek Pos uguj cych Ubogim Prowincji Krakowskiej. Termin
realizacji zadania ustalony zosta  na okres od dnia 01.01.2009r. do dnia
31.12.2011r.

Dom Pomocy Spo ecznej w Ratajach S upskich prowadzony jest
przez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie zawartej umowy
o realizacj  zadania z zakresu pomocy spo ecznej zawartej w dniu
31.12.2008 roku pomi dzy Powiatem Buskim reprezentowanym przez
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Zarz d Powiatu, a Caritas Diecezji Kieleckiej. Termin realizacji zadania
ustalony zosta  na okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2011r.

Dom Pomocy Spo ecznej w winiarach prowadzony jest przez
Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie zawartej umowy
o realizacj  zadania z zakresu pomocy spo ecznej zawartej w dniu
01.04.2010 roku pomi dzy Powiatem Buskim reprezentowanym przez
Zarz d Powiatu, a Caritas Diecezji Kieleckiej. Termin realizacji zadania
ustalony zosta  na okres od dnia 01.04.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Koszty utrzymania mieszka ca w poszczególnych jednostkach
w 2010 roku przedstawiaj  si  w sposób nast puj cy:
Dom Pomocy Spo ecznej w Zborowie       2 568,56 z
Dom Pomocy Spo ecznej w Gnojnie                 2 315,90 z
Dom Pomocy Spo ecznej w Ratajach S upskich       2 355,95 z
Dom Pomocy Spo ecznej w S upi       2 164,36 z
Dom Pomocy Spo ecznej w winiarach       2 163,38 z

Kontrole Domów Pomocy Spo ecznej

Domy pomocy spo ecznej w powiecie buskim s  poddawane sta ym
kontrolom ze strony Wydzia u Polityki Spo ecznej wi tokrzyskiego
Urz du Wojewódzkiego w Kielcach, ponadto kontrolowane s  ze strony
Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, S du Rejonowego w Busku-
Zdroju oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju jak
równie  ze stromy Urz du Marsza kowskiego w Kielcach.  W 2010 r.
jednostki by y kontrolowane przez ww. organy.

Na wnioski pokontrolne domy pomocy spo ecznej udzieli y odpowiedzi
bezpo rednio do jednostek kontroluj cych.

Programy naprawcze

Od 8 grudnia 2006 roku obowi zuj  zmiany do ustawy o pomocy
spo ecznej. Ustawa wprowadzi a uregulowania dotycz ce przed enia
doj cia do standardów w domach pomocy spo ecznej do ko ca 2010 roku.
Na terenie naszego powiatu cztery domy pomocy spo ecznej osi gn y
wymagany standard i posiadaj  zezwolenia Wojewody  wi tokrzyskiego
na prowadzenie Domu Pomocy Spo ecznej. Obecnie zezwolenie na
prowadzenie Domu Pomocy Spo ecznej  na czas nieokre lony posiada DPS
Zborów oraz DPS Rataje, DPS S upia i DPS winiary. Uzyskanie zgody
dla DPS w Gnojnie uzale nione jest od budowy nowego pawilonu



Sprawozdanie z dzia alno ci PCPR za 2010 rok

55

mieszkalnego, który jest w trakcie realizacji. Pomimo tego,  e powinna
ona si  zako czy  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami do ko ca 2010
roku, istnieje prawdopodobie stwo przed ania uzyskania wymaganych
standardów.

Powiat  buski  jest  w  trakcie  pozyskiwania  funduszy  w  ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Wspó pracy. Czekamy na decyzj
strony szwajcarskiej.

Decyzje administracyjne

W 2010r. zosta o wydanych 15 decyzji administracyjnych, które
dotyczy y umieszczenia pensjonariuszy w domach pomocy spo ecznej
na terenie naszego powiatu.

Znowelizowana ustawa o pomocy spo ecznej, wprowadzi a
od 1 stycznia 2004 roku nowy system kierowania do DPS. Urz dy gmin
otrzyma y uprawnienia polegaj ce na wydawaniu decyzji kieruj cej
i ustalaj cej odp atno .

Obecnie mo na zauwa  ma e zainteresowanie zamieszkaniem
w domach pomocy spo ecznej. Spowodowane jest to kosztami utrzymania
w domu. Koszty te w wysoko ci 70% pokrywa pensjonariusz z w asnych
dochodów, pozosta  kwot  do pe nych kosztów utrzymania op aca
w pierwszej kolejno ci rodzina, a w przypadku niskich dochodów rodziny -
gmina.

W roku 2010 zosta o wydanych 15 decyzji. Skierowania wyda y:

MOPS  Wroc aw 1 osoba (przeniesienie)
MOPR Kielce 3 osoby
GOPS Szczucin 1 osoba
MGOPS Busko – Zdrój 1 osoba
GOPS Nowy Korczyn 1 osoba
GOPS Gnojno 1 osoba
GOPS Morawica 1 osoba
MOPS Starachowice 1 osoba
MOPS Ostrowiec wi tokrzyski 1 osoba

MOPS Skar ysko Kamienna 3 osoby
MOPS Ko skie 1 osoba

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jak równie  same domy
pomocy spo ecznej, informuj  gminy o wolnych miejscach w domach
znajduj cych si  w powiecie.
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 Na koniec 2010 roku kolejka oczekuj cych na miejsce w poszczególnych
domach przedstawia a si  nast puj co:

DPS S UPIA -
DPS RATAJE 15 osób
DPS ZBORÓW -

Dzia alno  poszczególnych domów pomocy spo ecznej

Dom Pomocy Spo ecznej w Zborowie

  Nowo wybudowany pawilon mieszkalny w Zborowie

Dom przeznaczony jest dla kobiet niepe nosprawnych
intelektualnie i dysponuje 65 miejscami.

Bud et Domu Pomocy Spo ecznej w Zborowie w 2010 roku zamkn
si  w kwocie 2 105 410,00 z otych.

Rok 2010 w Domu Pomocy Spo ecznej w Zborowie mimo
pocz tkowych problemów zwi zanych z awari  agregatu pr dotwórczego
oraz awariami maszyn i urz dze  b cych na wyposa eniu pralni i kuchni
zamkn  si  pozytywnie. Prawie wszystkie  zaplanowane zamierzenia
zosta y zrealizowane.   Do realizacji na bie cy rok  2011 przesuni ty
zosta  zakup i monta  stacji uzdatniania wody do urz dze  kuchennych
i pralniczych, poniewa   zakupiony zosta  agregat pr dotwórczy, który
uleg  awarii ju  w miesi cu styczniu 2010r. Standard podstawowych us ug
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dla mieszkanek by  zapewniony na dobrym poziomie. Wszystkie rodki
finansowe zosta y zagospodarowane w sposób oszcz dny i celowy.

redni miesi czny koszt utrzymania jednego mieszka ca   w Domu
w 2010r. wynosi  2 568,56z .

Na koniec 2010 roku przebywa y w nim 64 pensjonariuszki, w tym
49 na starych zasadach i 15 na nowych zasadach. W 2010 roku wydano
4 skierowania do DPS w Zborowie.

Dom Pomocy Spo ecznej w Zborowie wzorowany jest na
rozwi zaniach holenderskich. Spe nia rygorystyczne normy Unii
Europejskiej. Pensjonariuszki mieszkaj  w dwu i trzyosobowych pokojach,
z nowoczesnym zapleczem socjalnym (aneksy).
Jednostka prowadzona jest przez samorz d powiatu.

Domem Pomocy Spo ecznej w Zborowie od 1992 roku kieruje
Pani Helena Bebel.

(Szczegó owe sprawozdanie z dzia alno  DPS Zborów za 2010 rok znajduje
si     w za czniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

Dom Pomocy Spo ecznej w Gnojnie

Zespó  Popa acowy DPS Gnojno
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Nowy budynek mieszkalny DPS Gnojno

Dom Pomocy Spo ecznej w Gnojnie dysponuje 102 miejscami.
Przeznaczony jest dla dzieci i m odzie y niepe nosprawnej intelektualnie
(ch opcy).

Rok 2010 w dzia alno ci Domu  Pomocy Spo ecznej   w Gnojnie nale y
uzna  za korzystny z uwagi na zagospodarowanie nowego pawilonu
mieszkalnego oddanego w grudniu 2009 r. W  wi kszo ci wyposa ono go
w podstawowy sprz t i meble. Warunki  lokalowe   dla po owy
mieszka ców spe niaj  standardy okre lone w rozporz dzeniu  o domach
pomocy spo ecznej i ustawy o pomocy spo ecznej.  Z otrzymanych
rodków finansowych na realizacj  Programu naprawczego w 2010 r.

doposa ono pawilon w brakuj cy sprz t rehabilitacyjny, zainstalowano
odbojnice i por cze  na korytarzach s ce g ównie osobom
niepe nosprawnym. Rozpocz to zadanie inwestycyjne zwi zane
z rozbudow  , nadbudow  budynku pralni i budynku administracyjnego
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, rehabilitacyjne i terapeutyczne.
Opracowana zosta a dokumentacja techniczna , a jego realizacja zosta a
przewidziana na lata 2011 – 2012. Zako czenie tego zadania pozwoli
na osi gni cie standardu  Domu, a tym samym przyczyni si
do znacznego wzrostu rodków finansowych w rocznych planach
finansowych.

Bud et Domu Pomocy Spo ecznej w Gnojnie w 2010 roku zamkn  si
w kwocie 3 350 913,00 z otych.

Trudno ci finansowe Domu wynikaj  g ównie z braku mo liwo ci
przyjmowania nowych  mieszka ców jak i naliczania rzeczywistego kosztu
utrzymania. Miesi czny koszt utrzymania mieszka ca w DPS Gnojno
w 2010r. zgodnie z Zarz dzeniem Starosty Buskiego z dnia
25 stycznia 2010 roku wynosi  2 315,90z . a odp atno  w Domu naliczona
jest wed ug kosztu z roku 2007 tj. 1 805,54 z ote  z tego tytu u w roku 2010
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ró nica w odp atno ci  dla 13 osób  przyj tych na nowych zasadach
wynios a ok. 80 000 z .
Dom Pomocy Spo ecznej w Gnojnie jako jedyny w naszym powiecie nie
posiada wymaganych przepisami prawa standardów. Przygotowywana
nowelizacja ustawy o pomocy spo ecznej umo liwi dalsze funkcjonowanie
Domu na podstawie zezwole  warunkowych, które maj  obowi zywa  do
dnia 31 grudnia 2012 roku.

Na koniec 2010 roku przebywa o w DPS 93 pensjonariuszy, w tym
80 na starych zasadach i 13 na nowych zasadach .
Jednostka prowadzona jest przez samorz d powiatu.

Od 1991 roku, dyrektorem tej jednostki jest Pan Stanis aw Kozio .

(Szczegó owe sprawozdanie z dzia alno  DPS Gnojno za 2010 rok znajduje
si   w za czniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

Dom Pomocy Spo ecznej w S upi

Dom Pomocy Spo ecznej w S upi

Dom Pomocy Spo ecznej w S upi przeznaczony jest dla 90 kobiet
psychicznie chorych.

Dom Pomocy Spo ecznej w S upi  by  kontrolowany przez Wydzia
Polityki Spo ecznej wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego
w Kielcach. Kontrola wypad a w sposób prawid owy, nie zosta y wydane
adne zalecenia pokontrolne. Ponadto Dom by  wizytowany przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.



Sprawozdanie z dzia alno ci PCPR za 2010 rok

60

ród em finansowania Domu Pomocy Spo ecznej w S upi jest
dotacja celowa, odp atno  mieszka ców oraz  rodki pozyskiwane od
sponsorów. Dotacja  celowa w 2010 roku wynios a 1 361277,00 z otych.

Na koniec 2010 roku przebywa o w nim 89 pensjonariuszek, w tym
60 na starych zasadach i 29 na nowych zasadach. W 2010 roku wydano
8 skierowa  do DPS w S upi. redni miesi czny koszt utrzymania jednego
mieszka ca  w Domu  w 2010r. wynosi  2 164,36 z .

Dom Pomocy Spo ecznej w S upi w cz ci finansowany jest
z bud etu powiatu na podstawie umowy o realizacj  zadania z zakresu
pomocy spo ecznej zawartej w dniu 31.12.2008 roku pomi dzy Powiatem
Buskim reprezentowanym przez Zarz d Powiatu, a Zgromadzeniem Sióstr
Albertynek Pos uguj cych Ubogim Prowincji Krakowskiej. Termin
realizacji zadania ustalony zosta  na okres od dnia 01.01.2009r. do dnia
31.12.2011r.

Domem Pomocy Spo ecznej w S upi od 2005 roku kieruje siostra
Karolina Szutka.

(Szczegó owe sprawozdanie z dzia alno ci DPS S upia za 2010 rok znajduje
si     w za czniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

Dom Pomocy Spo ecznej w Ratajach

Dom Pomocy Spo ecznej Rataje S upskie



Sprawozdanie z dzia alno ci PCPR za 2010 rok

61

Dom w Ratajach funkcjonuje od 9 lat. Dysponuje 35 miejscami.

Dom ten by  kontrolowany przez Wydzia  Polityki Spo ecznej
wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach oraz Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.  Centrum kilkakrotnie
zwraca o uwag  kierownictwu Domu na fakt przyjmowania pensjonariuszy
bez wcze niejszego poinformowania PCPR w Busku – Zdroju. Dotacja
celowa w 2010 roku wnios a 276 750,00 z otych. ród em finansowania
Domu Pomocy Spo ecznej  jest  dotacja celowa, odp atno  mieszka ców
oraz  rodki pozyskiwane od sponsorów.
 Analizuj c sytuacj  materialn  Domu w  2010 roku, nale y stwierdzi  , e
by  to rok bardzo trudny pod wzgl dem finansowym dla DPS. Wynika o to

ównie z wzrostu kosztów zwi zanych z utrzymaniem placówki tj.
ywno ci, paliw, leków i energii które przekroczy y prognozowany

wska nik inflacyjny.
Na koniec 2010 roku przebywa o w nim 35 pensjonariuszy, w tym

22 na nowych zasadach i 13 na starych zasadach.  Na koniec 2010 roku
osób oczekuj cych na miejsce w DPS Rataje by o 15.

Dom Pomocy Spo ecznej w Ratajach S upskich prowadzony jest
przez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie zawartej umowy
o realizacj  zadania z zakresu pomocy spo ecznej zawartej w dniu
31.12.2008 roku pomi dzy Powiatem Buskim reprezentowanym przez
Zarz d Powiatu, a Caritas Diecezji Kieleckiej. Termin realizacji zadania
ustalony zosta  na okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2011r.

Od 1999 roku na stanowisku kierownika Domu Pomocy Spo ecznej
w Ratajach zatrudniony jest Pan Witold Krawczyk.

