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1. ZADANIA POWIATU  
 

Stosownie do zapisów art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm.) kierownik powiatowego 
centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności 
centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jest samodzielną 
jednostką organizacyjno-budżetową, podporządkowaną Zarządowi Powiatu. Realizuje 
zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy (Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2011-2020), wspierania osób niepełnosprawnych 
i innych. Celem tych działań jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Centrum prowadzi specjalistyczne poradnictwo, organizuje opiekę w rodzinach 
zastępczych, nadzoruje domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
prowadzi szkolenia i doskonali kadrę pomocy społecznej. Nad działaniami Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie nadzór sprawuje Zarząd Powiatu i Starosta. 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie ustaw,                                   
rozporządzeń i innych aktów prawnych, które regulują  zakres i obszar działania.  
Sprawozdanie za 2014 rok przedstawia kompleksowy katalog zagadnień jego 
funkcjonowania i stan zaawansowania pomocy społecznej w powiecie buskim. 
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2. FINANSOWANIE ZADAŃ 

 
2.1. Dochody budżetowe 

 
W roku 2014 dochody budżetowe w dziale 852 Pomoc społeczna zostały 

zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w kwocie 
1 000,00 zł, natomiast wykonanie zadań wyniosło 1 071,28 zł. W/w dochody budżetowe 
uzyskano z tytułu naliczonych odsetek bankowych. 

Realizacja dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w latach 2013-2014 w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie kształtuje się 
następująco: 

Tabela 1. Dochody budżetowe osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w § 0920 
 

Dział 
Roz- 
dział 

Treść zadania 
Wykonanie          
w roku 2013 

w zł 

Plan roku 
2014 w zł 

Wykonanie          
w roku 

2014 w zł 

Dynamika        
w % 6/4 

% 
wykonania 
planu 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

852 85218 

 
Powiatowe 

centrum pomocy 
rodzinie 

 
1 744,04 

 
1 000,00 

 
1 071,28 

 
61,43 

 
107,13 

 
 
2.2. Wydatki budżetowe 
 
 
2.2.1. Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 

 
 
Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowi roczny plan dochodów 

i wydatków i jest uchwalany w formie uchwały budżetowej przez Radę Powiatu na dany 
rok budżetowy. PCPR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, 
a pobrane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu oraz uczestniczy 
w procedurze budżetowej powiatu na etapie opracowywania projektu budżetu i jego 
wykonania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Budżet 
PCPR w 2014 wynosił 605 323,00 zł i był mniejszy od budżetu w 2013 r. o 14 456,00 zł, 
to jest o 2,4466%. 
 

Tabela 2. Wykonanie budżetu Centrum w roku 2014 roku 
 

Klasyfikacja budżetowa Plan 
(po zmianach) 

Zaangażowanie 
Wydatki 

wykonane 

Zobowiązania wg 
stanu na koniec 
 okresu spraw. 

 

Dział Rozdział Paragraf   

1 2 3 4 5 6 7  

 
852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85218 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

3020 2 712,00 2 712,65 2 712,65  
 

4010 389 408,00 389 407,65 389 407,65  
 

4040 33 392,00 33 392,43 33 392,43 39 191,30 
 

4110 74 459,00 74 458,20 74 458,20 6 748,74 
 

4120 8 636,00 8 636,80 8 636,80  960,19 
 

4170 13 106,00 13 106,00 13 106,00  
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4210 5 999,00 5 999,80 5 999,80  
 

4260 15 000,00 15 000,90 15 000,90 322,25 
 

4270 2 000,00 2 000,00 2 000,00  
 

4280  425,00 425,00 425,00  
 

4300 7 000,00 7 000,22 7 000,22 3,27 
 

4350 1 899,00 1 899,50 1 899,50  
 

4360 1 231,00 1 231,30 1 231,30  
 

4370 1 254,00 1 254,63 1 254,63  
 

4400 25 595,00 25 594,60 25 594,60  
 

4410 2 100,00 2 096,32 2 096,32   

4430 1 581,00 1 581,00 1 581,00   

4440 19 226,00 19 226,00 19 226,00   

4700 300,00 300,00 300,00    

 
OGÓŁEM 

 
605 323,00 605 323,00 605 323,00 47 225,75 

  

 
 Wykazane zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w głównej mierze 
dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wraz  
ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczką na podatek dochodowy 
od osób fizycznych. 

 

2.2.2. Budżety jednostek pomocy społecznej 

W roku 2014 w dziale Pomoc Społeczna, jednostki pomocy społecznej 
dysponowały kwotą 15 001 670,44 zł (w tym środki PFRON stanowiły kwotę 
1 491 154,00 zł, tj. 9,94% sumy ogólnej), z czego na placówki opiekuńczo 
 - wychowawcze: 2 565 668,53 zł (co stanowi 17,10% sumy ogólnej), a na domy 
pomocy społecznej: 7 259 954,00 zł (48,39%). Budżet PCPR wynosił 605 323,00 zł 
(4,04%), Zespołu Interwencji Kryzysowej: 96 984,00 zł (0,65%), a Rodzin Zastępczych: 
731 971,00 zł (4,88%), projekty Nowy Zawód - Nowy Start i Schematom STOP!: 
1 867 123,00 zł (12,45%), program korekcyjno-edukacyjny: 13 000,00 zł. (0,09%). 
Poniżej w ujęciu tabelarycznym ujęto wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej  
w 2014 r. 
 

Tabela 3. Wykonanie budżetu jednostek pomocy społecznej w roku 2014 roku 
 

Lp. Nazwa instytucji Plan na 2014  Wydatki dokonane 
Wykonanie              

w % 

1. 
Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Winiarach 
1  434 800,00   1  434 800,00   100 

2. 
Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Pacanowie 
1 130 868,53 1 130 868,53 100 
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RAZEM 

2 565 668,53 2 565 668,53 100 

 

3. DPS Gnojno 3 480 765,00 3 477 717,52 99,91 

4. DPS Rataje 176 985,00 176 985,00 100 

5. DPS Słupia 1 282 067,00 1 282 067,00 100 

6. DPS Zborów 2 320 137,00 2 320 137,00 100 

 
RAZEM 

7 259 954,00 
 

7 256 906,52 
 

99,96 

 

7. PCPR 605 323,00 605 323,00 100 

8. ZIK  96 984,00 96 984,00 100 

9. Rodziny Zastępcze 731 971,00 707 783,78 96,70 

10. 
Projekty: Nowy Zawód-Nowy 
Start, Schematom STOP! 

1 867 123,00 1 708 627,12 91,51 

11. Program korekcyjno-edukacyjny 13 000,00 12 598,99 96,92 

RAZEM 3 314 401,00 3 131 316,89 94,48 

 

12. PFRON 1 491 154,00 1 491 083,40 99,99  

13. Aktywny Samorząd                                    370 492,91               309 989,60                    83,67  

 

RAZEM 15 001 670,44 14 754 964,94 98,36 

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

10%

14%

20%

56%

Podział budżetu na poszczególone jednostki pomocy 
społecznej

PCPR, ZIK, Rodziny Zastępcze,Projekty,Program korekcyjno-eduk.  - 3 131 316,89

PFRON, Aktywny Samorząd - 1 861 646,91

Placówki O-W - 2 565 668,53

DPS - 7 256 906,52
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2.3. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

W roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania powiatu 
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Na realizację zadań ustawowych Zarząd PFRON przyznał powiatowi buskiemu 
kwotę 1 491 154,00 zł, w tym: 

 na rehabilitację zawodową: 160 000,00 zł (zadania realizowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy), 

 na rehabilitację społeczną: 1 331 154,00 zł (zadanie realizowane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). 

Powiat Buski realizował programy PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych, na 
które otrzymał środki w łącznej wysokości 455 665,91 zł, w tym: 

 Pilotażowy program PFRON „Aktywny samorząd” 370 492,91 zł, 
 Program celowy PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami II”:  

83 173,00 zł. 
 
2.4. Środki pozyskane dodatkowo 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  w roku 2014 pozyskało 

dodatkowe środki w wysokości: 1 763 751,78 zł z następujących źródeł:  
 Projekt systemowy „Nowy Zawód - Nowy Start” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 
dotacja 984 484,78 zł. (udział powiatu 115 498,22 zł), 

 Projekt „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej 
i Instytucji Rynku Pracy-Pilotaż” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 
i integracji społecznej - dotacja 749 217,00 zł, 

 Program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na 
realizację „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy 
zastępczej na rok 2014” – dotacja 1 000,00 zł, 

 Program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na 
realizację zadania publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 
dotacja 11 250,00 zł, 

 Budżet Wojewody na dodatki dla pracowników socjalnych – 4 800,00 zł, 
 Budżet Wojewody - dotacja celowa na realizację programu korekcyjno-

edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – dotacja  13 000,00 zł.  
 

2.5. Konkurs o Nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat Dla Rodziny” 
 

W roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w imieniu powiatu buskiego 
przystąpiło do Konkursu o Nagrodę Pary Prezydenckiej "Dobry Klimat Dla Rodziny". 
Konkurs kierowany jest do samorządów gminnych i powiatowych, które realizują 
ciekawe inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz dzieci, rodziców oraz integracji 
międzypokoleniowej. Daje możliwość zaprezentowania swoich działań na szerokim 
forum. Celem konkursu jest docenienie takich działań oraz pokazanie ich, jako dobrych 
praktyk pozostałym samorządom. 
 W roku 2014 szczególnie cenione były programy wynikające z lokalnych strategii 
oraz kompleksowe działania realizowane przy współpracy różnych instytucji. Para 
Prezydencka wskazała następujące kategorie: 

 Kategoria 1. Wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi 

http://www.centrumbusko.pl/
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 Kategoria 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
 Kategoria 3. Samorząd przyjazny seniorom 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło wniosek w kategorii 2. 
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali w Pałacu 

Prezydenckim, organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. Najlepsze 
samorządy otrzymają honorowy tytuł laureata, dyplom oraz statuetkę. 

 

 

 

 
 

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

Domy pomocy społecznej dzieli się na domy dla: 
 osób w podeszłym wieku, 
 osób przewlekle somatycznie chorych, 
 osób przewlekle psychicznie chorych, 
 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 
 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 
 osób niepełnosprawnych fizycznie. 
 

Domy pomocy społecznej mogą być prowadzone łącznie, tj. dla:  
1. osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, 
2. osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, 
3. osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, 
4. osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie. 
 

W roku 2014 na terenie powiatu buskiego funkcjonowały 4 domy pomocy 
społecznej (dla dwóch z nich powiat jest organem prowadzącym). Starosta Buski, 
a w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad ich 
działalnością. Na koniec 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywało 286 
mieszkańców, w tym 164 mieszkańców skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku 
(na starych zasadach) i 122 przebywających na zasadach obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2004 roku (na nowych zasadach). W wyniku ruchu mieszkańców w 2014 
roku przyjęto 24 osoby. 
 