(Szczegó owe sprawozdanie z dzia alno  DPS Rataje za 2010 rok znajduje si
w za czniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

Dom Pomocy Spo ecznej w winiarach

Dom Pomocy Spo ecznej winiary
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Dom Pomocy Spo ecznej w winiarach przeznaczony
jest dla 20 osób psychicznie chorych.

Dom Pomocy Spo ecznej w winiarach prowadzony jest przez
Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie zawartej umowy
o realizacj  zadania z zakresu pomocy spo ecznej w dniu 01.04.2010 roku
pomi dzy Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarz d Powiatu,
a Caritas Diecezji Kieleckiej. Termin realizacji zadania ustalony zosta  na
okres od dnia 01.04.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Dom Pomocy Spo ecznej w winiarach kontrolowany by  przez
Wydzia  Polityki Spo ecznej wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego
w Kielcach. Zosta y wydane zalecenia pokontrolne. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju sprawdzi o wykonanie zalece
pokontrolnych. Wszystkie zalecenia zosta y wykonane.

Na koniec 2010 roku przebywa o w Domu 20 pensjonariuszy.
Wszystkie osoby przebywaj ce w DPS winiary umieszczone s  na
nowych zasadach.  W 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
umie ci o 1 osob .

Podpisanie umowy - z prawej strony Pan Krzysztof Wojta , Pan Andrzej G dek, ks. Miros aw B oniarz,
 Pani Marianna Wo niakowska- kierownik DS, Pani Izabela Galus-kierownik DPS

Od 2009 roku na stanowisku kierownika Domu Pomocy Spo ecznej
w winiarach zatrudniona jest Pani Izabela Galus.

(Szczegó owe sprawozdanie z dzia alno  DPS winiary za  2010 rok znajduje
si  w za czniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)
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2. Dzia alno  placówek opieku czo – wychowawczych w 2010 roku

Do zada  w asnych powiatu, w zakresie opieki nad rodzin  i dzieckiem,
realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju, nale y mi dzy innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
ca kowicie lub cz ciowo pozbawionym opieki rodzicielskiej,
w szczególno ci przez organizowanie i prowadzenie placówek opieku czo-
wychowawczych, dla dzieci i m odzie y, a tak e tworzenie i wdra anie
programów pomocy dziecku i rodzinie.

Placówka opieku czo-wychowawcza zapewnia dziecku ca odobow  ci
lub okresow  opiek  i wychowanie oraz zaspokaja jego niezb dne potrzeby
bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, spo eczne, religijne, a tak e
zapewnia korzystanie z przys uguj cych wiadcze  zdrowotnych
i kszta cenia.

Ca odobowy pobyt dziecka w placówce opieku czo-wychowawczej
powinien mie  charakter przej ciowy - do czasu powrotu dziecka do
rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zast pczej. W realizacji
powy szego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ci le
wspó pracuje z s dem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy
rodzinie, o rodkami pomocy spo ecznej oraz placówkami opieku czo -
wychowawczymi.

Skierowanie dziecka pozbawionego cz ciowo lub ca kowicie opieki
rodzicielskiej do placówki opieku czo-wychowawczej na pobyt
ca odobowy mo e nast pi  po wyczerpaniu mo liwo ci udzielenia pomocy
rodzinie naturalnej lub umieszczenia go w rodzinie zast pczej i odbywa si
na podstawie pisemnego wniosku rodzica (opiekuna prawnego) lub
ma oletniego lub postanowienia s du. Do placówki opieku czo-
wychowawczej dziecko kieruje powiat w ciwy ze wzgl du na miejsce
zamieszkania dziecka, posiadaj cy miejsce w placówce opieku czo-
wychowawczej.

Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej mo e by  umieszczone w:

1. Placówce interwencyjnej.
2. Placówce rodzinnej.
3. Placówce socjalizacyjnej.

Zgodnie z ustaw  dziecko, które zosta o pozbawione cz ciowo lub
ca kowicie opieki rodzicielskiej mo e zosta  umieszczone w ca odobowej
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placówce opieku czo - wychowawczej typu: interwencyjnego, rodzinnego
lub socjalizacyjnego. Poszczególne typy placówek opieku czo -
wychowawczych ró ni  si  pomi dzy sob  zakresem swoich dzia .
Ca odobowa placówka opieku czo - wychowawcza typu interwencyjnego,
zwana w skrócie placówk  interwencyjn , ma za zadanie zapewni  dziecku
dora  opiek  na czas trwania sytuacji kryzysowej, dost p do kszta cenia
dostosowanego do jego wieku i mo liwo ci rozwojowych. Do jej zada
nale y równie  opieka i wychowanie do czasu powrotu do rodziny
naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zast pczej,
ca odobowej placówce opieku czo-wychowawczej typu rodzinnego albo
socjalizacyjnego oraz dost p do pomocy psychologiczno - pedagogicznej
odpowiedniej do zaburze  i odchyle  rozwojowych lub specyficznych
trudno ci w uczeniu si .
Do placówki interwencyjnej przyjmowane s  dzieci, które znajduj  si
w sytuacji wymagaj cej natychmiastowego rozpocz cia sprawowania
opieki i wychowania. Do tego rodzaju placówki przyjmowane s  dzieci od
11 roku ycia - na podstawie rozstrzygni cia s du w sprawach
opieku czych, niezale nie od miejsca zamieszkania. Jednak e
w wyj tkowych przypadkach mog  by  przyjmowane dzieci m odsze.
Pobyt dziecka w placówce interwencyjnej nie mo e trwa  d ej ni
3 miesi ce, jednak, gdy post powanie s dowe w sprawie uregulowania
sytuacji prawnej dziecka jest w toku to pobyt w placówce interwencyjnej
mo e zosta  przed ony - jednak nie d ej ni  o 3 miesi ce.
Drugim rodzajem placówek opieku czo - wychowawczych jest placówka
typu rodzinnego, zwana równie  placówk  rodzinn . Jej zadaniem jest
utworzenie jednej wielodzietnej rodziny dla dzieci, którym nie znaleziono
rodziny zast pczej lub przysposabiaj cej. Tego rodzaju placówka
wychowuje dzieci w ró nym wieku - w tym dorastaj ce
i usamodzielniaj ce si , umo liwia wspólne wychowanie i opiek  licznemu
rodze stwu, zapewnia dzieciom kszta cenie, wyrównywanie opó nie
rozwojowych i szkolnych, a tak e ustala zasady kontaktów dziecka
z rodzicami w porozumieniu z s dem, centrum pomocy i o rodkiem
adopcyjno-opieku czym.
Wa ny jest fakt, e placówka rodzinna wspó pracuje z o rodkiem
adopcyjno - opieku czym oraz centrum pomocy, aby móc zapewni
wysok  jako  i skuteczno  oddzia ywa  wychowawczych, a tak e
sprawowania opieki nad dzieckiem.
Trzecim rodzajem placówki opieku czo - wychowawczej jest placówka
socjalizacyjna, która ma zapewni  dzieciom opiek  ca odobow
i wychowanie oraz zaspokaja  ich niezb dne potrzeby. Pracownicy tej
placówki rekompensuj  braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowuj  do
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ycia spo ecznego, a dzieciom niepe nosprawnym zapewniaj  odpowiedni
rehabilitacj  oraz specjalistyczne zaj cia. Ponadto placówka organizuje dla
swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w rodowisku, grupy
usamodzielniaj ce oraz kontakt z zaprzyja nionymi rodzinami.
Jako ostatnia w ustawie zosta a wymieniona placówka wielofunkcyjna,
która zapewnia dzieciom dzienn  i ca odobow  opiek  oraz wychowanie.
Poprzez swoje funkcje ma ona zrealizowa  zadania przewidziane dla
placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjnej i placówki
socjalizacyjnej, a tak e czy dzienne i ca odobowe dzia ania
terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko
i rodzin  dziecka. Wspó praca placówki wielofunkcyjnej z rodzin  dziecka
ma na celu usprawnienie jej umiej tno ci opieku czo - wychowawczych.
Wed ug ustawy za pobyt dziecka lub osoby pe noletniej w ca odobowej
placówce opieku czo - wychowawczej op at  ponosz  do wysoko ci
redniego miesi cznego kosztu utrzymania rodzice dziecka, osoba

pe noletnia lub jej rodzice. Natomiast w przypadku, gdy opiekunowie
prawni b  kuratorzy dysponuj  dochodami dziecka to oni ponosz  koszty
pobytu w placówce opieku czo - wychowawczej, z tym jednak, e op ata
ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osob  pe noletni
nie mo e by  wy sza ni  50% kwoty stanowi cej dochód dziecka lub
osoby pe noletniej.

Dokumenty uzyskiwane w post powaniu

1. Odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub pó sierot
równie  odpis aktu zgonu zmar ego rodzica.

2. Orzeczenie S du o umieszczeniu dziecka w placówce opieku czo -
wychowawczej.

3. Dost pna dokumentacja o stanie zdrowia dziecka.
4. Dokumenty szkolne, w szczególno ci wiadectwo szkolne, karty

szczepie .
5. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu rodowiskowego wraz

z opisem sytuacji dziecka.
6. Dokumentacja dzia  podj tych wobec dziecka i rodziny przed

umieszczeniem w placówce.

Forma za atwienia
Wydanie skierowania do Placówki Opieku czo-Wychowawczej oraz
wydanie decyzji dla rodziców naturalnych o ustaleniu odp atno ci lub
zwolnieniu z odp atno ci za pobyt dziecka w placówce.
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Przewidywany  termin  za atwienia
W przypadku konieczno ci natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku,
umieszczenie nast puje niezw ocznie po wydaniu przez s d orzeczenia
o umieszczeniu w placówce.  W przypadku dziecka umieszczonego
w placówce na w asny wniosek lub te  wniosek rodzica oraz opiekuna
prawnego, umieszczenie nast puje po rozpatrzeniu wniosku, natomiast
skierowanie dla dziecka w powy szych sytuacjach wydawane jest po
uzyskaniu stosownych dokumentów.

Podstawa prawna
- Ustawa o pomocy spo ecznej z dnia 12 marca 2004

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 19
pa dziernika 2007 r. w sprawie placówek opieku czo-wychowawczych

 Zarz d Powiatu na posiedzeniu w dniu 02.03.2011r. przyj
sprawozdania z dzia alno ci placówek opieku czo – wychowawczych
za 2010 rok.

Koszty utrzymania dzieci w poszczególnych jednostkach
w 2010 roku przedstawiaj  si  w sposób nast puj cy:

Lp. Nazwa placówki Koszt utrzymania

1. Placówka Opieku czo –
Wychowawcza w Winiarach 2 949,74 z

2 Palcówka Opieku czo –
Wychowawcza w Pacanowie 2 719,43 z

3. Rodzinny Dom Dziecka
w Janinie 1 982,92 z

W placówkach opieku czo – wychowawczych przebywaj  dzieci
w wieku  od  2  lat  do  21  roku  ycia.  Nauk  pobieraj  w ró nych  szko ach
w zale no ci od wieku tj.: przedszkola, szko y podstawowe, gimnazja oraz
szko y rednie. Wspó praca z tymi instytucjami uk ada si  dobrze.

Pracownicy zatrudnieni w placówkach na bie co interesuj  si
wynikami w nauce i osi gni ciami swoich podopiecznych. Wi kszo
wychowanków otrzymuje promocje do nast pnych klas.

Pracownicy socjalni wspó pracuj  ze rodowiskiem rodzinnym
dzieci oraz wszelkimi instytucjami wspieraj cymi ich rodziny. Praca
socjalna i wychowawcza w placówkach by a organizowana w sposób
umo liwiaj cy poznanie warunków ycia dziecka w miejscu zamieszkania.
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Nast pstwem tego jest uwzgl dnianie w planie indywidualnym czasu
powrotu dziecka do domu rodzinnego. Dzi ki w ciwej pracy cz
wychowanków opuszcza placówki. Wielu utrzymuje kontakty z rodzicami.
Dzieci odwiedzaj  w asne rodziny oraz rodziny zaprzyja nione. Cz sto
odwiedzane s  te  przez swoje rodziny. Wychowankowie placówek maj
zapewnion  pomoc psychologiczn , logopedyczn , jak równie  medyczn
i terapeutyczn . Praca wychowawcza w placówkach przebiega a wed ug
kalendarza imprez okoliczno ciowych. Organizowane s : Walentynki,
Pierwszy Dzie  Wiosny, uroczysto ci przyj cia I Komunii wi tej.
Ponadto placówki organizuj  letni wypoczynek dzieci poprzez wyjazdy na
kolonie, obozy w drowne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
zorganizowa o w Winiarach i Pacanowie profilaktyczne badania lekarskie
wszystkich dzieci. W badaniu bra  udzia  lekarz specjalista - ortopeda
dzieci cy oraz lekarz pediatra.

Kontrole placówek opieku czo – wychowawczych

Wszystkie placówki w 2010r. zosta y skontrolowane przez Wydzia
Polityki Spo ecznej wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach,
Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, Starostwo Powiatowe w Busku-
Zdroju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Placówki
udzieli y odpowiedzi do jednostek kontroluj cych odpowiadaj c jakie
przedsi wzi cia zostan  podj te w celu realizacji zalece  pokontrolnych.

Podpisane umowy i porozumienia w zakresie ponoszenia odp atno ci
za pobyt dzieci w placówkach

W  zwi zku  z  wej ciem  w  ycie  z  dniem  1  stycznia  2005  r.  nowych
uregulowa  prawnych dotycz cych ponoszenia kosztów pobytu dzieci
w placówkach opieku czo – wychowawczych, powiat w ciwy ze
wzgl du na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do
placówki, ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysoko ci redniego
miesi cznego kosztu utrzymania w tej placówce. Powiat Buski w 2010 r.
nie podpisa adnego porozumienia  w sprawie warunków i sposobu
przekazywania rodków finansowych na wydatki zwi zane z utrzymaniem
wychowanków pochodz cych z terenu innego powiatu a przebywaj cych
w placówkach opieku czo – wychowawczych na terenie Powiatu
Buskiego, oraz zdanego  porozumienia w sprawie warunków i sposobu
przekazywania rodków finansowych na wydatki zwi zane z utrzymaniem
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wychowanków pochodz cych z terenu Powiatu Buskiego
a przebywaj cych w placówkach opieku czo – wychowawczych na terenie
innego powiatu.

Z terenu powiatu buskiego w naszych placówkach opieku czo-
wychowawczych przebywa:
WINIARY       25 dzieci ( 4 Pogotowie Rodzinne)
PACANÓW    21 dzieci

2 1
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3

3
1

1

1
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Ilo  dzieci um ieszczonych PO-W z innych
pow iatów

Po wiat  Ki el ce Miasto Kielce Po wiat R ad omszcza ski

M iasto C z st ocho wa Miasto Sosnowiec Po wiat O strowiec w.