3.1.1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie (jednostka prowadzona jest przez 
Samorząd Powiatu) wzorowany jest na rozwiązaniach holenderskich 
i spełnia rygorystyczne normy Unii Europejskiej. Pensjonariuszki 
mieszkają w dwu i trzyosobowych pokojach z nowoczesnym zapleczem 

socjalnym (aneksy). Domem Pomocy Społecznej w Zborowie od 1992 roku kieruje 
Helena Bebel. 

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

Na koniec 2014 roku przebywały w nim 63 pensjonariuszki, w tym 40 na starych 
zasadach i 23 na nowych zasadach. W 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej 
w Zborowie umieszczono 1 osobę. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Zborów za 2014 rok znajduje się 
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

3.1.2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojne 

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie (jednostka prowadzona jest 
przez Samorząd Powiatu) uzyskał wpis do rejestru Wojewody 
Świętokrzyskiego i aktualnie jest przystosowany dla dorosłych 
oraz dzieci i młodzieży (chłopców) niepełnosprawnych 
intelektualnie. Od 1991 roku dyrektorem tej jednostki jest 

Stanisław Kozioł. 
Na koniec 2014 roku w DPS przebywało 98 pensjonariuszy, w tym 76 na starych 

zasadach i 22 na nowych zasadach. W 2014 roku w domu pomocy społecznej 
w Gnojnie umieszczono 7 osób. 

 

Typ:   dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie 

liczba miejsc: 65 

Strona/e-mail http://www.dpszborow.pl/ dpszborow@op.pl 

  

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.dpszborow.pl/
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Typ:   
dla dorosłych i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie  (mężczyzn) 

liczba miejsc: 100 

Strona/e-mail http://www.dpsgnojno.pl/ dps_gnojno@poczta.onet.pl 

  

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Gnojno za 2014 rok znajduje się 
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 

 
3.1.3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi jest prowadzony na podstawie 
zawartej umowy na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr 
Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny z siedzibą w Słupi. 
Z dniem 01.09.2014 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej, prace zakończyła s. Renata Trzópek,  

a stanowisko to objęła s. Agata Jońca, która posiada doświadczenie w kierowaniu tym 
domem. 

Na koniec 2014 roku przebywało w nim 90 pensjonariuszek, w tym  43 na starych 
zasadach i 47 na nowych zasadach. W 2014 roku wydano 10 skierowań do DPS 
w Słupi. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Słupia za 2014 rok znajduje się 
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 
 

  
 

 

 

 

Typ:   dla kobiet przewlekle psychicznie chorych 

liczba miejsc: 90 

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

  

 

 

 

 

 

 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.dpsgnojno.pl/
mailto:dps_gnojno@poczta.onet.pl
http://www.dpsslupia.albertynki.pl/
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Dom Pomocy Społecznej w Słupi 
 

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

Na koniec 2014 roku przebywało w nim 35 pensjonariuszy, w tym 
30 na nowych zasadach i 5 na starych zasadach. W 2014 roku wydano 6 skierowań do 
DPS w Ratajach Słupskich. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności DPS Rataje Słupskie za 2014 rok 
znajduje się w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 
 

  
                                      
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 

Typ:   dla osób   w podeszłym wieku 

liczba miejsc: 35 

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

  

 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.diecezja.kielce.pl/
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Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 
 
3.1.5. Wybrane dane statystyczne dotyczące domów pomocy społecznej 

 

 
Tabela 4. Informacje ogólne 

 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa i typ placówki 

Liczba pracowników 
w placówkach wg stanu 
na dzień 31.12.2014 r. 

Średnia płaca brutto w  
poszczególnych 

jednostkach 
 (bez wynagrodzenia     
dyrektora/kierownika) 

 
 
 

 
Średni  miesięczny 
koszt utrzymania 

mieszkańca 

 
Ogółem 

 

 

2014 rok  
 

2014 rok 

 
1. 

Dom Pomocy Społecznej                                 
w Zborowie 

43 osoby / 41  etatu 
 

2 148,56  
 

3 164,96 
 

2. 
Dom Pomocy Społecznej                          

w Gnojnie 
68 osób / 65,75 etatu 

 
2 115,18 

3 097,13 

 
3. 

Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 64 osób / 62,50 etatu 
 

2 314,61 3 287,83 

 
4. 

Dom Pomocy Społecznej                          
w Ratajach Słupskich  

30 osób / 27 etatu 
 

1 718,45 
2 985,60 

 RAZEM: 
205 osób / 196,25 

etatu 

 

2 074,20 brutto 
średnio w powiecie  

3 133,88 

 
Koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 

w województwie świętokrzyskim w roku 2014 wynosił od 2 380,00 zł do 3 287,83 zł. 
Natomiast koszty domów pomocy społecznej w naszym powiecie kształtują się od 
kwoty 2 985,60 zł do 3 287,83 zł. Są to jedne z wyższych kosztów w województwie, co 
może spowodować, że nie będzie osób chętnych do umieszczenia w naszych domach. 

 
Tabela 5. Liczba miejsc/mieszkańców w DPS 

 

 
 

Lp. 

 
 

Nazwa i typ placówki 

 
 

Liczba miejsc 
 

 
 

Liczba mieszkańców wg stanu                  
na dzień 31.12.2014 r. 

 

 
1. 

Dom Pomocy Społecznej                           
w Zborowie 

65 63 

 
2. 

Dom Pomocy Społecznej                           
w Gnojnie 

100 98 

 
3. 

Dom  Pomocy Społecznej  w Słupi 90 90 

 
4. 

Dom Pomocy Społecznej                              
w Ratajach Słupskich  

35 35 

 
 

RAZEM: 290 286 

 
 

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

 
Lp. 

 
Jednostka organizacyjna pomocy społecznej  

Liczba osób przyjętych w roku 2014 

Skierowanych przez gminy 

1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 1 

2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 7 

3. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 10 

4. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich  6 

 RAZEM 24 

 
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku nie było osób oczekujących na 

umieszczenie w naszych domach pomocy społecznej. 
 

 
3.2. Opieka instytucjonalna nad dzieckiem pozbawionym częściowo lub 
całkowicie opieki rodziców - PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 
 

Dzieci wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się 
do życia w rodzinie mogą być umieszczone w: 

 placówce typu socjalizacyjnego, 

 placówce typu interwencyjnego, 

 placówce typu specjalistyczno-terapeutycznego, 

 placówce typu rodzinnego.  
 

W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle 
współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, 
ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

W roku 2014 na terenie powiatu buskiego funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo-
wychowawcze. 
 
 
 3.2.1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach 
 

Placówka spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720). 

Placówka posiada wpis do Rejestru Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych, Regionalnych Placówek Opiekuńczo - Terapeutycznych 

http://www.centrumbusko.pl/
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i Interwencyjnych Ośrodków Preadopcyjnych, który zezwala powiatowi buskiemu na 
prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 30 
wychowanków - ważny do dnia 31 grudnia 2020 roku. W związku z tym przystąpiono do 
wypracowania propozycji rozwiązań, koncepcji w zakresie wykorzystania powierzchni 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach w perspektywie roku 2020. Jednym 
z rozwiązań mogłoby być utworzenie w obecnej infrastrukturze dwóch placówek 
opiekuńczo-wychowawczych z jednym Centrum Administracyjnym.  

 
Placówką od 2012 roku kieruje Piotr Zeljaś. Jednostka prowadzona jest przez 

Samorząd Powiatu. 
 

Na koniec 2014 roku w placówce przebywało 29 wychowanków. W 2014 roku 

w placówce zostało umieszczone 1 dziecko na podstawie postanowienia sądu 

rodzinnego. 

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności PO-W w Winiarach za 2014 rok 
znajduje się w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej.) 

 
Tabela 7. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach na dzień 
31 grudnia 2014 roku 
 

Lp. Powiat pochodzenia dziecka Wychowankowie – liczba  

1. 
 

Powiat Buski 
24 

2. Powiat Konecki 1 

3. 
 

Miasto Sosnowiec 
 

3 

4 Powiat Starachowicki 1 

 
 

Razem 29 

 
Wykres 2. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach wg.  
stanu na dzień 31.12.2014 r. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 8. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku) 
 

 
Lp. 

 
Placówka 

Liczba 
wychowanków 

Wychowankowie 
z powiatu 
buskiego 

Wychowankowie 
z innych 
powiatów 

1. Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza  

w Winiarach  

 
29  

 
24 

 
5 

 
 Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce 

w roku 2014 (obliczone na podstawie kwoty rocznych wydatków przeznaczonych  
na działalność tej placówki, wynikających  z utrzymania dzieci z poprzedniego roku 

24

13

1

Powiat Buski

Powiat Konecki

Miasto Sosnowiec

Powiat Starachowice

http://www.centrumbusko.pl/
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kalendarzowego, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych, powiększonych 
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy), przedstawione są w tabeli.  
 

Tabela 9. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanków 
 

 
Lp. 

 
Placówka 

 
Liczba  
miejsc 

Liczba 
pracowników 

w placówce wg 
stanu na dzień 
31.12.2014 roku 

Średnia płaca 
brutto w 2014 r. 

(bez 
wynagrodzenia 

dyrektora) 

Miesięczne 
wydatki na 
utrzymanie 

wychowanka 
 w 2014 roku 

 
1. 

Placówka Opiekuńczo 
Wychowawcza 

w Winiarach 
30  

28 osoby / 
22,25 etatu 

 
2 275,00 zł 3 884,56 zł 

 
W województwie świętokrzyskim w roku 2014 wynosiły one od 2 628,30 zł do 

5 898,00 zł. Koszty funkcjonowania, jakie generuje placówka mogą spowodować 
trudności w obsadzie miejsc lub będzie zmuszona przyjmować dzieci z trudnościami 
wychowawczymi. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach 

3.2.2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie  
 
Placówka od 2008 roku posiada wpis do rejestru Wojewody na czas 
nieokreślony. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie 
jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr 
Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Gwidona z Montpellier. Powiat 
Buski posiada podpisaną umowę ze Zgromadzeniem na realizację 
zadania pod nazwą „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-

Typ:   socjalizacyjny 

liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych 

Strona/ e-mail www.powwiniary.busko.pl / domdziecka_winiary@wp.pl 

  

http://www.centrumbusko.pl/
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Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”. Bezpośrednim wykonawcą tego zadania 
jest Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Pacanowie ul. Radziwiłłówka 4, 28-133 
Pacanów. Placówką w Pacanowie od 2009 roku kieruje s. Dobromiła Teresa Kurek. 

 
Na koniec 2014 roku przebywało w placówce 30 dzieci. W 2014 roku w placówce 

zostało umieszczonych 3 wychowanków na podstawie postanowień sądu rodzinnego. 
 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności PO-W w Pacanowie za 2014 rok 

znajduje się w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 
 
Tabela 10. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie na dzień 
31 grudnia 2014 roku 
 

Lp.  
Powiat pochodzenia dziecka 

 

 
Wychowankowie – liczba  

 
1. 

 
Powiat  Buski 

 
15 

2. 
 
 

 
Powiat Kielecki  

 
4 

3. 
 

Powiat Konecki 
 

2 

 
4. 
 

 
Powiat Skarżyski 

 
5 

5.  
 

Powiat Radomszczański  
 

4 

 
 

RAZEM 30 

 

 

Wykres 3. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie na dzień 
31.12.2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabela 11. Liczba umieszczonych wychowanków (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku) 
 

 
Lp. 

Placówka 
Liczba 

wychowanków 

Wychowankowie 
z powiatu 
buskiego 

Wychowankowie 
z innych powiatów 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza 
w Pacanowie 

 
30 

 
15 

 
15 

 

50%

13%

7%

17%

13%
Powiat  Buski

Powiat Kielecki

Powiat Konecki

Powiat Skarżyski

Powiat Radomszczański

http://www.centrumbusko.pl/
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Tabela 12. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie wychowanków 
 

 
Lp. 

 
Placówka 

 
Liczba              
miejsc 

Liczba 
pracowników 
w placówce wg 

stanu na dzień 
31.12.2014 roku 

Średnia Płaca 
brutto w  2014 r. 

(bez 
wynagrodzenia 

dyrektora) 

Miesięczne wydatki  na  
utrzymanie 

wychowanka   w 2014 
roku 

1. 
Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza 
w Pacanowie 

30 
21 osoby / 21 

etatu 

 
2 274,64 zł 3 319,00 zł 

 
 

         

 

 

 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie 
 

 
3.3. Współfinansowanie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dziecka  

w pieczy zastępczej 
 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje w art. 176 
i art. 191 współfinansowanie wydatków przez gminę za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości: 
 
 

 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Typ:   socjalizacyjny 

liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych 

Strona/ e-mail www.domojcagwidona.pl/ domdzieckapacanowy@op.pl 

 

 

http://www.centrumbusko.pl/
http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/ekonomia-i-finanse/5426-wspofinansowanie-przez-gmin-wydatkow-z-tyt-umieszczenia-dziecka-w-pieczy-zastpczej
http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/ekonomia-i-finanse/5426-wspofinansowanie-przez-gmin-wydatkow-z-tyt-umieszczenia-dziecka-w-pieczy-zastpczej
http://www.domojcagwidona.pl/
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Tabela 13. Współfinansowanie przez gminy wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy 
zastępczej wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku 

 

LP. GMINA Liczba dzieci Piecza zastępcza % 

1. MGOPS Busko-Zdrój 

2 POW Winiary 50% 

1 POW Pacanów 50% 

1 RZ – Busko 10% 

1 RZ – Busko 10% 

1 RZ - Busko 50% 

2. GOPS Stopnica 1 POW Winiary 50% 

3. GOPS Gnojno 
3 POW Winiary 

50 % 
4 POW Pacanów 

4. GOPS Pacanów 2 POW Winiary 
 

50% 

  
 
3.4. Biała Sobota w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych  

 
W dniu 5 kwietnia 2014 roku  z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Busku - Zdroju w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Pacanowie 
i Winiarach zostały zorganizowane badania lekarskie dzieci. Badania przeprowadzili: 
lek. med. Janusz Maria Dobrowolski -  ortopeda oraz lek. med. Barbara 
Szabłowska -  pediatra. Celem badań przeprowadzanych w placówkach było uzyskanie 
oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a także ustalenie potrzeb opieki profilaktycznej, 
leczniczej i rehabilitacyjnej. Ogólny stan zdrowia dzieci został oceniony przez lekarzy 
jako dobry. 

 
 

  

  

 

       

                   lek. med. Janusz Maria Dobrowolski-ortopeda        lek. med. Barbara Szabłowska -  pediatra 

 
3.5. Biała Niedziela dla rodziny 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju było inicjatorem  
i pomysłodawcą akcji „Biała Niedzieli Dla Rodziny”. Mieszkańcy powiatu buskiego,  
a w szczególności rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze i dzieci z Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich, 
szczepień przeciwko grypie oraz badań mammograficznych.  

 

 

http://www.centrumbusko.pl/
http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/ekonomia-i-finanse/5426-wspofinansowanie-przez-gmin-wydatkow-z-tyt-umieszczenia-dziecka-w-pieczy-zastpczej
http://wartowiedziec.org/index.php/pomoc-spoleczna/ekonomia-i-finanse/5426-wspofinansowanie-przez-gmin-wydatkow-z-tyt-umieszczenia-dziecka-w-pieczy-zastpczej
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Rodzina zastępcza w trakcie Białej Niedzieli 
 
 

4. RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA 

 
4.1. Rodziny zastępcze 
 

Jednym z istotnych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku - Zdroju jest organizowanie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku 
niemożności zapewnienia im opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Do 
tego celu został powołany Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń 
oraz Pomocy Instytucjonalnej. 

W Powiecie Buskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełni również na 
mocy Zarządzenia Starosty Buskiego funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz 135 z póź. zm.) są: 

 
Formy rodzinnej pieczy zastępczej  

 
Rodzaje funkcjonujących rodzin zastępczych w Powiecie Buskim w roku 2014 
przedstawia poniższa tabela. 
 
 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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Tabela 14 . Rodzaje rodzin zastępczych funkcjonujących w Powiecie Buskim 
 

Lp. Typ rodziny zastępczej Liczba rodzin Liczba dzieci 

1 Spokrewniona 9 10 

2 Niezawodowa 12 12 

 
3 

Zawodowa rodzina zastępcza 
3 
 

12 
 

 Ogółem  24 34 

 

Rodziny zastępcze w Powiecie Buskim funkcjonują na terenie 6 gmin. 

Wykres 4. Liczba rodzin zastępczych w danej gminie Powiatu Buskiego stan na 31.12.2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowo wykaz rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej w danej gminie Powiatu Buskiego obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 15. Wykaz rodzin zastępczych z poszczególnych gmin 

 
 

Gmina 

 
Liczba 
rodzin 

spokrewni
onych 

 
Liczba 

dzieci w 
rodzinach 

 
Liczba 
rodzin 

nie-
zawodo 
- wych 

 
 

Liczba 
dzieci w 

rodzinach 

 
 

Liczba rodzin 
zawodowych 

 
 

Liczba 
dzieci 

w rodzinach 

 
Ogółem 

 
Liczba 
rodzin 

 
Liczba 
dzieci 

Busko - 

Zdrój 

5 5 6 6 1 3 12 14 

Wiślica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stopnica 1 1 3 3 0 0 4 4 

Pacanów 2 3 0 0 1 5 3 8 

Gnojno 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

0 

1 

3 
0 

4 

2 

2 

1 

3 

http://www.centrumbusko.pl/
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Solec - 

Zdrój 

0 0 2 2 0 0 2 2 

Tuczępy 0 0 1 1 0 0 1 1 

Nowy 

Korczyn 

1 1 0 0 1 4 2 5 

Ogółem 9 10 12 12 3 12 24 34 

 

Budżet Powiatu Buskiego na rodzinną pieczę zastępczą kształtował się następująco: 
 

Tabela 16. Budżet powiatu na rodziny zastępcze w poszczególnych latach 2005 – 2014 

 
Lp. Rok Budżet 

1. 2005 450 000 

2 2006 578 111 

3. 2007 558 203 

4. 2008 533 000 

5. 2009 531 251 

6. 2010 600 000 

7. 2011 525 746 

8. 2012 731 825 

9. 2013 661 916 

10 2014 707 783 

 
Wykres 5. Budżet rodzin zastępczych 
 

450 000

578 111 558 203
533 000 531 251

600 000

525 746

731 825
661 916

707 783

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Budżet Rodzin Zastępczych (zł)

 
4.1.1. Praca socjalna z rodzinami zastępczymi 

 
Centrum ma obowiązek nadzoru procesu wychowawczego oraz zabezpieczenia 

materialnego dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W tym celu pracownicy 
socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju utrzymują stały, 
bezpośredni kontakt ze wszystkimi rodzinami zastępczymi. Pracują także z rodzicami 
biologicznymi dzieci z pieczy zastępczej, a wywiady środowiskowe stanowią podstawę 

http://www.centrumbusko.pl/
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do sporządzania decyzji o wysokości odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt 
ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także 
do monitorowania i oceny funkcjonowania tych rodzin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praca socjalna z rodzinami zastępczymi  
 

W roku 2014 r. wprowadzone zostały zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, które ujednoliciły wsparcie finansowe rodzin zastępczych. 
Rodziny zastępcze spokrewnione otrzymują świadczenia w wysokości 660 zł 
miesięcznie, rodziny niezawodowe i zawodowe 1000 zł miesięcznie na jedno dziecko. 
W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności  rodzina 
otrzymuje dodatkowo 200 zł. Wszystkie świadczenia wypłacane są rodzinom na 
podstawie decyzji administracyjnych. 
 Rodziny zastępcze dodatkowo otrzymały świadczenia z tytułu: 
- dofinansowania przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej - 2 rodziny (po 1 dziecku) 
w kwocie razem 4000 zł, 
- dofinansowania do wypoczynku dla - 1 rodziny z 2 dzieci w kwocie 976,40 zł, 
- dofinansowania do utrzymania lokalu mieszkalnego -  2 rodziny w kwocie 33 179,06 zł, 
- dofinansowania do remontu lokalu mieszkalnego - 1 rodzina w kwocie 2 000 zł, 
- wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 94 696,08 zł 

 
 
4.1.2. Praca z rodzicami biologicznymi 
 

W 2014 r. wydano 15 decyzji odstępujących od ponoszenia opłaty za pobyt 
dzieci w pieczy zastępczej – zgodnie z Uchwałą Nr XXII/220/2012 Rady Powiatu 
Buskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 
raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2014 roku żadna rodzina biologiczna nie ponosiła odpłatności za pobyt dzieci 
w pieczy zastępczej zgodnie z wydanymi decyzjami. 

 
 

4.1.3. Postępowania alimentacyjne 
 

PCPR w 2014 r. rozpoczął proces alimentacji w stosunku do rodziców 
biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Po zasięgnięciu informacji od 
rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków pomocy 
społecznej nt. świadczeń alimentacyjnych, radca prawny rozpoczął przygotowywania 
stosownych pozwów do sądu o zasądzenie alimentów od rodziców biologicznych, na 
rzecz dzieci z pieczy zastępczej. Wszystkie pozwy dotyczą tych rodziców biologicznych, 
gdzie upłynął rok od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. 

 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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Kontakt z rodzinami zastępczymi 
poprzez komunikator skype 

 

4.2.Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) rodziny 
zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, 
nieobjętych opieką koordynatora, zadania koordynatora wykonuje organizator.  

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje opieką rodziny zastępcze na 
wniosek złożony przez rodziny z prośbą o objęcie opieką ze strony koordynatora. 
W 2014 roku w Powiecie Buskim opieką koordynatora objęte zostały 24 rodziny 
zastępcze. 

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt. 15 oraz art. 77 pkt. 7 Ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator 
rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia Staroście i Radzie Powiatu sprawozdanie 
z rocznej działalności, co zostało zawarte w niniejszym sprawozdaniu.  

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma za zadanie wspieranie rodzin 
zastępczych w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych. W 2014 r. 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniony był 1 koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej.  

W celu usprawnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej weszło 
w życie Zarządzenie Nr 22/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku-Zdroju z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie regulaminu pracy Koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Buskim. 