Po wiat  Tarno gó rsk i Powiat Pi c zów Po wiat Kazim ierza W ielka

Po wiat Skar ysko Kam ienn a
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Placówka Opieku czo – Wychowawcza w Winiarach

Placówka Opieku czo Wychowawcza w Winiarach

Placówka Opieku czo – Wychowawcza w Winiarach (zespó
placówek socjalizacyjnych) to placówka publiczna przystosowana dla
30 dzieci i 10 w opiece interwencyjnej.

  Placówka  w grudniu 2010 roku otrzyma a wpis do rejestru Wojewody
wi tokrzyskiego na czas nieokre lony. Zosta y osi gni te standardy

opieki i wychowania nad dzieckiem i rodzin . Zmniejszona zosta a liczba
wychowanków do 30 osób. Zorganizowane zosta o 10 miejsc
interwencyjnych w Rodzinnym Pogotowiu Interwencyjno- Opieku czym.
Placówka spe nia wymagania zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Polityki Spo ecznej  z dnia 19 pa dziernika 2007 r. w sprawie placówek
opieku czo – wychowawczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 201, poz. 1455).
Bud et Placówki Opieku czo-Wychowawczej w Winiarach w 2010 roku
zamkn   si  w kwocie 1 422 568,00 z otych.

W 2010 roku zosta  rozpocz ty w placówce proces likwidacji „Karty
Nauczyciela” wychowawcy podpisali porozumienia i zostali zatrudnieni
jako pracownicy samorz dowi. Ujednolicenie zatrudnienia obni o
w znacznym stopniu koszty funkcjonowania placówki.
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    Na koniec 2010 roku przebywa o w Placówce  34 dzieci w tym 30 dzieci
w opiece socjalizacyjnej i 4 dzieci  w Rodzinnym Pogotowiu
Interwencyjno- Opieku czym.
Bud et placówki by  wystarczaj cy. Placówka w 2010 roku nie mia a
problemów finansowych. Otrzyma a dodatkowo 30 000,00 z . (s ownie:
trzydzie ci tysi cy z otych) na uzyskanie standardów.
Jednostka prowadzona jest przez samorz d powiatu.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju nie wnosi
zastrze  do przedstawionego sprawozdania z funkcjonowania Placówki
Opieku czo-Wychowawczej w Winiarach  za rok 2010.
Nale oby jednak zwróci  uwag  na prowadzony proces wychowawczy
w stosunku do wychowanków placówki, którzy zostali skierowania
do innych o rodków typu wychowawczego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju ma sta y nadzór
nad Placówk .

Od 1997 roku placówk  kieruje Pani Ligia P onka.

(Szczegó owe sprawozdanie z dzia alno ci PO-W w Winiarach za 2010 rok
znajduje si   w za czniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

Dru yna Harcerska z POW Winiary
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Rodzinny Dom Dziecka w Janinie

Rodzinny Dom Dziecka w Janinie

Rodzinny Dom Dziecka w Janinie mie ci si  w budynku jednorodzinnym
stanowi cym w asno  Pa stwa Krystyny i Józefa Zdral. Prowadz  oni
wspólnie Placówk  od 1990 roku. Rodzinny Dom Dziecka przystosowany
jest dla 8 dzieci. Na koniec 2010 roku przebywa o w nim 3 dzieci.

 Ca kowity koszt funkcjonowania placówki w 2010 roku zamkn
si  w kwocie 108 340,00 z otych.

Placówka w 2008 roku otrzyma a czasowy wpis do rejestru Wojewody
w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Przed enie wpisu wynika
z tego, e Pani Krystyna Zdral  w dniu 12.01.2009 roku osi gn a wiek
emerytalny, a najm odsze dziecko przebywaj ce w Domu w 2013 roku
osi gnie pe noletnio .

Obecnie Placówka jest w trakcie wygaszania. Ze strony Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju zosta y poczynione kroki
w kierunku przekwalifikowania Pa stwa Zdral w niespokrewnion
z dzieckiem rodzin  zast pcz . Planowany termin wygaszenia placówki
to I kwarta  2011 rok. Jednostka prowadzona jest przez samorz d powiatu.

Placówk  t  kieruje Pani Krystyna Zdral.

(Szczegó owe sprawozdanie z dzia alno ci RDDz w Janinie za 2010 rok
znajduje si   w za czniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)
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          Placówka Opieku czo – Wychowawcza w Pacanowie

Placówka Opieku czo-Wychowawcza w Pacanowie

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha wi tego im.
ogos awionego Gwidona z Montpellier w Pacanowie jest niepubliczn

placówk  opieku czo – wychowawcz . Przeznaczony jest dla 30 dzieci.
  Rok 2010 by  dla Placówki Opieku czo-Wychowawczej zadowalaj cy
pod wzgl dem finansowym, je li wzi  pod uwag  fakt,  e przebywa o w
niej 33 dzieci. Du ym wsparciem dla Placówki s   sponsorzy. Wspieraj
Placówk  zarówno finansowo, jak i materialnie. Dotacja celowa w 2010
roku wynios a 1 057 737,64 z otych.
 Jest to Placówka niepubliczna prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr
Kanoniczek Ducha wi tego im. b . Gwidona  z Montpellier. Miesi czny
koszt utrzymania jednego wychowanka w 2010r. wynosi  2 719,43z .   Na
koniec 2010 roku przebywa o   w niej 33 dzieci.
Na uwag  zas uguje fakt, i  Placówka podejmuje szereg dzia
w zakresie poszukiwania rodzin zast pczych i adopcyjnych co przynosi
wymierne skutki w rotacji wychowanków.
Placówka  od 2008 roku posiada wpis do rejestru Wojewody
na czas nieokre lony. Spe nia ona wszystkie wymagania zgodnie
z Rozporz dzeniem Ministra Polityki Spo ecznej z dnia  19 pa dziernika
2007 r. w sprawie placówek opieku czo – wychowawczych (Dz. U. z 2007
r.,  Nr 201, poz. 1455).
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  Placówka Opieku czo – Wychowawcza w Pacanowie  w cz ci
finansowana jest z bud etu powiatu na podstawie umowy o realizacj
zadania z zakresu pomocy spo ecznej zawartej w dniu 31.12.2008 roku
pomi dzy Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarz d Powiatu,
a Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha wi tego im. B . Gwidona
z Montpellier ,,Dom Ojca Gwidona”. Termin realizacji zadania ustalony
zosta  na okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2011r.

Placówk  w Pacanowie od 2009 roku kieruje siostra Dobromi a Teresa
Kurek.

(Szczegó owe sprawozdanie z dzia alno  PO-W w Pacanowie za 2010 rok
znajduje si   w za czniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.)

3. Funkcjonowanie rodzin zast pczych w powiecie buskim w 2010 roku

Rodzina zast pcza – to prawna forma opieki nad ma oletnim
dzieckiem, którego biologiczni rodzice s  nieznani albo pozbawieni

adzy rodzicielskiej, lub którym ograniczono w adz  rodzicielsk .

Decyduj c si  na zostanie opiekunem zast pczym nale y pami ta
przede wszystkim o istocie opieki zast pczej, któr  jest pomoc dziecku
i rodzinie. Rodzina otrzymuje wówczas z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie  pomoc pieni  na cz ciowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zast pczej okre lonej przez ustaw  o pomocy
spo ecznej i rozporz dzenie Rady Ministrów w wysoko ci zale nej mi dzy
innymi od sytuacji zdrowotnej dziecka, jego wieku i dochodu.

Rodzina zast pcza równie  podlega kontroli ze strony S du i Organu
finansuj cego (PCPR-u).

Zgodnie z polskim prawem rodzin  zast pcz  mo e zosta  ma stwo lub
osoba samotna.

Musz  przy tym spe nia  nast puj ce warunki:

daj  r kojmi  nale ytego wykonywania zada  rodziny zast pczej,
maj  sta e miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
korzystaj  z pe ni praw publicznych i obywatelskich
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nie s  lub nie by y pozbawione w adzy rodzicielskiej, nie s
ograniczone we w adzy rodzicielskiej lub te  w adza rodzicielska nie
zosta a im zawieszona,
wywi zuj  si  z obowi zku enia na utrzymanie osoby najbli szej
lub innej osoby, gdy ci y na nich taki obowi zek z mocy prawa lub
orzeczenia s du,
nie s  chore na chorob  uniemo liwiaj  opiek  nad dzieckiem, co
zosta o stwierdzone za wiadczeniem lekarskim,
maj  odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz sta e ród o
utrzymania,
uzyska y pozytywn  opini  o rodka pomocy spo ecznej w ciwego
ze wzgl du na miejsce zamieszkania.

Wymagane dokumenty, aby utworzy  rodzin  zast pcz :

postanowienie S du,
dowody osobiste rodziców zast pczych,
urodzenia dziecka skierowanego do rodziny zast pczej,
zamieszkania rodziców biologicznych,
akty zgonu rodziców biologicznych dziecka umieszczonego w
rodzinie zast pczej (w przypadku, gdy rodzice nie yj ),
za wiadczenie o pe nionym obowi zku szkolnym przez dziecko
kierowane do rodziny zast pczej,
za wiadczenia o dochodach rodziny, (netto)
o pozosta ych cz onkach rodziny,
podanie o przyznanie pomocy pieni nej na cz ciowe pokrycie
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zast pczej,
podanie o przyznanie pomocy pieni nej na zagospodarowanie,

wiadczenie rodziców zast pczych o miejscu pobytu dziecka przed
umieszczeniem w rodzinie zast pczej.

W Polsce funkcjonuje podzia  rodzin zast pczych, dziel cy je na
rodziny:

- spokrewnione z dzieckiem
- niespokrewnione z dzieckiem
- zawodowe niespokrewnione z dzieckiem (w tym rodziny

wielodzietne, specjalistyczne oraz o charakterze pogotowia
rodzinnego).

Wysoko  pomocy pieni nej na cz ciowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zast pczej wynosi:

w przypadku dziecka w wieku do lat 7 posiadaj cego orzeczenie
o niepe nosprawno ci - 80%  kwoty 1.647,00 z   tj. 1.317,60 z ,
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w przypadku dziecka w wieku od 0  do 7 lat - 60% kwoty 1.647,00
, tj. 988,20 z ,

w przypadku dziecka powy ej 7 roku ycia posiadaj cego orzeczenie
o niepe nosprawno ci - 60% kwoty 1.647,00 z  tj. 988,20 z ,
w przypadku dziecka powy ej 7 lat do 18 roku ycia - 40% kwoty
1.647,00 z   tj.  658,80 z .

Podstawa prawna:
Ustawa o pomocy spo ecznej z dnia 12 marca 2004r.
Rozporz dzenie MPIPS w sprawie rodzin zast pczych  z dnia 4 czerwca
2010 roku.
Rozporz dzenie MPS w sprawie udzielania pomocy na
usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz  zagospodarowanie z dnia
23 grudnia 2004 roku.

W powiecie buskim funkcjonuje 5 niespokrewnionych z dzieckiem
rodzin zast pczych, w których opiek  otoczono 12 dzieci. Na podstawie
art. 78 ust. 7a  ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o zmianie ustawy  o pomocy
spo ecznej oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1487)
„Starosta mo e przyzna  rodzinie zast pczej jednorazowe wiadczenie
pieni ne na pokrycie niezb dnych wydatków zwi zanych z potrzebami
przyjmowanego do rodziny dziecka, w wysoko ci do 150 % podstawy ”.

W grudniu 2010 roku na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku-Zdroju dosz o do podpisania pierwszej w powiecie umowy na
prowadzenie zawodowej wielodzietnej niespokrewnionej rodziny
zast pczej. W rodzinie umieszczone jest 5 dzieci w wieku od 8 do 13 lat.

Podpisanie umowy z pierwsz  w powiecie zawodow  rodzin  zast pcz
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W zakresie realizacji zada  dotycz cych obs ugi rodzin zast pczych
oraz pe noletnich wychowanków z rodzin zast pczych, Centrum jest
zobowi zane do wizytacji rodowiska rodziny i przeprowadzania wywiadów
rodowiskowych  nie rzadziej jak raz na pó  roku. Ponadto raz w roku

sk adana jest do S du Rodzinnego informacja na temat  funkcjonowania
ka dego dziecka w rodzinie zast pczej, sporz dzana na podstawie wywiadu
rodowiskowego i opinii wychowawcy klasy.

Zgodnie z obowi zuj  podstaw  prawn  rodzice biologiczni dzieci
przebywaj cych w rodzinach zast pczych zobowi zani s  do ponoszenia
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zast pczej, je li nie p ac  na
dziecko alimentów. W oparciu o aktualne wywiady rodowiskowe
wydawane s  decyzje reguluj ce powy sz  kwesti .

Pe noletnim wychowankom opuszczaj cym rodzin  zast pcz
przys uguje pomoc pieni na na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki,
a tak e pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia  oraz  na
zagospodarowanie – w formie rzeczowej.  Pomoc pieni na na
kontynuowanie nauki  w wysoko ci 30% podstawy miesi cznie przys uguje
osobie usamodzielnianej kontynuuj cej nauk  w gimnazjum, szkole
ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wy szej.

Warunkiem udzielenia pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieni nej na
kontynuowanie nauki jest zobowi zanie si  osoby usamodzielnianej do
realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego
wspólnie z opiekunem usamodzielnienia. Na terenie powiatu w ubieg ym
roku  funkcjonowa o 24 pe noletnich wychowanków, którym  przyznano
pomoc pieni   na kontynuowanie   nauki.
Reasumuj c czne  wydatki Centrum w zakresie realizacji zada  dotycz cych
finansowania rodzin zast pczych i pe noletnich wychowanków oraz promocji
rodzicielstwa zast pczego  w 2010r. wynios y 501 902,63 z .

Rodziny zast pcze w powiecie buskim
TYP RODZINY LICZBA RODZIN LICZBA DZIECI

SPOKREWNIONE 18 21
NIESPOKREWNIONE 5 12

OGÓ EM 23 33

ród rodzin zast pczych w powiecie buskim przewa aj  rodziny
spokrewnione. Spo ród 33 dzieci obj tych opiek  w rodzinach
zast pczych, jedynie 12 dzieci przebywa w rodzinach profesjonalnie
przygotowanych do sprawowania opieki zast pczej.
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Pracownik socjalny Centrum utrzymuje sta y bezpo redni kontakt
ze wszystkimi rodzinami zast pczymi. Dokonuje sta ej aktualizacji
wywiadów rodowiskowych. Centrum ma obowi zek nadzoru procesu
wychowawczego oraz zabezpieczenia materialnego dzieci b cych
w rodzinach zast pczych. Wywiady rodowiskowe stanowi  podstaw
do sporz dzania decyzji o wysoko ci odp atno ci przez rodziców
biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zast pczych i placówkach
opieku czo – wychowawczych. Celem polepszenia komunikacji pomi dzy
Centrum a rodzinami zast pczymi, wprowadzono do placówek i rodzin
zast pczych system „Skype”. Dzi ki niemu pracownik PCPR w ka dej
chwili mo e nawi za czno  internetow  ze swoimi podopiecznymi.
Tak e rodziny maj  mo liwo  zwracania si  ze swoimi problemami
do Centrum.
          Pracownicy PCPR bior  czynny udzia  w procesie usamodzielniania
pe noletnich wychowanków. W tym wzgl dzie realizowana jest wspó praca
z ró nymi instytucjami i urz dami.