Koordynator udaje się z wizytą służbową 
do rodziny zastępczej przynajmniej raz w 
miesiącu, chyba, że sytuacja rodzinna wymaga 
częstszych wizyt. Koordynator pracuje w systemie 
zadaniowym, dzięki czemu może odwiedzać 
rodziny w różnych porach dnia. Wizyty służbowe 
koordynatora są często niezapowiedziane, 
w związku z tym pracownik ma możliwość 
sprawdzenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka.  
Z każdej wizyty sporządzana jest notatka służbowa.  

Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 r. przedstawia się 
następująco:  

 Wizyty służbowe - 111 razy.  
Kontakt z ośrodkami pomocy społecznej odpowiednimi do miejsca zamieszkania 

rodziny zastępczej, instytucjami mającymi wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie 
zastępczej:  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju - 1 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie -1 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie - 1 

 Ośrodek Zdrowia w Solcu – Zdroju -1 

 Ośrodek Zdrowia w Nowym Korczynie - 1 

 Koordynator uzyskiwał również informacje w placówkach oświatowych, do 
których uczęszczają dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, a dokładniej: 

 Zespół Szkół w Nowym Korczynie - 2 

 Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju - 1 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku – Zdroju – 3 

 Specjalny Ośrodek dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju – 2 

 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju – 1 

 Gimnazjum w Pacanowie – 2 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
27 

 

 Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach – 2 

 Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych w Busku – Zdroju – 1 

 Szkoła Podstawowa w Busku – Zdroju - 1 

 Spotkanie z psychologiem – 1 

 Spotkania z pedagogiem – 5 

 Spotkania z rodzicami biologicznymi – 3  
 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma również stały kontakt z placówkami 
opiekuńczo – wychowawczymi działającymi na terenie naszego powiatu, a mianowicie; 

 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach - 2 

 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie – 2  

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ma również za zadanie koordynację 
procesu edukacyjnego dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Koordynator 
kontaktuje się z placówkami edukacyjnymi, do których uczęszczają podopieczni. 
Kontakt ten jest bezpośredni z wychowawcami, pedagogami, jak również pisemny 
poprzez prośbę o przedstawienie wyników nauczania. Wychowankowie rodzinnych form 
pieczy zastępczej osiągają różnorodne wyniki w nauce, zarówno bardzo dobre                       
z przedmiotów wiodących (matematyka, j. polski), jak również oceny na pograniczu 
dopuszczających i dostatecznych. Podopieczni, którym w bieżącym roku szkolnym 
grożą oceny niedostateczne z danych przedmiotów (na koniec I semestru) podjęli 
działania w celu poprawy tych ocen. 

 

 

  

 

 

Praca z rodzinami zastępczymi 

4.3. Okresowa ocena sytuacji dziecka. Ocena rodzin zastępczych 
 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej cyklicznie dokonuje oceny procesu 
wychowawczego dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.  
 W 2014 r. zorganizowano 2 spotkania mające na celu dokonanie Okresowej 
Oceny Sytuacji Dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej. Oceny odbyły 
się w dniach:  

 pierwsza - 6.06.2014 r. - oceniono 28 dzieci;  

 druga - 12.12.2014 r. - oceniono 27 dzieci; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

http://www.centrumbusko.pl/
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Ponadto zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135) dokonano oceny rodzin 
zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu Buskiego. Oceniono 17 rodzin 
zastępczych, w których przebywają dzieci niepełnoletnie. Wszystkie rodziny otrzymały 
pozytywne oceny funkcjonowania.  

Jednym z zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 77 pkt 3 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest przygotowanie we 
współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planu pomocy dziecku. 

Asystent rodziny pracuje tylko z jedną rodziną biologiczną w gminie Busko – 
Zdrój, natomiast w pozostałych gminach powiatu buskiego asystenci zatrudnieni 
w ośrodkach pomocy społecznej nie pracują z rodzinami biologicznymi dzieci 
przebywających w rodzinach zastępczych, dlatego też plan pomocy dziecku 
przebywającemu w pieczy zastępczej sporządzany jest przez koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej wraz z rodziną zastępczą. Plan pomocy dziecku przebywającemu 
w pieczy zastępczej sporządzany jest, co pół roku i aktualizowany na bieżąco.  

Rodziny zastępcze są stale informowane o możliwości skorzystania z porad 
radcy prawnego oraz psychologa. 
 
4.4. Zjazd rodzin zastępczych 
 

Dnia 13 października w 2014 r. w Daleszycach odbył się VII Zjazd Rodzin 
Zastępczych, zorganizowany przez Fundację Przystanek Dziecko z Daleszyc. Zjazd 
rozpoczął Akcję Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki – Koruby „Potrzebuje 
rodziców od zaraz”. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze z Powiatu 
Buskiego. 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Zjazd rodzin zastępczych – Daleszyce 2014 r. 

 
4.5. Dyżury informacyjno-konsultacyjne 
 

W roku 2014 odbyły się dyżury informacyjno-konsultacyjne w ramach Akcji 
Społecznej Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję Rodziców od Zaraz”. Dyżury 
pełnili: radca prawny, kurator sądowy, pracownik socjalny, psycholog oraz koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej. Udzielano porad na temat pieczy zastępczej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dyżury informacyjno – konsultacyjne w ramach Akcji Społecznej Wojewody Świętokrzyskiego 
 „Potrzebuję Rodziców od Zaraz” 

http://www.centrumbusko.pl/
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4.6. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 
 

Dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Buskiego działa grupa wsparcia. 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu i prowadzone są przez psychologa oraz 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W trakcie spotkań rodzice zastępczy radzą 
się, jak rozwiązywać problemy opiekuńczo-wychowawcze występujące w rodzinie 
zastępczej, jak również chwalą się osiągnięciami podopiecznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

      
 Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 

 

4.7. Wizyty w rodzinach zastępczych  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Kierownik Zespołu 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej wraz 
z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej wizytowali wszystkie rodziny zastępcze     
z powiatu buskiego. Celem wizyt było sprawdzenie sytuacji rodzin zastępczych.  

 

 

 

 

   
                                           Wizyty w rodzinach zastępczych 

4.8. Pomoc dla rodzin zastępczych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stara się również wspomagać rodziny 
zastępcze w wypełnianiu obowiązków opieki nad dziećmi na przykład poprzez 
pozyskiwanie sponsorów. W zeszłym roku Centrum nawiązało współpracę z Kompanią 
Piwowarską S.A. W wyniku tej współpracy powstał projekt „Spełniamy zdrowe 
marzenia”, który zakładał pozyskanie 12 rowerów dla dzieci z rodzin zastępczych 
zawodowych. Uroczyste przekazanie rowerów odbyło się w Europejskim Centrum Bajki 
w Pacanowie, a gośćmi specjalnymi byli piłkarze klubu sportowego VIVE TAURON 
Kielce.  
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      Przekazanie rowerów dzieciom z rodzin zastępczych 
     z udziałem piłkarzy ręcznych klubu VIVE TAURON Kielce 

 

4.9. Dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów  

 Do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci 
z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 
dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywających również na terenie 
innego powiatu. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie 
innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
jego umieszczeniem ponosi wydatki na utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń 
przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat, na terenie którego funkcjonuje 
rodzina zastępcza przyjmująca dziecko, zawiera z powiatem właściwym porozumienie 
w sprawie umieszczenia w niej dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie. 

Na podstawie zawartych pomiędzy powiatami w roku 2014 i w latach 
poprzednich porozumień na terenie innych powiatów w 5 rodzinach  umieszczonych 
zostało 7 dzieci oraz rodzinnych domach dziecka umieszczonych zostało 2 dzieci 
z terenu powiatu buskiego.  
 

Tabela 17. Wykaz zawartych porozumień z innymi powiatami 

LP. POROZUMIENIE Z POWIATEM LICZBA DZIECI 

1 Powiat Kazimierski 1 

2 Powiat Wielicki 3 

3 Powiat Limanowski 1 

4 Powiat Sochaczewski 1 

5 Powiat Trzebnicki 1 

7 Powiat Staszowski -RDD 1 

8 Powiat Kielecki - RDD 1 

RAZEM 
  
 

9  DZIECI 

 

4.10. „NIE MA JAK RODZINA” Festyn Rodzinny 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju dnia 13 czerwca 2014 r. 
zorganizowało w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak 
Rodzina”, promujący rodzicielstwo zastępcze. Festyn odbył się także z okazji 
Międzynarodowego Dnia Rodziny ogłoszonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego.  

W części artystycznej wystąpiły zespoły: Międzyszkolny Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca z Krakowa, Digress z Połańca oraz Orkiestra Dęta z Huty Szkła 
Gospodarczego w Staszowie.  

Ponadto podczas Festynu można było skorzystać z wielu atrakcji, m.in.: 
- trampoliny 

http://www.centrumbusko.pl/
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- dmuchanego zamku  
- malowania twarzy 

W trakcie festynu Komenda Powiatowa Policji w Busku – Zdroju zaprezentowała 
pokaz sprzętu i znakowanie rowerów. Podobnie Komenda Powiatowej  Państwowej 
Straży Pożarnej zachęcała do przymierzenia czerwonego kasku, obejrzenia od środka 
samochodu bojowego, czy poćwiczenia na fantomie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festyn Rodzinny “Nie Ma Jak Rodzina” 
 

W Festynie „Nie Ma Jak Rodzina” udział wzięło ok. 500 uczestników wraz 
z zaproszonymi gośćmi. 

Podczas Festynu Rodzinnego po raz pierwszy odbył się Bieg Rodzinny 
„Zielony kilometr”, którego celem było rozpowszechnianie idei biegania, jako 
najlepszej formy aktywnego wypoczynku oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród 
rodzin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczestnicy Biegu Rodzinnego „Zielony kilometr” 

 
4.11. Dożynki 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako jedyna jednostka pomocy 

społecznej, promowało szeroki wachlarz swojej działalności podczas 
XIV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Busku-Zdroju. Na stoisku można 
było otrzymać wszystkie informacje dotyczące działalności Centrum, w tym szczególnie 
rodzicielstwa zastępczego, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy 

http://www.centrumbusko.pl/
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psychologicznej, a także projektu systemowego pn. „Nowy Zawód – Nowy Start” 
i projektu Schematom STOP!. 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 Dożynki Wojewódzkie w Busku-Zdroju 14.09.2014 r. 
 
4.12. XII Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie corocznie uczestniczy w Festiwalu Kultury 
Dziecięcej w Pacanowie. Obecność Powiatowego Centrum w obchodach Festiwalu 
w dniu 1 czerwca 2014 r. miała na celu upowszechnianie informacji o usługach oraz 
formach wsparcia adresowanych do osób potrzebujących i rodzin z terenu Powiatu 
Buskiego. Podczas Festiwalu rozstawiony został namiot Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, rozdawane były m.in. poradniki dla osób niepełnosprawnych, formularze 
rekrutacyjne do projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”, wnioski o dofinansowanie 
w ramach programów PFRON, jak również przekazywano informacje nt. pieczy 
zastępczej. PCPR promowało również ofertę Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu 
Rehabilitacyjnego, utworzonej ze środków Powiatu Buskiego oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Festiwal zgromadził 
wielu mieszkańców powiatu oraz gości.  

 

 

  

 

 
XII Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie 

 

4.13. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na 
lata 2012-2014  
 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca  
2011 r. art. 180 pkt. 1 nakłada na powiaty opracowanie i realizację 3- letnich 
Powiatowych Programów Rozwoju Pieczy Zastępczej. W powiecie buskim został 
opracowany 3-letni program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej. Program został 
przyjęty Uchwałą Nr XX/190/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 
2012 roku. Sporządzony został na lata 2012-2014. Realizatorem Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

W programie wskazano na konieczność podjęcia działań profilaktycznych, 
wspomagających i wspierających rodzinę biologiczną dziecka, rozwijających 
i wspierających rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniających się 
wychowanków, a także utrzymujących poziom świadczonych usług przez 

http://www.centrumbusko.pl/
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instytucjonalną pieczę zastępczą funkcjonującą na terenie powiatu. Obecnie trwają 
prace nad kolejnym 3-letnim Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej.  

W programie opracowano następujące cele, które na bieżąco realizowane są 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Tabela 18. Realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

Cele programu Realizacja 

Cel 1. Wieloaspektowa praca 
z rodzinami przejawiającymi 
trudności opiekuńczo- 
wychowawcze i zagrożonymi 
odebraniem dziecka oraz 
przeciwdziałania ich 
dysfunkcjonalności. 

- Udzielanie porad psychologiczno – pedagogicznych, 
doradcy zawodowego, radcy prawnego. 
- Organizowanie imprez rodzinnych: Festyn Rodzinny „Nie 
ma jak Rodzina”,  
- Przygotowywanie paczek żywnościowych dla rodzin o 
trudnej sytuacji socjalno – bytowej. 

Cel 2. Rozwój i wsparcie 
rodzinnych form pieczy 
zastępczej. 
 
 

- Organizacja Festynu Rodzinnego „Nie Ma Jak Rodzina”, 
- Organizacja Biegu Rodzinnego „Zielony kilometr”,  
- Zatrudnienie koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 
- Pozyskanie wolontariuszy udzielających korepetycji 
dzieciom z rodzin zastępczych, 
- Realizacja projektu „Spełniamy zdrowe marzenia” 
skierowanego dla rodzin zastępczych zawodowych - 
przekazanie 12 rowerów dla dzieci z pieczy zastępczej, 
- Udział dzieci z rodzin zastępczych w kolonii letniej, 
- Udział rodzin zastępczych i dzieci z placówek opiekuńczo 
– wychowawczych  w badaniach profilaktycznych 
(ortopeda, internista) oraz skorzystania ze szczepionek 
przeciwko grypie, 
- Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, 
- Organizacja szkolenia „Mediacje rodzinne” dla rodzin 
zastępczych, 
- Organizacja warsztatów dla wychowanków rodzin 
zastępczych, 
- Organizacja szkolenia dla kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej PRIDE – Rodzinna Opieka 
Zastępcza. 

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

- Podejmowanie współpracy z rodzinami biologicznymi, 
- Przekazanie paczek żywnościowych dla rodziców 
biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 

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

- Udział pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w 
kursach kwalifikacyjnych finansowanych ze środków EFS, 
- Szeroko pojęte wsparcie  poprzez m.in.:porady 
psychologiczne, prawne, doradcy zawodowego, 
pracownika socjalnego, 

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

- Placówki opiekuńczo - wychowawcze funkcjonujące na 
terenie powiatu buskiego posiadają wymagane standardy 
oraz wpis na czas nieokreślony do rejestru Wojewody 
Świętokrzyskiego w sprawie prowadzenia placówek 
opiekuńczo-wychowawczych.  
 
Każda z placówek w miarę własnych zasobów 
finansowych na bieżąco podnosi komfort świadczonych 
usług dla wychowanków. Placówki stale poszukują 
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sponsorów oraz mają kontakt z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz dobra dziecka.  
Plany usamodzielnienia wychowanków opuszczających 
placówki opiekuńczo - wychowawcze są realizowane 
systematycznie oraz zgodnie z zawartymi potrzebami 
i wnioskami. 

 
W programie założono również limit rodzin zastępczych zawodowych dla 

Powiatu Buskiego. Zakłada on utworzenie jednej rodziny zastępczej zawodowej  
w danym roku kalendarzowym. W roku 2014 nie utworzono rodziny zastępczej 
zawodowej, ponieważ żadna z rodzin nie spełniała warunków do pozostania 
zawodową rodziną zastępczą. Przede wszystkim rodziny zastępcze nie miały 
trzyletniego doświadczenia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej. 
 
 
4.14. Realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
 

 
 

 
 
 

Powiat Buski, co roku przystępuje do Resortowego programu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. pn.  „Koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej”. Środki finansowe pozyskane z programu wynoszą 
11250 zł. Ponadto w ramach tego samego programu Powiat przystąpił do zadania 
mającego na celu wsparcie powstających rodzin zastępczych. Środki finansowe 
pozyskane z programu wynoszą 1000 zł.  

W latach ubiegłych pozyskiwane środki były większe, gdyż ogłaszane były konkursy 
na szkolenia rodzin zastępczych, natomiast w roku 2014 był ogłoszony jedynie konkurs 
dla nowopowstałych rodzina zastępczych.  
 
 
4.15. Usamodzielnienie wychowanków 

 
 Na podstawie orzeczenia sądu osobie umieszczonej w pieczy zastępczej, 

opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-
terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”: 

• przyznaje się pomoc na: 
1) kontynuowanie nauki, 
2) usamodzielnienie, 
3) zagospodarowanie; 

• udziela się pomocy w uzyskaniu: 
 odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
 zatrudnienia. 
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Tabela 19. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w 2014 roku 

Tabela 20. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z placówek opiekuńczo –
 wychowawczych w 2014 r. 
 

 

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

 POMOC 
PIENIĘŻNA NA 

USAMODZIELNIENIE 

POMOC PIENIĘŻNA NA 

KONTYNUOWANIE NAUKI 
POMOC NA 

ZAGOSPODAROWANIE 
W FORMIE RZECZOWEJ 

PRACA 
SOCJALNA 

 
LICZBA OSÓB 

 
3 

 
9 

 
3 

 
21 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

 
3 

 
103 

 
3 

 
5 

KWOTA 16 876,00 45 652,00 11 382,00 - 

 
Tabela 21. Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom na podstawie Ustawy o pomocy 
społecznej 
 

 
POMOC PIENIĘŻNA NA 

USAMODZIELNIENIE 
POMOC PIENIĘŻNA NA 

KONTYNUOWANIE NAUKI 

POMOC NA 

ZAGOSPODAROWANIE  
W FORMIE RZECZOWEJ 

PRACA 

SOCJALNA 

LICZBA OSÓB 0 3 1 7 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
0 14 1 7 

KWOTA 0 8 399,70 2000,00 - 

 
Usamodzielnieni wychowankowie objęci są również pomocą socjalną, która 

w szczególności polega na ustaleniu ich sytuacji życiowej, dochodowej i rodzinnej. 
Oprócz tego mogą korzystać z poradnictwa i doradztwa w sprawach osobistych, 
wsparcia w życiowym usamodzielnianiu się, a także pomocy w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, w wyborze dalszego toku kształcenia, pomocy w uzyskaniu 
mieszkania i znalezieniu zatrudnienia. Na początku procesu usamodzielnienia 
koordynator sporządza wraz z wychowankiem Indywidualny Program 
Usamodzielnienia. W tym dokumencie wychowanek uwzględnia przede wszystkim 
plany związane z nauką, podjęciem zatrudnienia oraz sytuacje mieszkaniową. W 2014 
roku pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju                    
w ramach nadzoru, kontroli i wspierania realizacji programów usamodzielniania spotykał 
się indywidualnie z usamodzielnianymi wychowankami i ich opiekunami procesu 
usamodzielnienia. Celem spotkań było przekazanie niezbędnych informacji dotyczących 

 
Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 
 

 POMOC 
PIENIĘŻNA NA 

USAMODZIELNIENIE 

POMOC PIENIĘŻNA  
NA KONTYNUOWANIE 

NAUKI 

POMOC NA 
ZAGOSPODAROWANIE 
W FORMIE RZECZOWEJ 

PRACA 
SOCJALNA 

 
LICZBA OSÓB 

 
2 

 
12 

 
2 

 
24 

 
LICZBA ŚWIADCZEŃ 

 
2 

 
123 

 
2 

 
3 

 
KWOTA 

 
9 882,00 

 
72 340,00 

 
4 794,00 

 
- 
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prawidłowego przebiegu oraz przestrzeganie zapisów IPU. Ważnym elementem  
wspierania pełnoletnich wychowanków były realizowane kursy zawodowe w ramach 
projektu systemowego „Nowy Zawód - Nowy Start” współfinasowanego ze środków Unii 
Europejskiej. Pomocą taką Centrum objęło 7 wychowanków rodzin zastępczych                
i placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

 
Wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 
czyli wychowankowie systemu pieczy zastępczej osiągający pełnoletność, wchodzą 
w samodzielne życie bez wsparcia własnej rodziny, a czasem nawet z koniecznością 
wzięcia na siebie odpowiedzialności za nieporadnego życiowo rodzica.  
 Głównym problemem na terenie naszego powiatu dla usamodzielnianych 
wychowanków było uzyskanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Możliwości Centrum 
ograniczają się w tym zakresie do odsyłania wychowanków do urzędu pracy oraz 
skierowania na kursy zawodowe organizowane w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (projekty).  
 

                      
Realizacja procesu usamodzielnienia pełnoletniego wychowanka 

 

 
4.16. Szkolenie PRIDE- Rodzinna Opieka Zastępcza 

 
           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przeprowadziło kolejną 
edycję szkolenia grupowego programem PRIDE, jego celem było zdobycie kompetencji 
potrzebnych, do skutecznego wypełniania zadań związanych z opieką zastępczą. 
Szkolenie PRIDE dla rodzin zastępczych wzorowane jest na amerykańskich wzorach 
i rozwiązaniach w tym zakresie. Warsztaty trwały od kwietnia  do sierpnia 2014 r. 
i wzięło w nich udział 10 osób tj. 5 rodzin chętnych do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Cały cykl przygotowawczy obejmował 12 sesji metodycznych, wizyty 
domowe oraz 10-godzinną praktykę w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Zajęcia poprowadziły licencjonowane trenerki programu PRIDE - pracownicy PCPR: 
Aneta Chwalik oraz Danuta Sołtyk.   Wszystkie rodziny, które uczestniczyły w szkoleniu  
otrzymały certyfikaty kwalifikujące ich do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
 

  
 
 
 
 
  

 

  

  

  

Szkolenie PRIDE 
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5. UDZIELANIE POMOCY UCHODŹCOM 

 
 W 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju nie udzielało 
pomocy uchodźcom. Do Centrum nie wpłynął żaden wniosek uchodźcy o udzielenie 
pomocy. 
 