Proces usamodzielniania wychowanków rodzin zast pczych

         Do zada  powiatu (PCPR) z zakresu pomocy spo ecznej nale y
mi dzy innymi przyznawanie pomocy pieni nej na usamodzielnienie oraz
pokrywanie wydatków zwi zanych z kontynuowaniem nauki osobom
opuszczaj cym rodziny zast pcze.

Realizacj  w/w zadania przedstawia poni sza tabelka (stan na
31.12.2010r.):

RODZAJ SPRAWY
ILO  OSÓB

I WYP ACONYCH
WIADCZE

Wychowankowie rodzin
zast pczych i placówek opieku czo

wychowawczych  obj ci
usamodzielnieniem

24 osoby

Wychowankowie kontynuuj cy
nauk 269 wyp aconych wiadcze

wiadczenia na usamodzielnienie
w formie rzeczowej 5 wyp aconych wiadcze

Pomoc pieni na na
usamodzielnienie 3  wyp acone wiadczenia
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           Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy uaktualnia
wywiad rodowiskowy u osoby usamodzielnionej. Osoby usamodzielniane

 sprawdzane nie tylko pod wzgl dem zaliczania semestrów, ale tak e
frekwencji w szkole  i wnoszonych op at za szko .
Nieodzown  informacj  do niniejszego sprawozdania jest przekazanie
podstawowych zmian w zakresie opieki nad dzieckiem, które przynios a
zmiana ustawy o pomocy spo ecznej.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zast pczej na
terenie innego powiatu, powiat w ciwy ze wzgl du na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zast pczej lub
skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie w cznej
kwocie wiadcze  przys uguj cych danej rodzinie i dziecku.
           Powiat prowadz cy rodzin  zast pcz  przyjmuj  dziecko zawiera
z powiatem w ciwym ze wzgl du na miejsce zamieszkania przyj tego
dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysoko ci
ponoszonych wydatków. Powiat posiadaj cy rodzin  zast pcz
przyjmuj  dziecko zawiera z powiatem w ciwym ze wzgl du na
miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem w rodzinie
zast pczej porozumienie, zgodnie z art.86 ust.3 i 4 w ustawy o pomocy
spo ecznej z dnia 12 marca 2004r.

Nale y wspomnie , i  11 osób usamodzielnianych zosta o
zakwalifikowanych przez Centrum do udzia u w projekcie „NOWY
ZAWÓD – NOWY START” wspó finansowanym z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Wychowankowie zgodnie
ze z on  deklaracj  uczestniczyli w warsztatach aktywizacji zawodowej
i spo ecznej, w kursach zawodowych i doszkalaj cych.  Uczestnicy
projektu otrzymali za wiadczenie o uzyskaniu dodatkowych   uprawnie ,
które b  mogli wykorzysta  w dalszym yciu zawodowym.

Do zada  realizowanych przez Centrum z zakresu rodzicielstwa
zast pczego nale y poszukiwanie kandydatów do pe nienia funkcji rodziny
zast pczej, adopcyjnej i pogotowia rodzinnego. Poprzez og oszenia
w prasie lokalnej i mediach, rozpropagowanie ulotek, Centrum podejmuje
próby znalezienia ch tnych do zak adania nowych rodzin.
W chwili obecnej zatrudnione s  2 osoby - przygotowani trenerzy PRIDE

ród a Informacji Rozwoju i Edukacji dla Rodziców: Rodzinna Opieka
Zast pcza/Adopcja)
W 2010 roku  odby o si  szkolenie 5 par ma skich. Wszyscy otrzymali
za wiadczenia o uko czeniu szkolenia wydane przez Powiatowe Centrum
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Pomocy Rodzinie oraz  kwalifikacje do funkcji pe nienia rodziny
zast pczej Katolickiego O rodka Adopcyjnego w Kielcach.

Panel Szkoleniowy PRIDE -  Szkolenie rodzin zast pczych

Uczestnicy szkolenia PRIDE 2010 r.

Na uwag  zas uguje fakt, i  Centrum po raz czwarty w dniu  30 maja 2010
r. zorganizowa o dla mieszka ców powiatu i kuracjusz festyn rodzinny
pn. „Nie ma jak rodzina” promuj cy ide  rodzicielstwa zast pczego.
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W roku ubieg ym Centrum wyda o 80 decyzji  o przyznaniu
pomocy finansowej dla rodzin zast pczych, osób kontynuuj cych nauk ,
usamodzielniaj cych si .

Bud et powiatu wydatkowa  na rodziny zast pcze w poszczególnych
latach nast puj ce kwoty:

Lp. Rok Bud et

1. 1999 623 925
2. 2000 570 000
3. 2001 555 000
4. 2002 597 000
5. 2003 416 827
6. 2004 459 431
7. 2005 450 000
8 2006 578 111
9. 2007 558 203
10. 2008 533 000
11. 2009 531 251
12. 2010 600 000
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Mimo szeroko prowadzonej w 2010 roku kampanii na rzecz
promowania rodzicielstwa zast pczego, odczuwalny jest niedobór osób
ch tnych do pe nienia tej funkcji. Wynika  to mo e z faktu, i  w powiecie
buskim przewa aj  obszary wiejskie, których mieszka cy nie s  w pe ni
przekonani do pe nienia funkcji rodziny zast pczej dla dzieci obcych.
     Planuje si  w przysz ci poszerzenie dzia alno ci rekrutacyjnej, celem
pozyskania wi kszej liczby kandydatów. Rozszerzona zostanie wspó praca
z Poradni  Psychologiczno – Pedagogiczn  i Powiatowym O rodkiem
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. W latach nast pnych
podejmowane b  kroki zmierzaj ce do zmniejszenia opieki
w placówkach opieku czo - wychowawczych, natomiast rozszerzenia
rodzinnej opieki zast pczej.

Praca socjalna w terenie
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Usamodzielnienie pe noletniego wychowanka rodziny zast pczej

                    4. Zespó  Interwencji Kryzysowej w 2010 roku

rodek Interwencji Kryzysowej w Busku - Zdroju dzia a od
01.02.2004r. w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zosta
powo any przez Zarz d Powiatu, a jego utworzenie zosta o zaplanowane w
przyj tej przez Rad  Powiatu Powiatowej Strategii Rozwi zywania
Problemów Spo ecznych na lata 2003-2010 jako jedno z istotnych zada  w
obszarze pomocy spo ecznej w odpowiedzi na rozpoznane potrzeby
lokalnej spo eczno ci. Od dnia 01.01.2010r., O rodek Interwencji
Kryzysowej dzia aj cy w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku Zdroju zmieni  nazw  na Zespó  Interwencji
Kryzysowej.

W ZIK pracuje dwóch psychologów, którzy udzielaj  pomocy
psychologicznej oraz radca prawny udzielaj cy pomocy prawnej. ZIK
w oparciu o wymienione wy ej akty prawne, dzia a w nast puj cych
obszarach:

1. Pomoc psychologiczna i prawna osobom w kryzysie.
2. Badania psychologiczne dla potrzeb orzecznictwa - PZO, ZUS,
KRUS i in.
3. Pomoc metodyczna i merytoryczna dla jednostek pomocy
spo ecznej z terenu powiatu.
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4. Wspó praca z innymi instytucjami w powiecie: m.in. szko ami,
samorz dami gminnymi, organizacjami pozarz dowymi, s dem, policj .

W okresie sprawozdawczym (w 2010 roku) przeprowadzono
w sumie 846 interwencji w sytuacjach kryzysowych, w tym dla ofiar
przemocy w rodzinie przeprowadzono 836 interwencji. Pozosta e
interwencje dotyczy y ofiar wypadków, osób niepe nosprawnych, osób
w obie. Z pomocy psychologicznej skorzysta o 619 osób.

Najliczniej zg aszaj  si  grup  klientów by y osoby z problemami
przemocy, konfliktów w rodzinie, trudno ci wychowawczych, uzale nienia
i wspó uzale nienia, osoby w obie, ofiary zdarze  losowych, osoby
niepe nosprawne.

Raz w tygodniu w godzinach popo udniowych dy ur pe ni  radca
prawny, dzi ki czemu osoby w kryzysie mog y bezp atnie skorzysta
z porad prawnych.  Porady te podobnie jak w latach ubieg ym cieszy y si
du ym zainteresowaniem. W 2010 roku 227 osób skorzysta o z porad radcy
prawnego. W g ównej mierze by y to osoby doznaj ce przemocy
w rodzinie. Porady prawne dotyczy y pomocy w sporz dzaniu pism
procesowych, informacji na temat praw przys uguj cych osobom b cym
w sytuacjach trudnych. Dzi ki temu, e porady by y bezp atne mog y
z nich skorzysta  osoby niezamo ne, które nie maj  dost pu do p atnych
porad specjalistów.

W godzinach pracy Zespo u uruchomiony by  „Telefon Zaufania”
dla osób w kryzysie, gdzie mo na by o uzyska  pomoc psychologiczn .
Telefon zaufania obejmowa  równie  pomoc prawn  raz w tygodniu,
w godzinach pracy radcy prawnego.

W okresie sprawozdawczym w 2010 roku przeprowadzono 24
badania, na podstawie których sporz dzono opinie psychologiczne dla
potrzeb PZO, ZUS, KRUS, s by zdrowia i itp. Ponadto psycholodzy ZIK
przebadali i sporz dzili 10 opinii psychologicznych dla kandydatów na
rodziców zast pczych   i rodziców adopcyjnych.

W ramach diagnozy i pomocy psychologicznej pracownicy Zespo u
brali udzia  w wywiadach rodowiskowych przeprowadzanych przez
asystentów rodziny PCPR oraz interwencjach na podstawie zg osze

tej Karty” dotycz cej przemocy i uzale nie . Partnerami projektu s
so tysi, piel gniarki rodowiskowe, kuratorzy, którzy informuj  PCPR
o rodzinach dysfunkcyjnych wymagaj cych wsparcia. W ramach
interwencji w rodowisku informowano o mo liwo ciach pomocy oraz
motywowano do skorzystania z oferty ZIK. W roku 2010 przeprowadzono
94 interwencje rodowiskowe, w tym 55 na podstawie zg osze  „ tej
Karty”. Osobom zg oszonym w tym systemie udzielono pomocy
psychologicznej, prawnej oraz wsparcia rzeczowego   w ramach akcji
„Bank Drugiej R ki”. Przekazano m.in. po ciel, ubrania, meble, a tak e
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sprz t komputerowy. Osoby w trudnej sytuacji materialnej i bytowej maj
mo liwo  wzi cia udzia u w darmowych szkoleniach organizowanych
przez Centrum w ramach projektu EFS „Nowy Zawód – Nowy Start”
w celu nabycia nowych kwalifikacji i poprawy swojej sytuacji yciowej.

Dnia 03.02.2010r., w siedzibie PCPR –u w Busku – Zdroju odby o
si  spotkanie Powiatowego Zespo u Interdyscyplinarnego
z przedstawicielami gmin powiatu buskiego i przedstawicielem Wydzia u
Polityki Spo ecznej wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach
– pani  Ann  Korcip ,  w celu rozpoznania dzia  zmierzaj cych do
powo ania i funkcjonowania Gminnych Zespo ów Interdyscyplinarnych.
Z uwagi na projektowane zmiany ustawy o przeciwdzia aniu przemocy
w rodzinie, która zobowi zuje gminy do powo ania Zespo u
Interdyscyplinarnego, powy sze spotkanie mia o na celu zapoznanie
przedstawicieli urz dów gmin z za eniami i zadaniami Powiatowego
Zespo u Interdyscyplinarnego. Na spotkaniu tym dokonano równie
podsumowania pracy Powiatowego Zespo u Interdyscyplinarnego
w 2009 roku. Podj to dyskusj  na temat wspó pracy metod  zespo u
interdyscyplinarnego z uwzgl dnieniem dzia  interwencyjnych
i pomocowych – poruszono dylematy etyczne i prawne. W spotkaniu wzi li
udzia  przedstawiciele PCPR, KPP, S du Rejonowego, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, GOPS, MGOPS, szkó  oraz organizacji
pozarz dowych.

Zespó  Interwencji Kryzysowej w 2010 roku wzi  udzia
w organizacji wi tokrzyskich Dni Profilaktyki oraz koordynacji dzia
lokalnych na terenie powiatu buskiego. W ramach w/w dzia
zorganizowano w Centrum dy ury psychologa, prawnika i policjanta.
W szko ach na terenie powiatu organizowane by y pogadanki dotycz ce
tematyki u ywania substancji psychoaktywnych i agresji w ród m odzie y.

PCPR w Busku – Zdroju realizuje cele Krajowego Programu
Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie, które zak adaj  promowanie
warto ci rodziny, edukacj  dzieci i doros ych w zakresie skutków
stosowania przemocy w rodzinie, promowanie metod wychowawczych bez

ycia przemocy oraz podniesienie wra liwo ci spo ecznej na zjawisko
przemocy w rodzinie. Co roku w siedzibie PCPR – u odbywaj  si
szkolenia z udzia em kadry pomocy spo ecznej.

W kwietniu 2010r., psycholodzy ZIK przeprowadzili szkolenie dla
rodziców zast pczych pt. „Mity i stereotypy na temat uzale nie . Objawy
uzale nienia”.

W dniu 14.05.2010r., odby o si  szkolenie dla wszystkich cz onków
Powiatowego Zespo u Interdyscyplinarnego i kadry pomocy spo ecznej
pt. „Prawne aspekty skutecznej pomocy osobom ze rodowisk
dysfunkcyjnych w wietle zmian ustawy o przeciwdzia aniu przemocy
w rodzinie”, które zorganizowa o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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w Busku – Zdroju. Szkolenie poprowadzi a Pani Marzena Bartosiewicz -
ówny Specjalista Departamentu Pomocy i Integracji Spo ecznej

Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej w Warszawie. W szkoleniu wzi li
udzia  przedstawiciele instytucji na co dzie  zajmuj cych si  poruszan
tematyk  ze wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego, PCPR, MOPR
w Kielcach, S du, Prokuratury, Policji, MGOPS, GOPS, Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej, POW, o wiaty i organizacji
pozarz dowych z terenu powiatu buskiego i kazimierskiego. Poprzez
zorganizowanie tego szkolenia PCPR w Busku – Zdroju zrealizowa
zadanie z zakresu szkolenia i doskonalenia kadry pomocy spo ecznej
z terenu powiatu buskiego. Warto doda , e zmiany do ustawy
o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie zosta y wprowadzone w sierpniu
br., a zatem wiedza na ten temat jest bardzo potrzebna by móc skutecznie
pomaga  ofiarom przemocy w rodzinie.