 

6. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 
6.1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
 
 Zadania Powiatu realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych wynikają z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał 
podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2014 rok 
z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należące do 
kompetencji samorządów powiatowych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON 
samorządom wojewódzkim i powiatowym. Dla powiatu buskiego została przeznaczona 
kwota 1 491 154,00 złotych, w tym na zobowiązania dotyczące dofinansowania 
kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej kwota 961 740,00 złotych. 

Przyznana kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą 
Nr XXXVI/372/2014 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 marca 2014 roku 
w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2014 r. na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim następująco: na rehabilitację zawodową 
przeznaczono kwotę 160 000,00 zł, a na rehabilitację społeczną 1 331 154,00 zł, w tym 
na WTZ 961 740,00 zł. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, dokonano 
koniecznych zmian. W ich wyniku Rada Powiatu Uchwałą Nr XLII/426/2014 z dnia 
12 listopada 2014 r. zwiększyła zakres dofinansowania na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny o kwotę 3 183,00 zł, 
kwota ta została pomniejszona na zadaniu dotyczącym dofinansowania uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 

Kolejnej zmiany w planie finansowym Rada Powiatu dokonała 19 grudnia 2014 r. 
poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/372/2014 Rady 
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań oraz 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przypadających według algorytmu w 2014 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim: Uchwała 
Nr II/10/2014 Rady Powiatu  z dnia 19 grudnia 2014 r. Wyżej wymienioną uchwałą 
dokonano przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu  
rehabilitacji społecznej. Zwiększono zakres dofinansowania wniosków na zaopatrzenie 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę 65,00 zł, zmniejszono 
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natomiast kwotę na zadanie związane z likwidacją barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się o w/w kwotę.  

Projekty wszystkich uchwał Rady Powiatu były pozytywnie opiniowane przez 
Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście 
Buskim.  
 

Tabela 22. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na poszczególne zadania w 2014 r. 

Lp. Nazwa zadania 

Uchwała Rady 
Powiatu 

Nr XXXVI/372/2014 
z dn. 19.03.2014  

Uchwała Rady 
Powiatu 

Nr XLII/426/2014 
z dn. 12.11.2014 

Uchwała Rady 
Powiatu 

Nr II/10/2014 
z dn.19.12.2014 

1. 
Środki przeznaczone na rehabilitację 

społeczną, w tym: 
1 331 154 zł 1 331 154 zł 1 331 154 zł 

2. 
Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych 
90 000 zł 86 817 zł 86 817 zł 

3. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom 

niepełnosprawnym 

149 414 zł 152 597 zł 152 662 zł 

4. 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych, w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

130 000 zł 130 000 zł 129 935 zł 

5. 
Dofinansowanie kosztów działania 

warsztatów terapii zajęciowej 
961 740 zł 961 740 zł 961 740 zł 

6. 
Środki przeznaczone na rehabilitację 

zawodową, w tym: 
160 000 zł 160 000 zł 160 000 zł 

7. 

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

pracy i niepozostających 
w zatrudnieniu 

60 000 zł 50 310 zł 46 915 zł 

8. 

Jednorazowe dofinansowanie 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

rolniczej lub wniesienia wkładu do 
spółdzielni socjalnej 

20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 

9. 
Zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej 

80 000 zł 89 690 zł 93 085 zł 

 

Wykres 6. Podział środków PFRON przypadających wg algorytmu w 2014 roku dla powiatu 
buskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych 

10,37%

89,27%

Rehabilitacja zawodowa –
realizacja PUP 10,37 %
Rehabilitacja społeczna -
realizacja PCPR 89,27 %
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Tabela 23. Wykorzystanie środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2014 roku 
 

Lp. Zadanie 
Kwota                       

w planie 
finansowym 

Kwota 
wykorzystana 

Stopień 
wykorzystania                

w % 

Liczba 
beneficjentów 

1. 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych 

oraz w komunikowaniu się dla 
osób niepełnosprawnych 

129 935,00 zł 129 874,79 zł 99,95 % 25 umów 

2. 

Dofinansowanie zaopatrzenia                      
w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze dla osób 
niepełnosprawnych 

152 662,00 zł 152 661,83 zł 99,99 % 151 osób 

3. 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich 
opiekunów  w turnusach 

rehabilitacyjnych 

86 817,00  zł 86 817,00 zł 100 % 97 osób 

 
 

4. 

Dofinansowanie kosztów 
działalności warsztatów terapii 

zajęciowej 
961 740,00 zł 961 729,78 zł 99,99% 

2 warsztaty 
65 

uczestników 

 
 

RAZEM 1 331 154,00 zł 1 331 083,40 zł 99,99 % 338 osób 

 
Wykres 7. Procentowy rozkład wykorzystania środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej                      
w 2014 roku 

 
 

6.2. Rehabilitacja społeczna 
 

Zgodnie z planem finansowym PFRON w roku 2014, wysokość środków przyznanych 
dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na ustawowe zadania 
samorządu z zakresu rehabilitacji  społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła 
1 331 154,00 zł.  

Otrzymane środki PFRON na ustawowe zadania z rehabilitacji społecznej 
zostały wydatkowane w wysokości 1 331 083,40 zł tj., 99,99%. 

PCPR wydatkowało kwotę 961 729,78 zł na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 
65 mieszkańców powiatu buskiego uczestniczących w zajęciach Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Busku – Zdroju i Gnojnie. 
 W roku 2014 w ramach dofinansowania zadań z rehabilitacji społecznej zostało 
złożonych 831 wniosków, w tym 20 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, 404 wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze, 223 wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych, 178 wniosków o likwidację barier architektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu się oraz 3 organizacje pozarządowe o dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (w sumie zostało złożonych 
6 wniosków).
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Tabela 24. Liczba złożonych i wypłaconych wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej z podziałem na gminy 
 

Lp. Gmina Turnusy rehabilitacyjne 

Zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze 

Likwidacja barier 
architektonicznych 

Likwidacja barier 
technicznych 

Likwidacja barier 
w komunikowaniu się 

1.  
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Liczba 
wypłaconych 

wniosków 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wypłaconych 

wniosków 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wypłaconych 

wniosków 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wypłaconych 

wniosków 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wypłaconych 

wniosków 

 
2. 

 
Busko - 
Zdrój 

113 27 191 69 34 5 15 3 23 1 

 
3. 

 
Stopnica 

7 1 25 12 12 4 2 - 4 1  

 
4. 

Nowy 
Korczyn 

13 2 40 12 9 3 2 - - - 

 
5. 

 
Tuczępy 

4 2 37 11 6 - 2 - 2 - 

 
6. 

 
Pacanów 

16 3  44 11 8 1 3 - 4 - 

 
7. 

 
Wiślica 

11 6 23 8 14 2 6 2 5 1 

 
8. 

 
Solec - 
Zdrój 

31 - 34 19 8 - 2 - 2 - 

 
9. 

 
Gnojno 

28 20 30 9 10 2 2 - 3 0 

 
10. 

 
Razem 

223 61 424 151 101 17 34 5 43 3 
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6.2.1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych  
 

Zasady organizacji turnusów rehabilitacyjnych określa rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694). Uprawnionymi do korzystania 
z dofinansowania do turnusów są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

W roku 2014 na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 86 817,00 zł. O dofinansowanie do pobytu 
na turnusie rehabilitacyjnym ubiegały się 223 osoby niepełnosprawne, z których 93 wymagało, 
zgodnie z wnioskiem lekarskim, uczestnictwa w turnusie opiekuna, w tym: 

 101 osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (65 osób niepełnosprawnych 
i 36 opiekunów) przyznano, a 97 wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 
86 817,00 zł, z podziałem na: 

 - 25 osób dorosłych niepełnosprawnych: 24 844,00 zł 
- 36 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 37 192,00 zł 
- 1 opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej: 688,00 zł 
- 35 opiekunów dzieci i młodzieży – 24 093,00 zł  
- 4 osoby zrezygnowały z wyjazdu z uwagi na pogorszenie sytuacji zdrowotnej, 

zdarzenia losowe, trudności finansowe, 
 158 osób nie otrzymało dofinansowania ze względu na niewystarczające środki 

finansowe. 
Przeznaczone w planie finansowym środki PFRON na realizację zadania 

wykorzystano w 100%. 
 Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2014 r. 
przedstawia poniższy wykres.  
 
Wykres 9. Wysokość przyznanego dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów 

 
Ze względu na zmniejszające się nakłady finansowe na zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej, Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju wydał Zarządzenie Nr 8/2014 
z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze 
środków PFRON. Zgodnie z tym dokumentem w zakresie dofinansowania uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów 
wprowadzono zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie 
niepełnosprawnej raz na dwa lata. 
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Wykres 10. Procentowy udział osób niepełnosprawnych w ubieganiu się o dofinansowanie 
do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2014 roku z podziałem na gminy 

 
 W 2014 roku najwięcej osób niepełnosprawnych biorących udział w turnusach 
rehabilitacyjnych zamieszkiwało gminę Busko-Zdrój aż 44,26% a najmniej gminę 
Stopnica (1,64%). 
 
6.2.2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu  
się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych 
   

Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych przeznaczono kwotę 122 935,00 zł. Wnioski o dofinansowanie tego zadania 
złożyło 178 osób na kwotę 1 489 953,00 zł, z czego na likwidację barier architektonicznych 
101 osób na kwotę 1 208 400 zł, 34 osoby na bariery techniczne na kwotę 94 466,00 zł 
oraz na likwidację barier w komunikowaniu się 43 osób na kwotę 187 087,00 zł. 

Z tytułu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
wypłacono dofinansowanie dla 25 osób na kwotę: 129 874,79 zł, którą wydatkowano 
w następujący sposób: 

 na likwidację barier architektonicznych         17  umów:   121 948,19 zł 
 na likwidację barier  technicznych    5    umów:    4 748,40 zł 
 na likwidację barier w komunikowaniu się     3    umowy:  3 178,20 zł 

 
Wykres 11. Rozkład procentowy  przyznanych dofinansowań w poszczególnych zadaniach z likwidacji 
barier w 2014 roku 

 
  W 2014 roku zawarto najwięcej umów w ramach zadania na likwidację barier 
architektonicznych – 68% spośród wszystkich zawartych umów. 15 umów dotyczyło 
Wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie przez Komisję 
kwalifikacyjną w 2013 r. jednak w związku z posiadaniem wówczas niewystarczających 
środków finansowych z PFRON, zostały przeniesione do realizacji na 2014 r.  
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Środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych wydatkowano 
głównie na dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż kabin 
prysznicowych, siedzisk uchylnych i uchwytów), poszerzania otworów drzwiowych, 
likwidację progów, utwardzanie i wyrównywanie podłoży oraz budowę podjazdu do 
budynku mieszkalnego.  

        
                   Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych 
 

W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się udzielono wsparcia w zakupie 
3 komputerów z modemem internetowym, służącym do komunikowania się dla osób 
mających problemy w porozumiewaniu się. 
 Ze względu na ograniczone środki PFRON Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju 
uchwałą Nr 830/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości dofinansowania ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2014 roku ustalił 
wysokość dofinansowania do likwidacji barier w następujący sposób: 

 dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej wynosi od 50% do 80% kosztów przedsięwzięcia;  

 dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się wynosi 
do 60% kosztów przedsięwzięcia dla osoby niepełnosprawnej. 