Dnia 30 maja 2010r. Centrum po raz czwarty zorganizowa o dla
mieszka ców powiatu i kuracjuszy Festyn Rodzinny pt. „Nie ma jak
rodzina” w celu promocji warto ci rodziny jako najlepszego, niczym
niedaj cego si  zast pi  w pe ni rodowiska wychowania i opieki nad
dzie mi.

„Przyjazny Pokój Przes ucha ” Zespo u udost pniany by  dla
potrzeb S du w celu przeprowadzenia mediacji w sprawach karnych
i cywilnych oraz przes ucha wiadków, szczególnie ma oletnich. W roku
2010 przeprowadzono 13 mediacji oraz 4 przes uchania. Zespó  przyst pi
do Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przes uchiwania Dzieci powsta ej
z inspiracji Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Zadaniem Koalicji jest
zapewnienie ochrony w post powaniu karnym dzieciom – ofiarom
przest pstw poprzez zmian  praktyki przes uchiwania dzieci, tworzenie
przyjaznych pokoi przes ucha  oraz wsparcie dziecka i jego opiekunów
i podnoszenie kompetencji profesjonalistów (s dziów, prokuratorów,
policjantów, bieg ych s dowych) uczestnicz cych w interwencji prawnej
i przes uchaniach dzieci oraz pomagaj cych dzieciom – ofiarom
przest pstw.

W ramach dzia  propaguj cych prac  Zespo u, a co za tym idzie
przyczyniaj cych si  do zwi kszenia dost pno ci pomocy osobom
w kryzysie, rozpowszechniana jest ulotka n.t. ZIK. Ponadto, zarówno
w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej ukazywa y si  artyku y informuj ce
o dzia alno ci O rodka oraz podejmowanych przedsi wzi ciach.
Pracownicy ZIK regularnie podnosz  swoje kwalifikacje poprzez
uczestnictwo w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach  dotycz cych
obszaru pomocy psychologicznej.
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Dzia alno  Zespo u Interwencji Kryzysowej w 2010 roku:

Liczba klientów: 846
w tym:
Pomoc psychologiczna –interwencja w sytuacji kryzysowej: 619
Badania psychologiczne: 34
Porady prawne: 227

Pogadanka dla m odzie y

Spotkanie Powiatowego Zespo u Interdyscyplinarnego



Sprawozdanie z dzia alno ci PCPR za 2010 rok

87

IX. PROJEKT „NOWY ZAWÓD – NOWY START”
WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI  EUROPEJSK
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO

Projekt „Nowy Zawód – Nowy Start” 2010, wspó finansowany przez
Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
realizowany by  w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki, pn. Promocja integracji spo ecznej, dzia ania 7.1 rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, poddzia ania 7.1.2 rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie.

Projekt realizowany by  od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Kwota
przedsi wzi cia wynosi a 743 200,00 z , w tym 78 036,00 z  wk adu

asnego (bud et powiatu buskiego). PCPR w Busku - Zdroju
wykorzysta o ca  przeznaczon  dla Projektu alokacj , zwi kszon
o kwot  411 700,00 z  w stosunku do roku 2009 (331 500,00 z ).

Celem ogólnym Projektu by o uzyskanie wzrostu aktywno ci spo ecznej
i zawodowej klientów pomocy spo ecznej z terenu powiatu buskiego.
Celami szczegó owymi by y: poprawa jako ci wiadczonej pracy socjalnej
w powiecie buskim, bezp atne, kompleksowe wsparcie, atwy dost p do
form aktywnej integracji, podniesienie kompetencji zawodowych
i spo ecznych klientów pomocy spo ecznej.

Warunkiem aplikowania o rodki Europejskiego Funduszu Spo ecznego
by o posiadanie przez powiat buski „Powiatowej Strategii Rozwi zywania
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Problemów Spo ecznych na lata 2003 – 2010”. PCPR konstruuj c
za enia Projektu opiera o si  na m.in. na „Powiatowym Programie
Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006 – 2011” oraz na „Powiatowym
Programie Dzia  na Rzecz Osób Niepe nosprawnych na lata 2007 –
2011”. Wsparcie zosta o skierowane do usamodzielniaj cych si
wychowanków rodzin zast pczych i placówek opieku czo –
wychowawczych, do osób posiadaj cych orzeczenie o stopniu
niepe nosprawno ci, do osób zg oszonych w systemie „ ta Karta”, do
klientów pomocy spo ecznej z gmin powiatu buskiego, dzi ki wspó pracy z
Gminnymi O rodkami Pomocy Spo ecznej (Projekt „Utworzenie zespo u
interdyscyplinarnego wspieraj cego dziecko i rodzin , dzia aj cego
w oparciu o system „ tej Karty”; PPWDZiR).
W przedsi wzi ciu uczestniczy o o miu pracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju:

1. Dyrektor Centrum – nadzór merytoryczny, zarz dzanie
2. Koordynator Projektu – Podinspektor
3. Ksi gowa Projektu – G ówna Ksi gowa
4. Pracownik Socjalny – Starszy specjalista pracy socjalnej II

stopnia
5. Pracownik Socjalny – Starszy specjalista pracy socjalnej
6. Doradca ds. Osób Niepe nosprawnych
7. Ekspert ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczo ci –

podinspektor
8. Specjalista ds. administracyjno-informatycznych – Informatyk.

Od kwietnia 2010 roku zatrudnionych zosta o czterech asystentów rodziny,
którzy pracowali w siedmiu gminnych o rodkach pomocy spo ecznej
z terenu powiatu buskiego.

Projekt opiera  si  na czterech podstawowych zadaniach:
Zadanie 1 – Aktywna integracja: 437 452,00 z
Zadanie 2 – Praca socjalna: 45 454,00 z
Zadanie 3  - Zarz dzanie Projektem: 149 458,00 z
Zadanie 4 – Promocja Projektu: 35 225,00 z

Koszty po rednie wynios y: 75 611,00 z .
Cross-financing: 111 480,00 z .

Poni ej przedstawiona jest szczegó owa charakterystyka zada  Projektu.
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Zadanie 1 - Aktywna integracja

Zadanie „aktywna integracja” opiera o si  na zorganizowaniu
czterech rodzajów kursów zawodowych i doszkalaj cych oraz dwóch us ug
szkoleniowo – doradczych z elementami rehabilitacji. Nieod cznym
elementem wszystkich us ug by o doradztwo zawodowe i spo eczne.
Wszystkie kursy zawodowe i doszkalaj ce przeprowadzi  Zak ad
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kszta cenia
Zawodowego w Busku – Zdroju – firma, która wygra a przetarg
nieograniczony na wszystkie us ugi szkoleniowe w Projekcie. W roku 2010
w Projekcie uczestniczy o 111 osób, w tym 60 osób niepe nosprawnych,
11 usamodzielniaj cych si  wychowanków placówek opieku czo –
wychowawczych i rodzin zast pczych, oraz 40 klientów pomocy
spo ecznej zg oszonych w systemie „ ta Karta” oraz rekrutowanych
przez asystentów rodziny.
W okresie od 04.05.2010 r. do 29.06.2010 r. przeprowadzony zosta  kurs
„Handlowiec z prawem jazdy kat. B” wraz z doradztwem spo ecznym
i zawodowym. Wzi o w nim udzia  16 osób, w tym 10 osób
niepe nosprawnych. Zaj cia teoretyczne odbywa y si  w siedzibie Centrum
Kszta cenia Zawodowego w Busku – Zdroju (ul. Wojska Polskiego 31).
Zaj cia praktyczne odbywa y si  w Kielcach.
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W okresie od 10.05.2010r. do 23.05.2010r. zrealizowana zosta a us uga
szkoleniowo – doradcza z warsztatami aktywizacji zawodowej
i spo ecznej oraz elementami rehabilitacji. Zaj cia  odby y  si
w Zakopanem. Wzi o w nich udzia  30 osób niepe nosprawnych. Wszyscy
uko czyli przewidzian  dla nich cie  wsparcia. Podczas wyjazdu
odbywa y si  wycieczki oraz imprezy regionalne. Uczestnicy mieli okazj
poprzez wspóln  zabaw  i nauk  naby  nowych umiej tno ci spo ecznych.
Dope nieniem szerokiej oferty by y zabiegi rehabilitacyjno – lecznicze.

W dniach od 14.06.2010 r. do 09.07.2010 r., odby  si  kurs „Kosmetyczka
z wiza em i stylizacj  paznokci” z doradztwem spo ecznym
i zawodowym. W szkoleniu wzi o udzia  8 osób.
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W okresie od 05.07.2010 r. do 18.07.2010 r. zrealizowana zosta a druga
us uga szkoleniowo - doradcza z elementami rehabilitacji, przeznaczona
dla osób niepe nosprawnych. Podobnie jak w przypadku pierwszego
wyjazdu, zaj cia odby y si  w Zakopanem. Wzi o w nich udzia  20 osób
niepe nosprawnych.

W okresie od 20.09.2010 do 29.10.2010 r. odby a si  druga tura kursu
„Handlowiec z prawem jazdy kat. B” wraz z  doradztwem spo ecznym
i zawodowym. W szkoleniu wzi o udzia  12 osób.
W dniach od 20.09.2010 r. do 11.10.2010 r. odby  si  kurs „Kierowca
wózków jezdniowych z nap dem silnikowym” z doradztwem
spo ecznym i zawodowym dla 8 osób.
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W okresie od 29.09.2010 r. do 18.10.2010 r. odby  si  kurs „Fotografia
z obs ug  urz dze  biurowych” z doradztwem spo ecznym
i zawodowym. W kursie wzi o udzia  6 osób.

W okresie od 23.10.2010 r. do 15.12.2010 r. odby a si  trzecia tura kursu
„Handlowiec z prawem jazdy kat. B” wraz z doradztwem, dla 10 osób.
W dniach 10,11,12 grudnia 2010 r. odby  si  dodatkowy wyjazd
integracyjno – szkoleniowy do Zakopanego, b cy nagrod  dla
wyró niaj cych si  beneficjentów Projektu.
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W styczniu 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –
Zdroju wystosowa o zapytania do wszystkich Wójtów gmin powiatu
buskiego dotycz ce podj cia wspó pracy w zakresie dy urów w Gminnych

rodkach Pomocy Spo ecznej  asystentów rodziny (jeden asystent na dwie
gminy). Po rozmowach z gminami, na podstawie porozumie  z dnia
28.01.2010 r. zapocz tkowano wspó prac  z siedmioma o rodkami pomocy
spo ecznej. Od kwietnia 2010 roku asystenci rodziny pe nili dy ury w

rodkach Pomocy Spo ecznej, oraz w siedzibie Centrum, a tak e
pracowali w terenie.  Do ich zada  nale y: rekrutacja oraz praca
z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w placówkach
opieku czo – wychowawczych i rodzinach zast pczych, rodzinami
niezaradnymi, zg oszonymi do PCPR w systemie „ ta Karta”, przez
Policj  zgodnie z procedur  Niebieska Karta, do wiadczaj cymi przemocy.
Asystenci rodziny pomagaj  uczestnikom Projektu w eliminowaniu
trudno ci, mobilizuj  do udzia u w formach wsparcia.
Na bie co dokumentowano szkolenia i us ugi doradcze. Podczas wizyt
monitoruj cych us ugi pracownicy PCPR robili zdj cia, które nast pnie
by y archiwizowane w bazie komputerowej oraz w Kronice Projektu
(wersja papierowa). Archiwizowano dokumenty dotycz ce szkole
zawodowych  i us ug doradczych. Odbierano od wykonawcy us ug
szkoleniowych pe  dokumentacj  po zako czonym kursie.

Zadanie 2 - Praca socjalna

Pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju zakwalifikowali i zawarli kontrakty socjalne
z uczestnikami Projektu. U yli wraz z podopiecznymi zakres praw
i obowi zków podczas uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia,
motywowali do aktywnego poszukiwania pracy po zako czeniu danego
kursu. Podpisanie kontraktów by o okazj  do doradztwa w sprawach
trudnych. Klienci byli informowani o pomocy jak  oferuje Centrum, m.in.
bezp atne porady prawne, Bank Drugiej R ki, mo liwo  wsparcia przez
wspó pracuj cych z PCPR wolontariuszy. Pracownicy socjalni
wspó pracowali z asystentami rodziny w celu pomocy podopiecznym.
Od stycznia 2010 r. prac  rozpocz  Doradca ds. osób niepe nosprawnych.
Doradca rekrutowa  do Projektu osoby posiadaj ce orzeczenie o stopniu
niepe nosprawno ci, s  poradami i wsparciem osobom
niepe nosprawnym, zarówno beneficjentom bior cym udzia  w Projekcie,
jak i wszystkim klientom PCPR.
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Podpisywanie kontraktów socjalnych z uczestnikami Projektu

Zadanie 3 - Zarz dzanie projektem

W styczniu 2010 roku zorganizowano Biuro Projektu i powo ano
Zespó  Projektowy. Pracownicy Centrum zajmuj cy si  Projektem
otrzymali aneksy do swoich zakresów czynno ci, w zwi zku z czym ich
zakresy czynno ci zosta y rozszerzone.
Centrum prowadzi o akcj  informacyjn  w ród potencjalnych
beneficjentów. W siedzibie PCPR rozwieszano og oszenia dotycz ce
Projektu. Informacje zamieszczane by y na stronie internetowej
www.centrumbusko.pl. Spo ród rekrutowanych klientów utworzono  grupy
szkoleniowe.
W miesi cu kwietniu br. we wspó pracy z ekspertem ds. zamówie
publicznych przeprowadzili my przetarg nieograniczony na
przeprowadzenie wybranych przez nas us ug szkoleniowych. Przetarg
wygra  Zak ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum
Kszta cenia Zawodowego w Busku – Zdroju. Zakres wiadczonych us ug
uj tych w umowie obejmowa  przeprowadzenie kursów zawodowych
i doszkalaj cych wraz z doradztwem spo ecznym i zawodowym oraz
przeprowadzenie dwóch us ug szkoleniowo – doradczych z elementami
rehabilitacji.
W czasie trwania Projektu Centrum prowadzi o monitoring szkole .
W roku 2010 odby o si  18 wizytacji us ug szkoleniowych. W dniu
13.05.2010 r. odby a si  kontrola szkolenia „Handlowiec z prawem jazdy

http://www.centrumbusko.pl.
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kat. B” wraz z doradztwem spo ecznym i zawodowym. W dniach 15 –
16.05.2010 r. odby a si  kontrola us ugi szkoleniowo – doradczej
z elementami rehabilitacji w Zakopanem.
W dniu 15.06.2010 r. oraz w dniu 29.06.2010 r. odby y si  kontrole
szkolenia „Handlowiec z prawem jazdy kat. B” wraz z doradztwem
spo ecznym i zawodowym. W dniach 28.06.2010, 02.07.2010 oraz
07.07.2010 r. odby y si  kontrole kursu „Kosmetyczka z wiza em
i stylizacj  paznokci” z doradztwem spo ecznym i zawodowym.
W dniach 09 – 11.07.2010 r. przeprowadzona zosta a kontrola us ugi
szkoleniowo – doradczej z elementami rehabilitacji w Zakopanem.
Kontrole wrze niowego szkolenia „Handlowiec z prawem jazdy kat. B”
wraz z doradztwem spo ecznym i zawodowym odby y si  w dniach:
23.09.2010 r., 05.10.2010 r., 15.10.2010 r. Wizytacje kursu „Kierowca
wózków jezdniowych  z nap dem silnikowym” mia y miejsce w dniach:
23.09.2010 r., 28.09.2010 r., 11.10.2010 r. W dniach 11.10.2010 r., oraz
15.10.2010 r. odby y si  wizytacje kursu „Fotografia z obs ug  urz dze
biurowych”. W dniach 30.10.2010 r. oraz 06.11.2010 r. odby y si  kontrole
trzeciej edycji kursu „Handlowiec z prawem jazdy kat. B”.
Wszystkie wizytacje wykaza y, e zaj cia prowadzone by y zgodnie
z harmonogramem, nie wykryto nieprawid owo ci w przebiegu zaj .
Ekspert ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczo ci rozmawia
z uczestnikami Projektu, aby dowiedzie  si , czy osoby te s  zadowolone
ze wsparcia oraz pozna  ich oczekiwania. Na zako czenie ka dej us ugi
pracownik PCPR przeprowadza  z beneficjentami ankiety ewaluacyjne.
Zgodnie z „Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki”, wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny zosta
przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równo ci
szans, w szczególno ci w odniesieniu do potrzeb osób niepe nosprawnych.
W roku 2010 Centrum zdecydowa o, e ca  kwoty cross-financingu
przeznaczy na adaptacj  budynku do potrzeb osób niepe nosprawnych.
Na prze omie czerwca i lipca br. we wspó pracy z ekspertem ds. zamówie
publicznych przeprowadzony zosta  przetarg nieograniczony na
zamontowanie platformy windowej przeszklonej dla osób
niepe nosprawnych. Przetarg wygra  Zak ad Metalowo - Elektrotechniczny
„BAJPAX” z miejscowo ci Niznanice, ul. Mostowska 3, 42-207 K omnice.
W dniu 21 lipca 2010 roku PCPR podpisa o umow  na wykonanie
i zamontowanie platformy. Zakres us ugi  uj tej w umowie obejmuje
dostosowanie klatki schodowej (przeprowadzenie prac budowlanych) oraz
zamontowanie platformy. Prace budowlane rozpocz y si  w dniu 16
sierpnia 2010 roku a zako czy y 20 wrze nia 2010 roku.
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Platforma windowa w szybie przeszklonym przy siedzibie Centrum

Bie ca ewidencja wydatków w Projekcie polega a na regulowaniu
atno ci zwi zanych z realizowanym Projektem, comiesi cznym

sporz dzaniu i analizie kosztów, prowadzeniu odr bnej dokumentacji
finansowej Projektu, ksi gowaniu wydatków poniesionych w okresie
rozliczeniowym.
Rozliczenia i sprawozdawczo  Projektu polega y na: sporz dzaniu
wniosków o p atno  wraz z za cznikami nr 1 i 2, bie cym
aktualizowaniu formularza PEFS, przedk adaniu do Starostwa
Powiatowego w Busku – Zdroju miesi cznych sprawozda  dotycz cych
wykonania bud etu Projektu.

Zadanie 4 - Promocja projektu

W miesi cu styczniu 2010 roku opracowano wzór papieru
firmowego oraz zasady promocji projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”
2010. Wykonano tabliczki informacyjne z logotypami Europejskiego
Funduszu Spo ecznego, które umieszczono w siedzibie Centrum.
Opracowano wzór materia ów promocyjnych, oraz zlecono ich wykonanie
firmie drukarskiej. Wykonano: ulotki, plakaty, notatniki, d ugopisy, teczki
z klipsem, torby papierowe, plecaki, czapeczki, lusterka ze szczotk ,
breloczki, wizytowniki. Gad ety z wizualizacj  EFS otrzymali uczestnicy
Projektu, oraz go cie zaproszeni na konferencj  inauguruj  Projekt.
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Ulotki rozprowadzane by y mieszka ców powiatu buskiego, klientów
pomocy spo ecznej – potencjalnych uczestników Projektu.
Ulotki i plakaty rozdysponowano równie  w ród instytucji dzia aj cych na
terenie powiatu buskiego. By y to m.in.: Starostwo Powiatowe w Busku –
Zdroju, Urz d Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, Miejsko – Gminny

rodek Pomocy Spo ecznej w Busku – Zdroju oraz Gminne O rodki
Pomocy Spo ecznej na terenie powiatu buskiego, Powiatowy Urz d Pracy
w  Busku  – Zdroju, Powiatowy Zespó  Orzekania o Niepe nosprawno ci
w Busku – Zdroju, Klub Integracji Spo ecznej Caritas w Busku – Zdroju,
Agencja Zatrudnienia „SIDROM”, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Busku – Zdroju.
W dniu 26 kwietnia 2010 roku odby a si  konferencja inauguruj ca Projekt.
W lokalnej prasie wykupione zosta y og oszenia i artyku y dotycz ce
Projektu.
Artyku y i og oszenia w „Tygodniku Ponidzia” ukaza y si
w nast puj cych dniach: 02.03.2010 r. (og oszenie), 06.04.2010 r.
(og oszenie), 04.05.2010 r. (artyku ), 22.06.2010 r. (og oszenie),
27.07.2010 r. (artyku ), 14.09.2010 r. (artyku ), 26.10.2010 r. (artyku ),
16.11.2010 r. (og oszenie), 30.11.2010 r. (og oszenie), 21.12.2010 r.
(artyku ).
Artyku y i og oszenia w tygodniku buskim „KORSO” ukazywa y si
kolejno: 15.04.2010 r. (artyku ), 06.05.2010 r. (artyku ), 01.07.2010 r.
(og oszenie), 14.09.2010 r. (artyku ), 26.10.2010 r. (artyku ), 21.12.2010 r.
(artyku ).
W „Echu Dnia” artyku  ukaza  si  w dniu 05.05.2010 r. Na portalu
internetowym „busko.com.pl” og oszenia i wzmianki o Projekcie ukaza y
si  w dniach: 26.04.2010 r., 27.04.2010 r. (dwie informacje), 17.08.2010 r.
W dniu 16.12.2010 r. odby a si  konferencja podsumowuj ca projekt
„Nowy Zawód – Nowy Start”. Spotkanie odby o si  w Sali konferencyjnej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Na
konferencj  zaproszone zosta y W adze Powiatu, przedstawiciele
wspó pracuj cych z PCPR instytucji oraz beneficjenci.

Podsumowuj c, wszystkie dzia ania projektu „Nowy Zawód – Nowy
Start” 2010 zosta y wykonane i zamkni te. Osi gni to wszystkie zak adane
rezultaty (twarde i mi kkie). W wyniku poczynionych oszcz dno ci
mo liwe by o wprowadzenie dodatkowych dzia  i zaktywizowanie
wi kszej ni  zak adano liczby uczestników (dodatkowa edycja kursu
„Handlowiec z prawem jazdy kat. B” dla 10 osób, oraz wyjazd
integracyjno – szkoleniowy do Zakopanego). Pozytywnym jest fakt, e
przewa aj  wi kszo  beneficjentów stanowi y osoby, które nie bra y
wcze niej udzia u w Projekcie. Zamys em PCPR by o dotarcie do jak
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najwi kszej liczby nowych beneficjentów, aby mo liwo  aktywizacji
mia a jak najwi ksza liczba klientów pomocy spo ecznej, stanowi cych
grup  osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym.
Ponadto Centrum bardzo dobrze ocenia form  wsparcia wprowadzon  po
raz pierwszy w roku 2010, jak  by y dwie us ugi szkoleniowo – doradcze
z elementami rehabilitacji. Na podstawie relacji uczestników, ich rozmów
z pracownikami socjalnymi oraz doradc  ds. osób niepe nosprawnych
mo emy stwierdzi , e wyjazdy takie przynios y beneficjentom nie tylko
edukacj , ale równie  stanowi y niecodzienn  form  rozrywki, przynios y
mo liwo ci nawi zania nowych kontaktów, innego ni  dotychczas
sp dzenia wolnego czasu.
Po raz kolejny wzorowo uk ada a si  wspó praca z Zak adem Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach – Centrum Kszta cenia Zawodowego w Busku –
Zdroju. Profesjonalna kadra CKZ oraz otwarto  na wspó prac  i nowe
wyzwania by o jednym z elementów sk adowych sukcesu Projektu.
Zas uguj cym na uwag  zadaniem zrealizowanym w roku 2010 by  zakup
i monta  platformy windowej do przemieszczania si  osób
niepe nosprawnych, która b dzie s  klientom Centrum przez wiele
nast pnych lat.

X. SYSTEM WSPIERANIA OSÓB
NIEPE NOSPRAWNYCH

            1. Podstawy prawne dzia ania oraz przeznaczenie rodków

Zgodnie z ustaw  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (Dz. U.
2010r. Nr 214, poz. 1407 z pó n. zm. ) samorz d powiatowy jako jeden
z dysponentów rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe nosprawnych wykonuje zadania na rzecz osób niepe nosprawnych.

Do zada  samorz du powiatowego finansowanych ze rodków
Funduszu zalicza si :
a) zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób
niepe nosprawnych realizowane s  przez Powiatowy Urz d Pracy
w Busku – Zdroju:
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finansowanie kosztów szkole  organizowanych przez kierownika
powiatowego urz du pracy,
dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawc  na
adaptacj  pomieszcze  zak adu pracy do potrzeb osób
niepe nosprawnych,
przyznawanie osobom niepe nosprawnym rodków na rozpocz cie
dzia alno ci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk adu do
spó dzielni socjalnej,
udzielanie dofinansowania do wysoko ci 50% oprocentowania
kredytów bankowych, zaci gni tych przez osoby niepe nosprawne
na kontynuowanie dzia alno ci gospodarczej lub prowadzenie

asnego lub wydzier awionego gospodarstwa rolnego,
dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników
pomagaj cych pracownikom niepe nosprawnym w pracy,
dokonywanie zwrotu kosztów wyposa enia stanowiska pracy osoby
niepe nosprawnej,
finansowanie wydatków na instrumenty i us ugi rynku pracy dla osób
niepe nosprawnych poszukuj cych pracy i nie pozostaj cych
w zatrudnieniu.

b) zadania z zakresu rehabilitacji spo ecznej osób niepe nosprawnych
realizowane s  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –
Zdroju:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepe nosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
dofinansowanie zaopatrzenia w sprz t rehabilitacyjny oraz
przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze przyznawane osobom
niepe nosprawnym na podstawie odr bnych przepisów,
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepe nosprawnych,
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
oraz w komunikowaniu si  w zwi zku z indywidualnymi potrzebami
osób niepe nosprawnych,
dofinansowanie kosztów tworzenia i dzia ania warsztatów terapii
zaj ciowej.

Na realizacj  zada  w roku ubieg ym otrzymali my pierwotnie
kwot 1 455 338 z   w tym: 961 740 z  na zobowi zania dotycz ce kosztów
dzia alno ci Warsztatów Terapii Zaj ciowej oraz kwot 493 598 z na
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo ecznej. Przyznana kwota
zosta a podzielona na poszczególne rodzaje zada  Uchwa  Rady Powiatu
w Busku – Zdroju Nr XXXVIII/330/2010 z dnia 30 marca 2010 roku na
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rehabilitacj  zawodow  200 000 z otych i rehabilitacj  spo eczn  293 598
otych.

W miesi cu listopadzie dokonano zmian w podziale rodków.
Powy sza zmiana podyktowana by a pismem Powiatowego Urz du Pracy
w Busku – Zdroju w sprawie zmniejszenia wysoko ci rodków PFRON
przeznaczonych na rehabilitacj  zawodow   o 141 603,00 z  i zwi kszenia
o t  kwot  wysoko ci rodków przeznaczonych na rehabilitacj  spo eczn .
Rada Powiatu Uchwa  Nr XLV/384/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku
dokona a podzia u tych rodków.

Kolejnych zmian w planie finansowym Rada Powiatu dokona a
w grudniu 2010 roku, poprzez podj cie uchwa  w sprawie przeniesienia
rodków pomi dzy poszczególnymi zadaniami w rehabilitacji spo ecznej:

Uchwa a Nr II/16/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku oraz Uchwa a
Nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Likwidacja barier architektonicznych w azience dla osoby
niepe nosprawnej
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Procentowy udzia  w bud ecie PFRON

1,02%
1,37%

66,08%

1,62%
13,39%

11,20%

0,00%

5,31%

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepe nosprawnych

Jednorazowe dofinansowanie rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej, rolniczej lub wniesienie
wk adu do spó dzielni socjalnej

Dofinansowanie kosztów dzia alno ci warsztatów terapii zaj ciowej

Zwrot wydatków na instrumenty i us ugi rynku pracy na rzecz osób niepe nosprawnych
poszukuj cych pracy i nie pozostaj cych w zatrudnieniu

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprz t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki
pomocnicze dla osób niepe nosprawnych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu
si  dla osób niepe nosprawnych

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe nosprawnych

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepe nosprawnych i opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych

Ostateczny podzia  oraz wykorzystanie rodków PFRON ilustruje
poni szy wykres oraz tabela.
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Lp Zadanie
Kwota

zapisana
w bud ecie

Kwota
wykorzystana

Stopie
wykorzystania

w %

Liczba
beneficjentów

1.
Finansowanie kosztów szkolenia
i przekwalifikowania zawodowego  osób
niepe nosprawnych

14 891 14 884        99,95 % 4 osoby

2.

Zwrot wydatków na instrumenty i us ugi
rynku pracy na rzecz osób
niepe nosprawnych poszukuj cych
pracy i nie pozostaj cych w zatrudnieniu

23 506 23 506 100% 3 osoby

3.

Jednorazowe dofinansowanie
rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej,
rolniczej lub wniesienie wk adu do
spó dzielni socjalnej

20 000 20 000 100% 1 umowa

4.
Dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób
niepe nosprawnych

0 0 0 0

5.

Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, technicznych oraz
w komunikowaniu si  dla osób
niepe nosprawnych

163 057 163 056,93  99,99% 44 umowy

6.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprz t
rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i rodki pomocnicze dla
osób niepe nosprawnych

     194 865 194 857,21 99,99 % 347 osób

7.
Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepe nosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych

     77 279 77 278,85 99,99 %  102 osoby

8.
Dofinansowanie kosztów dzia alno ci
warsztatów terapii zaj ciowej 961 740 961 740 100%

2 warsztaty
65

uczestników

RAZEM 1 455 338 1 455 322,99 99,99 %

2. Rehabilitacja spo eczna w Warsztatach Terapii Zaj ciowej

W zakresie funkcjonowania WTZ obowi zuje rozporz dzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 25 marca 2004r.
w sprawie  warsztatów terapii zaj ciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

Warsztaty Terapii Zaj ciowej stwarzaj  osobom niepe nosprawnym
niezdolnym do podj cia pracy mo liwo  rehabilitacji spo ecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiej tno ci
niezb dnych do podj cia zatrudnienia. Zmierzaj  do ogólnego rozwoju
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i poprawy sprawno ci, niezb dnych do prowadzenia przez osob
niepe nosprawn  niezale nego, samodzielnego aktywnego ycia – na miar
jej indywidualnych mo liwo ci.

Dzia alno  WTZ obecnie finansowana jest ze rodków PFRON oraz
ze rodków Powiatu. W 2010 roku udzia  Powiatu w finansowaniu
Warsztatów wynosi  10% ca ci nak adów tj. 106 860 z . W ubieg ym
roku dofinansowanie z PFRON na jednego uczestnika wynios o 14 796 z
(65 uczestników 14 796 z .). Daje to roczny bud et w wysoko ci
961 740 z .

Zaj cia w Warsztatach prowadzone s  na bazie pracowni
tematycznych: gospodarstwa domowego, r kodzie a i robótek r cznych,
muzyczna, stolarsko- lusarskiej, plastyczna,  przyrodniczo - krajoznawczej,
komputerowej. Dodatkowo prowadzone s  zaj cia rehabilitacji ruchowej,
które maj  indywidualny charakter uzale niony od schorze  i zalece
lekarskich. Uczestnicy korzystaj  równie  z opieki medycznej, pomocy
psychologa i logopedy.

W  WTZ  w  Busku-Zdroju   ka dy   z  uczestników  otrzymywa
kieszonkowe w wysoko ci 50 z . miesi cznie, natomiast w Gnojnie
kieszonkowe wynosi o 90 z .

 Do warsztatów ucz szczaj  osoby niepe nosprawne ze znacznym
stopniem niepe nosprawno ci o ró nych schorzeniach. S  to osoby
upo ledzone umys owo i fizycznie. W 2010 roku na zaj cia   w warsztatach
ucz szcza o 65 osób niepe nosprawnych.

Zarz d Powiatu na posiedzeniu w dniu 02.03.2011r. przyj  sprawozdania
z funkcjonowania warsztatów terapii zaj ciowej w 2010 roku.

a) Warsztaty Terapii  Zaj ciowej w Busku – Zdroju

Do WTZ przy Towarzystwie Przyjació  Dzieci w Busku - Zdroju
ucz szcza o 35 osób (23 uczestników by o dowo onych z gminy Busko –
Zdrój i Wi lica).

Na spotkaniu w WTZ w Busku - Zdroju dn. 28.12.2010 r. dokonano
rocznej oceny post pów terapii i rehabilitacji uczestników warsztatów,
zw aszcza efektywno ci procesów rehabilitacji zawodowej i spo ecznej.
Okresowej oceny dokonano w oparciu o kwestionariusze oceny post pów
uczestnika WTZ w prowadzonej rehabilitacji.

W 2010 roku 12 osób opu ci o warsztaty. Osoby te decyzj  Rady
Programowej zosta y zrekwalifikowane z WTZ i przeniesione na wietlic

rodowiskow  dla Osób Niepe nosprawnych przy Towarzystwie Przyjació
Dzieci w Busku – Zdroju ( od 04.05.2010 roku ).
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W 2010 r. Rada Programowa WTZ w Busku - Zdroju spotyka a si
kilkakrotnie i omawia a bie ce sprawy dotycz ce dzia alno ci WTZ oraz
organizacji licznych imprez integracyjnych dla osób niepe nosprawnych.

Uczestnicy Warsztatów uczestniczyli w nast puj cych imprezach:
spotkanie integracyjne z m odzie  Zespo u Szkó
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju,
prezentacja WTZ w ko ciele w. Brata Alberta w Busku – Zdroju,
organizacja zabawy choinkowej, spotkanie integracyjne z m odzie
z Zespo u Szkó  Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku – Zdroju,
zabawa karnawa owa z okazji „Walentynek”,
zorganizowanie uroczystej Akademii z okazji Dnia Kobiet,
udzia  zespo u muzycznego w Festiwalu Piosenki Osób
Niepe nosprawnych w Skar ysku – Kam.,
udzia  uczestników WTZ w narciarstwie biegowym w Bodzentynie,
zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego w Sanatorium Marconi
po czone z prezentacj  dzia alno ci WTZ,
udzia  w zawodach sportowych dla osób niepe nosprawnych w pi ce
no nej w Ostrowcu w.,
udzia  w zawodach sportowych dla osób niepe nosprawnych w pi ce
no nej w Gnojnie,
wyjazd do Mas owa na Wojewódzkie Spotkanie Integracyjne Osób
Niepe nosprawnych,
zorganizowanie wi tokrzyskiego Mitingu Olimpiad Specjalnych
w Biegach Prze ajowych,
udzia  w Rajdzie Pieszym Osób Niepe nosprawnych w Chmielnik –

agiewniki, z Czerwonej Góry do Zgórska,
zorganizowanie wycieczki uczestników WTZ do Wis y,
udzia  w zawodach sportowych w kr gle w Ostrowcu w.,
udzia  w Festynie Rodzinnym ,,Nie ma jak Rodzina” w Parku
Zdrojowym w Busku - Zdroju,
udzia  w olimpiadach specjalnych w trójboju si owym
w J drzejowie,
udzia  w Przegl dzie Twórczo ci Artystycznej Osób
Niepe nosprawnych w Chmielniku,
udzia  w zawodach sportowych w tenisie sto owym w agiewnikach,
zorganizowanie Dni Otwartych w WTZ po czonych ze sprzeda
prac i stroików bo onarodzeniowych,
zorganizowanie w Sanatorium Marconi Kiermaszu oraz Koncertu
Bo onarodzeniowego,
zorganizowanie spotkania op atkowego z rodzicami uczestników
WTZ oraz w Szkole Podstawowej w Szczawory u,
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zorganizowanie uroczystej Wigilii w WTZ.

W dniach 29.09.2010 r. i 07.10.2010 roku pracownicy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju  przeprowadzili kontrol
w Warsztatach Terapii Zaj ciowej  w Busku - Zdroju. Wnioski pokontrolne
przedstawiaj  si  nast puj co:

1. Wyja ni  spraw  orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci  Pana
Marka Pochopie .

2. Uzupe ni  brakuj ce podpisy oraz podj te dzia ania, uwagi   pod
ocenami logopedycznymi uczestników.

3. Stosowa  adnotacj wykonania trybu zlecenia w oparciu
o obowi zuj  ustaw    o zamówieniach publicznych oraz  opisu na
fakturze dotycz cego przeznaczenia zakupionego towaru.

4. Do wykazu osób upowa nionych do akceptacji dokumentów
finansowo – ksi gowych sporz dzi  kart  wzorów podpisów w/w
osób.

5. Powierzy  pisemnie odpowiedzialno ci za akta osobowe g ównej
ksi gowej, u której to znajduj  si  akta osobowe.

6. Prawid owo rozlicza  delegacje s bowe za czaj c odpowiednie
dowody     potwierdzaj ce odbycie podró y jak równie  stosowa
podpisy pod adnotacjami dotycz cymi „Sprawdzono pod wzgl dem
formalnym”.

7. Uregulowa  zasady korzystania przez Zarz d Oddzia u Towarzystwa
Przyjació  Dzieci w Busku – Zdroju z pomieszcze  Warsztatów.

(Szczegó owe sprawozdanie z dzia alno  WTZ przy Towarzystwie Przyjació  Dzieci
w Busku – Zdroju   znajduje  si   w  za czniku  do  sprawozdania   Centrum  w    wersji
elektronicznej)

b) Warsztaty Terapii Zaj ciowej w Gnojnie

Na zaj cia WTZ przy Domu Pomocy Spo ecznej w Gnojnie
w 2010 roku ucz szcza o 30 osób. W zaj ciach w Warsztatach
w poprzednim roku uczestniczy o 24 osoby z powiatu buskiego a sze
osób z poza terenu powiatu buskiego. Dwie osoby z powiatu ziemskiego
kieleckiego i cztery osoby z powiatu staszowskiego.  Mi dzy powiatem
buskim a wspomnianymi powiatami zawarto porozumienie
o dofinansowaniu uczestnictwa tych osób w zaj ciach.

ród uczestników WTZ jest 16 osób o znacznym stopniu
niepe nosprawno ci i 14- umiarkowanym.

Warsztaty Terapii Zaj ciowej wspólnie z Domem Pomocy
Spo ecznej i Stowarzyszeniem Przyjació  Domu Pomocy Spo ecznej
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w Gnojnie by y organizatorem zaj , w których uczestniczy y osoby
przebywaj ce w Warsztatach.

Dodatkowe zaj cia organizowane przez WTZ Gnojno dla osób
niepe nosprawnych to m.in.:

turnus rehabilitacyjny w Zakopanem,
wycieczka uczestników WTZ do Tokarni,
Olimpiada Specjalna w Skar ysku w pi ce no nej,

wi tokrzyski Miting Olimpiad Specjalnych w biegach
prze ajowych w Busku – Zdroju,
I Sobótkowe Spotkania Integracyjne ,,Nad zalewem” Zborów,
zabawa andrzejkowa w WTZ Osiny,
targi Reh-Med. w Kielcach – wyst py zespo u WTZ,
Wyst p zespo u WTZ na Krakowskim Rynku,
Rajd Pieszy w agiewnikach,
Mini Spartakiada Osób Niepe nosprawnych w Pi czowie,

(Szczegó owe sprawozdanie z dzia alno  WTZ przy Domu Pomocy Spo ecznej
w Gnojnie znajduje  si   w  za czniku  do  sprawozdania   Centrum  w    wersji
elektronicznej).

P od z ia ro d k ó w  d la  WT Z

54%
46%

W T Z  B us k o  -  Z drój   5 7 54 0 0 W T Z  Gnojno   4 9 3 2 0 0
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c) wietlica rodowiskowa dla Osób Niepe nosprawnych.

W dniu 5 listopada 2011 roku Powiat Buski podpisa  umow
z Towarzystwem Przyjació  Dzieci w Busku – Zdroju na realizacj
zadania publicznego pod nazw  ,, wietlica rodowiskowa  dla Osób
Niepe nosprawnych” na okres od 1 listopada 2010roku do 31 grudnia
2010 roku dla 10 osób niepe nosprawnych. Powiat Buski przekaza
5 000,00 z otych na dzia alno wietlicy.
Celem dzia alno ci wietlicy by a pomoc osobom niepe nosprawnym
poprzez terapi  zaj ciow , organizowanie zaj  terapeutycznych
usprawniaj cych niepe nosprawno  oraz poprawa ogólnego rozwoju
uczestników i nabycie umiej tno ci wspó ycia spo ecznego.

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
oraz w komunikowaniu si .

Bariery architektoniczne
W 2010 roku wp yn o 103 wnioski w sprawie przyznania

dofinansowania na likwidacj  barier. Ostatecznie w ramach
dofinansowania likwidacji barier architektonicznych zawarto 17 umów
z osobami niepe nosprawnymi i wyp acono kwot  123 557,93 z otych.

rodki te wydatkowano g ównie na dostosowanie azienek do potrzeb osób
niepe nosprawnych (monta  kabin prysznicowych, siedzisk uchylnych
i uchwytów), poszerzania otworów drzwiowych, likwidacj  progów oraz
utwardzanie i wyrównywanie pod y. rednia warto  przyznanego
dofinansowania wynios a oko o 7 268,80 z otych.

Likwidacja barier architektonicznych
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Likwidacja barier architektonicznych  w miejscu zamieszkania
osoby niepe nosprawnej

Bariery w komunikowaniu si
W zwi zku z realizacj  dofinansowania likwidacji barier

w komunikowaniu si  wp yn o 46 wniosków. Zawarto 13 umów
z niepe nosprawnymi wnioskodawcami na kwot  17 562 z . Udzielono
wsparcia  w zakupie komputerów z modemem internetowym s cym
do komunikowania si .

Bariery techniczne
W zwi zku z realizacj  dofinansowania likwidacji barier

technicznych na rok 2010 wp yn o 31 wniosków. Dofinansowaniem
zosta o obj tych 14  osób na kwot  21 937  z .
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4. Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepe nosprawnych w sprz t
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze.

W 2010 roku na dofinansowanie zakupu przedmiotów
ortopedycznych i rodków pomocniczych wp yn o 330 wniosków.
Pozytywnie rozpatrzono 278 wniosków, na ten cel wykorzystano  kwot
182 681 z . Dofinansowano mi dzy innymi zakup: obuwia ortopedycznego,
protez, aparatów s uchowych, pielucho majtek, cewników oraz materaców
przeciwodle ynowych.

Natomiast w ramach dofinansowania zakupu sprz tu
rehabilitacyjnego do realizacji na 2010 rok wp yn o 17 wniosków.
Zrealizowano 15 wniosków na kwot  12 184 z . Dofinansowano zakup

ównie rowerków i ek rehabilitacyjnych oraz innych urz dze
cych rehabilitacji.

19%81%

Zaopatrzenie w sprz t rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i rodki

pomocnicze w podziale na kategorie
wiekowe

dzieci i m odzie doro li
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5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepe nosprawnych.

Do realizacji na rok ubieg y wp yn o 14 wniosków o udzielenie
dofinansowania z zakresu „Sportu, kultury, turystyki i rehabilitacji”,
z o miu organizacji pozarz dowych, stowarzysze  i fundacji. W 2010 roku
na w/w zadanie nie przewidziano rodków finansowych.

6. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób
niepe nosprawnych.

W roku ubieg ym wnioski o udzielenie dofinansowania (w tym wraz
z opiekunami) z o 302 osoby. W ramach ubieg orocznych rodków
(77 279 z otych) dofinansowanie wyp acono dla 102 osób i ich opiekunów.

21%

79%

Udzia  niepe nosprawnych w turnusach
rechabilitacyjnych z podzia em na kategorie

wiekowe

Dzieci Doro li
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7. Wspó dzia anie ze wi tokrzyskim Oddzia em PFRON w Kielcach
w zakresie realizacji programów celowych Funduszu.