  Wysokość przyznanego dofinansowania do poszczególnych zadań do likwidacji 
barier w 2014 roku ilustruje poniższy wykres.  
 
Wykres 12. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych w roku 2014 

 
W 2014 roku największą pulę pieniędzy ze środków PFRON przeznaczono 

na likwidację barier architektonicznych, co wynika przede wszystkim z faktu, iż 
likwidacja ta stanowi duże inwestycje w porównaniu z likwidacją barier 
w komunikowaniu się czy barier technicznych. W roku 2014 środki finansowe 
przeznaczone na wyżej wymienione zadania okazały się niewystarczające 
w stosunku do potrzeb niepełnosprawnych osób ubiegających się 
o dofinansowanie, w związku z tym nie wszystkie osoby niepełnosprawne, których 
wnioski rozpatrzono pozytywnie i umieszczono na liście podstawowej lub 
rezerwowej zostały sfinalizowane. Łącznie 44 wnioski osób niepełnosprawnych, 
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które otrzymały pozytywne rozpatrzenie przeniesiono do realizacji na 2015 r. 
(w tym 29 wniosków na bariery architektoniczne, 6 wniosków na bariery techniczne 
oraz 9 wniosków na bariery w komunikowaniu się). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praca Komisji kwalifikacyjnej podczas wizji lokalnej w miejscu zamieszkania Wnioskodawców 

 
6.2.3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 
 
           W roku 2014 na dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przeznaczono kwotę  152 662,00 zł. 

 
W toku realizacji zadania w 2014 r. wpłynęło 424 wnioski na dofinansowanie 

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (z czego 404 
wnioski złożone zostały na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych, 20 na dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny). 

Na 424 wnioski przyjęte do realizacji rozpatrzono pozytywnie  i wypłacono 
dofinansowanie dla 151 osób na kwotę 152 661,83 zł (w tym zawarto 12 umów na 
dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 9 579,20 zł). 

Najwięcej środków finansowych z w/w zadania przeznaczono na zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (w tym na pieluchomajtki, aparaty 
słuchowe, materace przeciwodleżynowe i inne). Wynikało to z ogromnego 
zapotrzebowania osób niepełnosprawnych. 

 
 Zestawienie ilości złożonych oraz wypłaconych wniosków na zadanie prezentuje 
poniższy wykres. 
 
Wykres 13. Zestawienie ilości złożonych i zrealizowanych wniosków na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

 
 

Na podstawie zaprezentowanych powyżej danych należy stwierdzić, iż środki 
finansowe, jakimi dysponuje Samorząd Powiatu na w/w zadanie są niewystarczające 
w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2014 zrealizowano 
i wypłacono jedynie 34,5% (139 wniosków), które złożono w ciągu całego roku 
kalendarzowego pozostałe 65,5% wnioskujących nie uzyskało refundacji za poniesione 
koszty zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w związku 
z brakiem środków finansowych z PFRON.  

Ze względu na ograniczone środki PFRON Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju 

http://www.centrumbusko.pl/
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Uchwałą Nr 830/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wysokości dofinansowania 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji 
barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2014 roku ustalił 
wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego do 40% kosztów tego sprzętu, nie 
więcej jednak, jak pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość 
dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób 
dorosłych wynosi do 100% sumy kwoty limitu ustalonego przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie 
tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 
 
6.2.4. Wypożyczalnia sprzętu używanego 
 
 W ramach Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie działającej przy Banku Drugiej Ręki mieszkańcy powiatu mają 
możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. W/w wypożyczalnia działa na 
podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przyjętego Uchwałą  nr 
395/2012 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 sierpnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. 
Wypożyczalnia umożliwia osobom niepełnosprawnym szybki 
powrót do aktywności fizycznej oraz korzystanie z różnorodnych 
form rehabilitacji. W roku 2014 zawarto 3 umowy na wypożyczenie 
sprzętu rehabilitacyjnego (2 umowy na wypożyczenie wózka 
inwalidzkiego oraz jedna na wypożyczenie kul łokciowych).  
 
 
 

6.2.5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 
niepełnosprawnych 

 
W obowiązującym terminie składania wniosków tj. do 30 listopada roku 

poprzedzającego realizację zadania, 3 podmioty złożyły 6 wniosków na kwotę 
10 620,00 zł. W 2014 roku w związku z posiadaniem niewystarczających środków 
finansowych z PFRON nie realizowano zadania. 
 
6.2.6. Programy celowe PFRON 
 

„Program wyrównywania różnic między regionami II” jest kontynuacją programu, 
który został uruchomiony w 2003 roku. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w każdym roku realizacji programu wskazuje obszary, które 
będą realizowane w danym roku.  

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, 
zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do 
rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

W 2013 roku pozyskano dodatkowo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w wysokości 83132,00 zł na wsparcie 
niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu w ramach programu celowego 
PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami II” obszar D (likwidacja barier 

Używane wózki inwalidzkie 
wypożyczane osobom 

niepełnosprawnym  
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transportowych) pn. „Likwidacja barier transportowych –zakup samochodu osobowego 
typu autobus (17 osobowy) dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie”. 

W dniu 16 grudnia 2013 r. została podpisana umowa nr WRR/000113/13/D 
o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między 
regionami II” w obszarze D. 

W dniu 21.07.2014 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnojnie otrzymały nowy 
samochód marki renault do przewozu osób niepełnosprawnych. W nowym aucie 
znajduje się 16 miejsc oraz jedno miejsce dla kierowcy. Jest to bardzo nowoczesny 
samochód z klimatyzacją i wszystkimi walorami usprawniającymi podróżowanie osób 
niepełnosprawnych. 

 
 

 
 

 
 
 
 
      
 

Nowy samochód dla WTZ w Gnojnie 

 
W roku ubiegłym Powiat Buski złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach: 
1.  wniosek     o    dofinansowanie   ze    środków    PFRON    w    ramach   ,,Programu 
wyrównywania różnic między regionami II” następujących projektów: w ramach obszaru D 
,,Likwidacja barier transportowych – Zakup mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim” dla DPS 
w Zborowie oraz w ramach obszaru G ,,BuskON – aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych w powiecie buskim”, 
2. wystąpienie w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji  
,,Programu wyrównywania różnic między regionami II” następujących projektów: 
,,Obudowane urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych na I-szą kondygnację 
budynku Ośrodka Zdrowia” dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym 
Korczynie.  
 Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON do realizacji w roku 2014 zostały 
zakwalifikowane następujące projekty w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między 
regionami II”: 
1. obszar     G     (wniosek)    pn.    ,, BuskON     –      aktywizacja    zawodowa     osób 
niepełnosprawnych w powiecie buskim”. Kwota dofinansowania 41 000,00 zł 
(dofinansowanie 40 000,00 zł + koszty obsługi 1 000,00 zł). W dniu 4 września 2014 r. 
została podpisana umowa nr WRR/000122/13/D o dofinansowanie projektów                                                 
w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze G pomiędzy 
PFRON a Powiatem Buskim. Umowa jest w trakcie realizacji.  
2. obszar   B   (wystąpienie)   pn.   ,,Obudowane    urządzenie    do    transportu   osób 
 niepełnosprawnych na I-szą kondygnację budynku Ośrodka Zdrowia”. Kwota 
dofinansowania 44 173,00 zł (dofinansowanie 43 518,00 zł + koszty obsługi 655,00 zł).  
Umowa jest w trakcie realizacji.  
 Pozostały projekt wykazany we wniosku w 2014 roku mimo pozytywnej weryfikacji 
merytoryczno – formalnej nie zakwalifikował się do dofinansowania ze względu na niski 
poziom środków przyznanych Oddziałowi na realizację programu.  
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6.2.7. Program „Aktywny samorząd” 
 

Uchwałą nr 14/2014 Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 21 lutego 2014r. 
w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, 
zatwierdzono zasady dotyczące wyboru, dofinansowania 
i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” obowiązujące w 2014 roku. 
  W dniu 3 marca 2014 roku Powiat Buski podpisał Aneks nr 2 do umowy z dnia 
17 kwietnia 2013 roku nr AS3/000001/13/D w sprawie realizacji pilotażowego programu 
,,Aktywny samorząd”, której przedmiotem było powierzenie Realizatorowi pilotażowego 
programu ,,Aktywny samorząd”. 
 Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane były do 
uprawnionych osób fizycznych. Dotyczyły one likwidacji barier ograniczających społeczne 
i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program w 2014 roku obejmował 
następujące Moduły i Obszary wsparcia: 
 Moduł I 

 Obszar A-1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  
samochodu. 

 Obszar A-2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.   
 Obszar B-1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania.   
 Obszar B-2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu.  
 Obszar C-1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.   
 Obszar C-2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 
 Obszar C-3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne.   
 Obszar C-4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny. 
 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej. 
 Moduł II 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
Na realizację złożonych wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” 

pozyskano kwotę 370 492,91 zł. W ramach zawartej umowy, PFRON przekazał ww. 
środki finansowe w dwóch transzach: I – 223 987,84 złotych, II – 146 505,07 złotych. 
Ogółem złożono 92 wnioski na kwotę 426 070,26 złotych, z czego zawarto 83 umowy.  

Pomoc w uzupełnianiu wniosków osobom niepełnosprawnym 
 

W wyniku przystąpienia w 2014 r. samorządu powiatowego do realizacji 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” udzielono dofinansowania 
w realizowanych obszarach w łącznej kwocie 309 989,60 zł. 
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W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dofinansowanie 
otrzymało 56 mieszkańców powiatu buskiego. Wszystkie te osoby posiadały orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne i wymagały pomocy 
w likwidacji barier stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. 
Dofinansowanie udzielone Beneficjentom w różnych obszarach programu, pozwoliło 
w znacznym stopniu zmniejszyć bądź wyeliminować bariery ograniczające uczestnictwo 
tych osób w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Cele szczegółowe 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zostały osiągnięte.  