Pracownicy sekcji pomocy osobom niepe nosprawnym prowadz
sta  wspó prac  z Pa stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepe nosprawnych. W roku ubieg ym dzi ki szerokiemu rozpropagowaniu
informacji na temat programów celowych Funduszu oraz zaanga owaniu
w bezpo redni  pomoc w wype nieniu wniosków i gromadzeniu
odpowiednich dokumentów,  niepe nosprawni mieszka cy naszego
powiatu weszli mi dzy innymi  w posiadanie nowoczesnego sprz tu
komputerowego oraz wózków inwalidzkich o nap dzie elektrycznym.
      W 2007 roku opracowano i opublikowano POWIATOWY
PROGRAM DZIA  NA RZECZ OSÓB NIEPE NOSPARWNYCH
NA LATA 2007 – 2011 „RÓWNO  SZANS”. Celem Programu jest
zwi kszenie udzia u osób niepe nosprawnych w yciu spo ecznym
i gospodarczym powiatu buskiego poprzez wyrównywanie ich szans
w korzystaniu z praw    i obowi zków jakie przys uguj   obywatelom.
          Powiatowy Program Dzia   na Rzecz Osób Niepe nosprawnych
okre la zadania powiatu buskiego w zakresie dzia  na rzecz osób
niepe nosprawnych zmierzaj cych do pe nego indywidualnego rozwoju
i zaspokajania  potrzeb osób niepe nosprawnych we wszystkich sferach i na
ka dym etapie ycia, gwarantuj cych pe ne uczestnictwo tych osób
w yciu spo ecznym.

W roku 2007 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wznowi o
wydanie PORADNIKA DLA OSÓB NIEPE NOSPRWNYCH, które
zosta o rozszerzone  i poprawione, zawarto w nim aktualne wiadomo ci na
temat rehabilitacji spo ecznej i zawodowej osób niepe nosprawnych.
        Nak ad Poradnika jest   uzupe niany na bie co i rozpropagowywany

ród osób niepe nosprawnych. Wydanie Poradnika mia o na celu
informowanie osób niepe nosprawnych  o przys uguj cej im ochronie,
uprawnieniach, mo liwo ciach kszta cenia, prowadzenia aktywno ci
zawodowej, uzyskiwania wsparcia w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego
i pomocy spo ecznej, a tak e w yciu naszej lokalnej spo eczno ci poprzez
prawo do organizowania si .

8. Powiatowa Spo eczna Rada do Spraw Osób Niepe nosprawnych.

Podstaw  prawn  do dzia ania Rady stanowi ustawa z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe nosprawnych ( Dz. U. z 2010r. Nr  214, poz. 1407 z pó n. zm. ).

W 2007 roku zosta a powo ana  Powiatowa Spo eczna Rada
do Spraw Osób Niepe nosprawnych. W dniu 23 maja 2007 roku ukaza o
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si  og oszenie Starosty Buskiego w Dzienniku Urz dowym Województwa
wi tokrzyskiego  o powo aniu Spo ecznej Rady. Decyzj  Starosty w sk ad

nowej Rady powo ani zostali:

Janusz Maria Dobrowolski – Fundacja Dzieciom Oddzia  w Busku
Zdroju Fundusz Dzieci cego Szpitala „Górka”,

Tomasz ukawski – Stowarzyszenie Przyjació  DPS w Gnojnie

Maciej Kie b – Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiane

Maciej Piwowarczyk – Polski Zwi zek Niewidomych Okr g
wi tokrzyski Ko o „Ponidzie” w Busku – Zdroju

Helena led  – wi tokrzyski Klub Amazonki. Pani Helena led
z powodów zdrowotnych na w asn  pro  decyzj  Starosty
Buskiego zosta a odwo ana z Funkcji cz onka Powiatowej
Spo ecznej Rady. Na jej miejsce decyzj  Starosty Buskiego
powo ano Pani  Jadwig  Zarzyck  - wi tokrzyski Klub
Amazonki

W roku 2010 Powiatowa Spo eczna Rada ds. Osób Niepe nosprawnych
odby a pi  posiedze .

Do zakresu dzia ania Rady w 2010 roku nale o:

Inspirowanie przedsi wzi  zmierzaj cych do:
- integracji zawodowej i spo ecznej osób niepe nosprawnych
- realizacji praw osób niepe nosprawnych

Opiniowanie projektów powiatowych programów dzia  na
rzecz osób niepe nosprawnych,

Ocena realizacji programów,

Opiniowanie projektów uchwa  i programów przyjmowanych
przez rad  powiatu pod k tem ich skutków dla osób
niepe nosprawnych.

Powiatow  Spo eczn  Rad  do Spraw Osób Niepe nosprawnych
powo uje i odwo uje Starosta, spo ród zg oszonych kandydatów. Sk ada si
ona z 5 osób powo ywanych w ród przedstawicieli dzia aj cych na terenie
powiatu, organizacji pozarz dowych, fundacji oraz przedstawicieli
jednostek samorz du terytorialnego. Kadencja Rady trwa 4 lata.
Przewodnicz cy Rady jest wybierany przez cz onków na okres jednego
roku. Na jego wniosek Rada wybiera spo ród swoich cz onków
wiceprzewodnicz cego.
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W posiedzeniach Rady, mog  bra  udzia  (by  zapraszani)
przedstawiciele nauki oraz innych organów i instytucji nie
reprezentowanych w Radzie, w celu prezentacji stanowiska w omawianych
sprawach w których omawiane b   w szczególno ci problemy dotycz ce
integracji zawodowej i spo ecznej osób niepe nosprawnych oraz realizacji
praw osób niepe nosprawnych.

XI. Okre lenie potrzeb pomocy spo ecznej w powiecie
na 2011 rok.

Sytuacja w jakiej obecnie znajduj  si  mieszka cy powiatu buskiego
wymaga dalszej kontynuacji i przeformu owania zasad funkcjonowania

b spo ecznych z opieku czych na aktywizuj ce. W szczególno ci
chodzi tu o wspieranie aktywno ci wszystkich grup spo ecznych. Dla
niektórych z nich obecno  na rynku pracy i uczestniczenie w yciu
gospodarczym  i spo ecznym powiatu bywa ograniczone. Nale y mie
wiadomo , i  ryzyko trwa ej marginalizacji  i wykluczenia spo ecznego

dotyczy licznej grupy szczególnie rodowiska wiejskiego. Diagnoza
sytuacji spo ecznej powiatu buskiego znalaz a odbicie  w uchwalonej przez
Rad  Powiatu „Powiatowej Strategii Integracji i Rozwi zywania
Problemów Spo ecznych na lata 2011-2020”. Strategia stanowi swoistego
rodzaju wektor dzia  powiatowych s b spo ecznych na najbli sz
dekad . Pierwszy rok 2011 rozpocznie ten proces od zada  obejmuj cych
promocje i wdra anie postanowie  tego dokumentu. Wype niaj c tym
samym art.112 pkt.9 ustawy o pomocy spo ecznej. Podstawowy problem to
przeorientowanie s b spo ecznych z roli opieku czej na aktywizuj .
Dalsze dzia anie to rozbudowa infrastruktury, osi ganie standardów i ich
utrzymywanie w jednostkach, które w wi kszo ci osi gn y ten cel. Na
poziomie praktyki winna wzrosn  wspó praca gminnych i powiatowych
instytucji pomocy spo ecznej. Rok 2011 winien rozpocz  prac  nad
dokumentami uzupe niaj cymi Strategi  w postaci Powiatowego Programu
Wsparcia Dziecka i Rodziny i  Powiatowego Programu Dzia  Na Rzecz
Osób Niepe nosprawnych na lata 2012-2020. Opracowany zostanie
i przedstawiony jeszcze w 2011 roku pod obrady Rady Powiatu Powiatowy
Program Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
Rozpocz ty zostanie wst pny etap przygotowania Powiatowego Programu
Partnerstwa Spo ecznego niezb dny dla rozwoju ekonomi spo ecznej
i uzyskania rodków z Europejskiego Funduszu Spo ecznego.
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Programy lokalne wp ywa  maj  na popraw adu spo ecznego
i prorozwojow  polityk  spo eczno-ekonomiczn , która jest niezb dna do
stabilnego rozwoju powiatu.
Maj c powy sze na uwadze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju poprzez obowi zuj ce uregulowania prawne podejmie
i realizowa  b dzie ca y ci g zagadnie  z zakresu pomocy spo ecznej
wype niaj c i przedstawiaj c bilans potrzeb powiatu w zakresie pomocy
spo ecznej, który obejmie nast pujace zadania;
- Realizacja funkcji administracyjnych w systemie pomocy spo ecznej
wobec placówek  wiadcz cych us ugi doradcze i socjalne dla rodzin
i osób,
- Realizacja zada  w asnych z zakresu pomocy spo ecznej, zada  z zakresu
administracji rz dowej realizowanych przez powiat oraz wspieranie osób
niepe nosprawnych wykonuj c zadania w oparciu o rodki PFRON.
- Prowadzenie zagadnie  z zakresu interwencji kryzysowej
i przeciwdzia ania przemocy w rodzinie.
- Doskonalenie form i metod wsparcia dziecka i rodziny, w tym rozwój
rodzicielstwa zast pczego równie  tworzenie zawodowych rodzin
zast pczych.
- Podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników s b spo ecznych
w powiecie.
- Kontynuacja realizacji projektu EFS PO KL „ Nowy Zawód – Nowy
Start” o warto ci 1 581 235 z otych.
- Rozwijanie nowej roli zawodowej pracowników socjalnych jako praktyki
spo ecznej, u ytecznej w procesie aktywizowania zawodowego
i ekonomicznego klientów pomocy spo ecznej oraz beneficjentów
projektów EFS, PO KL realizowanych przez powiat buski.
- Wspó praca i wspieranie organizacji pozarz dowych w ekonomii
spo ecznej  i rozwoju przedsiebiorczo ci.
- Budowanie i upowszechnianie aktywnych metod pracy s b spo ecznych
z klientami pozwalaj cych osobom o najs abszej pozycji zawodowej
(niepe nosprawnym) ponownie w czy   si  w ycie gospodarcze
lub    w dalszym ci gu w nim uczestniczy .
- Koordynowanie, kontrola i prowadzenie nadzoru nad jednostkami
pomocy spo ecznej.

Pomoc spo eczna jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, jest
instytucj  polityki spo ecznej i cz ci  dzia u administracji rz dowej
(zabezpieczenie spo eczne).



Sprawozdanie z dzia alno ci PCPR za 2010 rok

115

Pomoc spo eczna to forma wsparcia wówczas, kiedy osoba lub rodzina nie
jest w stanie zaspokoi  swoich potrzeb. Zadaniem powiatowych s b
spo ecznych jest wspomaganie go w chorobie, staro ci, niepe nosprwano ci
i ratunek w sytuacjach kryzysowych gdy samodzielnie nie jest w stanie
przezwyci . Rol  tych s b jest  umo liwienie godnej egzystencji
i doprowdzenie do yciowego usamodzienienia i integracji ze
rodowiskiem. Aparat wykonawczy pomocy spo ecznej w powiecie

w którym znajduje si  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne
jednostki oraz placówki w roku 2011 b dzie w dalszym ci gu kontynuowa
dzia ania programowe. Dokonywa  b dzie zmian jako ciowych w celu
osiagniecia starndardów (kontynuacja inwestycji w DPS Gnojno).
Nale ne miejsce zajmie wspó praca i wspó dzia anie z organizacjami
pozarz dowymi i ko cielnymi wspieraj cymi pomoc spo eczn  w powiecie
buskim.

Rol  koordynatora i wykonawcy znacznej cz ci zada  przyjmie na
siebie  i wykonywa  b dzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju.

XII. Planowane remonty i inwestycje w roku 2011
w jednostkach pomocy spo ecznej

1. Domy pomocy spo ecznej

Dom Pomocy Spo ecznej w Zborowie

Dokumentacja techniczna na adaptacj  poddasza na cele mieszkalne
Zakup stacji uzdatniania wody

Dom Pomocy Spo ecznej w Gnojnie

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania pralni
i budynku administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon
mieszkalny, rehabilitacj , terapi .
Inwestycja planowana do realizacji w oparciu o  rodki finansowe
powiatu, bud etu pa stwa  i Szwajcarsko - Polskiego Programu
Wspó pracy.
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Dom Pomocy Spo ecznej w Ratajach

Zabudowa Klatki schodowej zgodnie z P.PO
Zaadaptowanie poddasza,

2. Placówki opieku czo – wychowawcze

Placówka Opieku czo – Wychowawcza w Winiarach
Remont dachu

3. Warsztaty terapii zaj ciowej

Warsztat Terapii Zaj ciowej w Busku-Zdroju
Remont azienek

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Zakup rodka transportu przystosowanego do przewozu osoby
niepe nosprawnej na wózku w ramach projektu systemowego „Nowy
Zawód – Nowy Start”

SSpprr aaww oozz ddaannii ee oopprr aaccooww aa ZZee ss ppóó PPrr aaccooww nn iikkóóww

PPooww iiaa ttooww eegg oo CC eenntt rr uumm PP oomm ooccyy RR ooddzz iinn ii ee ww BB uuss kkuu –– ZZddrr oo jjuu ,,

nnaa ppooddss ttaaww iiee mm aatt ee rr iiaa óóww ww aass nnyycchh oorr aazz oo tt rr zz yymm aannyycchh

zz jj eeddnnooss tt eekk ppoomm ooccyy ss ppoo eecczz nnee jj ww ppooww iieecc ii ee bbuuss kk iimm ..

…………………… ……………… ………………..

ZZaa ttww iiee rr ddzz aamm

BB uuss kkoo –– ZZddrr óó jj 1100 mm aarr zz eecc 22001111 rr ookk
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WW eerr ss jjaa ee ll eekk tt rr oonnii cc zz nnaa SSpprr aaww oozz ddaannii aa zz aaww iiee rr aa::

-- SSpprr aaww oozz ddaa nnii ee zz ddzz iiaa aa llnn oo cc ii PP ooww iiaa ttooww eeggoo CC eenn tt rr uumm PPoomm ooccyy

RR ooddzz iinn ii ee ww BB uuss kkuu -- ZZddrr oo jjuu zz aa 22001100 rr ookk ..

-- SSpprr aaww oozz ddaa nnii ee DDoomm óóww PPoomm ooccyy SSppoo eecczz nnee jj ww GGnnoo jjnnii ee ,,

ZZbboorr ooww iiee ,, SS uupp ii ,, RR aa ttaa jjaacc hh,, ww iinniiaarr aacchh..

-- SSpprr aaww oozz ddaa nnii ee PPllaaccóóww eekk OOpp ii eekkuu cczz oo--WW yycchh ooww aaww cczz yycchh

ww WW iinniiaarr aacchh,, PPaaccaannooww iiee ,, RR DDDDzz ww JJaanniinn ii ee ..

-- SSpprr aaww oozz ddaa nnii ee WW aarr ss zz ttaa ttóóww TTeerr aapp ii ii ZZ aa jj cc iiooww ee jj

ww GGnnoo jjnnii ee ,, BB uuss kkuu-- ZZddrr oo jjuu ..

-- SSuupp ll eemm eenntt pprr aass ooww yy :: ppuubb ll iikkaacc jj ee zz pprr aaccyy zz 22001100 rr ookkuu

nnaa tt eemm aatt ppoomm ooccyy ss ppoo eecczz nnee jj ww ppooww iieecc ii ee bbuuss kk iimm ..