 
Tabela 25. Sprawozdanie z realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku 

 

Środki finansowe PFRON przyznane na 
realizację programu 

Realizacja programu w 2014 roku na terenie POWIATU 
BUSKIEGO 

Lp. 
Obszar 

wsparcia 

Kwota przekazana przez 
PFRON w ramach 

zawartej umowy (w zł) 
Liczba 

wniosków 
Kwota 

wnioskowana 

Liczba 
zawartych 

umów 

Wysokość 
środków 

wypłaconych 
I transza II transza 

1. A-1 

 
119935,86 

 
59796,82 

1 5000 1 5000 

2. A-2 0 0 0 0 

3. B-1 4 32669 3 20160 

4. B-2 1 2000 1 2000 

5. C-1 12 123620 8 87170 

6. C-2 9 18000 8 14474 

7. C-3 3 55465 2 33800 

8. C-4 0 0 0 0 

9. D 1 2000 1 489,6 

10. MODUŁ II 90381,36 77766,64 61 187316,26 59 146896 

Koszt obsługi 
realizacji 
programu 

10515,86 6878,17 - 0 - 13985,17 

Koszt promocji 
programu 

2103,17 1375,63 - 0 - 2797,03 

Koszt ewaluacji 
programu 

1051,59 687,81 - 0 - 1398,52 

RAZEM 223987,84 146505,07 92 426070,26 83 328 170,32  

 
Wykres 14. Procentowy rozkład udziału osób w poszczególnych obszarach (wypłacone umowy) 
 
 

 
 Analizując powyższe dane najwięcej osób niepełnosprawnych biorących udział        
w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” skorzystało z dopłat w ramach Modułu II 
– 71,10%, wynika to z dużej potrzeby uzyskania wsparcia finansowego w pomocy                  
w ukończeniu studiów wyższych przez młodych niepełnosprawnych studentów, 
zamieszkujących powiat buski.  
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6.3. Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 

   Na terenie powiatu buskiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:  

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

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie, który działa na podstawie umowy 
zawartej w dniu 19 kwietnia 2007 roku pomiędzy powiatem buskim a Domem 
Pomocy Społecznej w Gnojnie.  
 

W 2014 roku finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 
pokrywane było w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 10% kosztów działalności warsztatu pokrytych zostało ze środków 
Powiatu.  

W 2014 roku środki PFRON dla WTZ wyniosły: 961 740 zł, a środki Powiatu 
(stanowiące 10%) 106 860 zł. Warsztaty wykorzystały środki Funduszu w wysokości: 
961 729,78  zł. 
 
                                       6.3.1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku - Zdroju 

 
Do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci  

w Busku - Zdroju uczęszczało 35 osób (23 uczestników dowożono z gminy Busko – 
Zdrój  i Wiślica), realizujących zadania w siedmiu pracowniach tematycznych: 
gospodarstwa domowego, rękodzieła i robótek ręcznych, muzycznej, stolarsko – 
ślusarskiej, plastycznej, przyrodniczo – krajoznawczej, komputerowej. Dodatkowo 
uczestnicy korzystali z ćwiczeń rehabilitacyjnych, opieki medycznej, pomocy 
psychologa i logopedy. 

Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2014 roku wyniosła 
575 400,00 zł, w tym środki PFRON w wysokości 517 860,00 zł oraz środki powiatu 
w wysokości 57 540,00 zł. Środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie: 575 388,81 zł, 
w tym środki PFRON w wysokości: 517 849,78 zł, środki Powiatu: 57 539,03 zł. Środki 
niewykorzystane zostały zwrócone na konto Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju 
w łącznej wysokości 11,19 zł.  

Wśród uczestników WTZ jest 25 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności  
i 10 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  

Na spotkaniu w dniu 29.12.2014 r. dokonano rocznej oceny postępów terapii 
i rehabilitacji uczestników warsztatów, zwłaszcza efektywności procesów rehabilitacji 
zawodowej i społecznej. Okresowej oceny dokonano w oparciu o kwestionariusze 
oceny postępów uczestnika WTZ prowadzonej rehabilitacji.  

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju prowadzą bardzo szeroką 
działalność kulturalno – oświatową oraz sportową. W WTZ funkcjonuje sekcja olimpiad 
specjalnych „Grom” oraz zespół muzyczny „Otwarte serca”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku –Zdroju 
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku –Zdroju 

 
Średnie wynagrodzenie brutto pracowników WTZ w Busku-Zdroju w 2014 r. 

wynosiło (bez kierownika) 1850,56 zł. miesięcznie. 
 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Busku – Zdroju za 2014 rok znajduje 
się w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 
 
             6.3.2.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie 
  

 Na zajęcia WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2014 roku 
uczęszczało 30 osób, w tym 23 osoby z powiatu buskiego, 2 osoby z powiatu 
kieleckiego i 5 osób z terenu powiatu staszowskiego.  

W 2014 r. powiat buski zawarł 2 porozumienia z powiatem kieleckim i powiatem 
staszowskim w zakresie pokrywania w/w kosztów dla 7 uczestników. 
 Rozkład procentowy udziału osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej z podziałem na rodzaj niepełnosprawności ilustruje poniższy wykres.  
 
Wykres 15. Procentowy udział osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
z podziałem na rodzaj niepełnosprawności w 2014 roku 

 
Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2014 roku wyniosła 

493 200,00 zł, w tym środki PFRON wyniosły 443 880,00 zł, a środki Powiatu  
49 320,00 zł. Środki przekazywane były kwartalnie. Kwota środków finansowych 
wydatkowanych na działalność WTZ w Gnojnie w 2014 roku wyniosła łącznie: 
493 200,00 zł.  

WTZ jest placówką pobytu dziennego, terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej odbywa się w grupach terapeutycznych na bazie następujących 
pracowni terapeutycznych: pracownia gospodarstwa domowego, stolarsko – ślusarska, 
przyrodniczo – środowiskowa, plastyczno – humanistyczna, muzykoterapii, sala 
rehabilitacji ruchowej, zgodnie z Planem Działalności Warsztatu i programami 
poszczególnych pracowni. 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej wspólnie z Domem Pomocy Społecznej 
i Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie były organizatorem 
następujących działań na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze miejskim, 
regionalnym i ogólnopolskim:  

- XXII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych – Gnojno 2014, 
- XII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2014, 
- VI Świętokrzyski Rajd Pieszy Osób Niepełnosprawnych,  
- II Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Osób Niepełnosprawnych w Piłce 

Stołowej – „Piłkarzyki” – Gnojno 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie 

 
Średnie wynagrodzenie brutto pracowników WTZ w Gnojnie w 2014 r. wynosiło 

(bez kierownika) 2616,85 zł. miesięcznie. 
 
(Szczegółowe sprawozdanie z działalności WTZ w Gnojnie za 2014 rok znajduje się  
w załączniku do sprawozdania Centrum w wersji elektronicznej). 
 
6.4. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
 

    Podstawę prawną do działania Rady stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Członkowie rady:   
 Janusz Maria Dobrowolski – Fundacja Dzieciom Oddział w Busku - Zdroju Fundusz 

Dziecięcego Szpitala „Górka” – przewodniczący, 
 Marcin Podesek – Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Busku – Zdroju – 

zastępca, 
 Maciej Kiełb – Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, 
 Janina Chat – Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło „Ponidzie”, 
 Jadwiga Zarzycka – Świętokrzyski Klub „Amazonki’’ filia w Busku – Zdroju. 
 
W roku 2014 odbyły się 4 posiedzenia Rady dotyczące: 

 Złożenia informacji na temat wykorzystania środków PFRON na zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Buskim w roku 2013,  

http://www.centrumbusko.pl/
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 złożenia informacji na temat wykorzystania środków PFRON na zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiecie Buskim w roku 2013, 

 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie 
określenia zadań oraz podziału środków finansowych z PFRON, przypadających 
według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Buskim,  

 przedstawienia informacji na temat realizacji w 2013 r.u pilotażowego programu 
PFRON ,,Aktywny Samorząd”, 

 przedstawienia informacji na temat realizacji w 2014 roku programu PFRON pn. 
„Program wyrównywania różnic między regionami II”, 

 podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat znaczenia dla rehabilitacji 
zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, realizacji projektów 
zgłoszonych w 2014 r. do programu PFRON pod nazwą „Program wyrównywania 
różnic między regionami II”, 

 zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian 
uchwały Nr XXXVI/372/2014 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19.03.2014 r. 
w sprawie określenia zadań oraz podziału środków finansowych z PFRON, 
przypadających według algorytmu w 2014 r. u na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w Powiecie Buskim. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Posiedzenie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

 
Co roku Centrum zapraszane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno –

 Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju na spotkanie 
z uczniami w celu wygłoszenia prelekcji na temat zadań realizowanych przez PCPR, 
z uwzględnieniem programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz na temat ulg i uprawnień przysługujących osobom 
niepełnosprawnym. W spotkaniu uczestniczył doradca zawodowy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
     Prelekcja pracowników PCPR w SOSW „Górka” 

 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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6.5. Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 pod nazwą ,,RÓWNOŚĆ SZANS” 

 

 Powiat Buski jest w trakcie realizacji Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012–2020 pod 

nazwą „RÓWNOŚĆ SZANS”. Program został uchwalony w dniu 

15.02.12 r. przez Radę Powiatu w Busku – Zdroju Uchwałą 

Nr XVII/145/2012 w sprawie uchwalenia powiatowego programu 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Program stanowi 

integralną część Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2011-2020. 
 

Tabela 26. Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2012 – 2020 pod nazwą „RÓWNOŚĆ SZANS” 
 Projekt nr 1 „Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie 

dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 

1. 

1.1 Prowadzenie cyklicznych 
programów informacyjnych w mediach, 

szkołach i placówkach oświatowo - 
wychowawczych na tematy 

przybliżające problemy 
niepełnosprawnych i organizacji 

działających na ich rzecz 

- Współpraca z gazetą regionalną „Tygodnik 
Ponidzia” w 2014 r. 
- Spotkanie informacyjne z uczniami Specjalnego 
Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla 
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju. 
- Gablota informacyjna dla osób 
niepełnosprawnych przy PCPR w Busku- Zdroju. 

2. 

1.2. Zapewnienie udziału osób 
niepełnosprawnych w imprezach 
i przedsięwzięciach społeczno – 

kulturalnych organizowanych przez 
gminy i powiat. Informacja 

i promocja imprez w miejscach 
dostępnych dla niepełnosprawnych 

- Organizacja Festynu pn. „Nie ma jak rodzina”  
w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego  
w 2014 r.  
- Uczestnictwo  w Dożynkach Wojewódzkich  
2014 r. w Busku-Zdroju. 

3. 
1.3. Powołanie stałego Ośrodka 

Informacji dla niepełnosprawnych 
w PCPR 

- W ramach projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” 
Centrum zatrudnia Doradcę ds. osób 
niepełnosprawnych. 
-W skład struktury Centrum wchodzi Zespół 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
i Obsługi Programów PFRON, który na bieżąco 
udziela osobom niepełnosprawnym potrzebnych 
informacji. 

4. 

1.4. Prowadzenie strony internetowej, 
dotyczącej problemów osób 

niepełnosprawnych w zakresie 
informacji, ulg i przepisów 

- PCPR posiada własną stronę internetową,  
- Od 2011 roku w ramach projektu Nowy Zawód-
Nowy Start” działa strona internetowa 
www.nowyzawod-nowystart.busko.pl.  

5. 

1.5. Wydanie Powiatowego Poradnika 
dla Osób Niepełnosprawnych 

z aktualnymi informacjami 
i uregulowaniami prawnymi służącymi 

niepełnosprawnym 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie            
w razie potrzeb. 

6. 

1.6. Wdrożenie w szkołach programów 
wychowawczych, mających na celu 

poznawanie świata osób 
niepełnosprawnych, zmianę postaw 

i akceptację 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie            
w razie potrzeb. 

7. 
1.7. Prowadzenie konkursów 

i przeglądów artystycznych osób 
niepełnosprawnych 

- Udział w obchodach dwudziestolecia 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie 

- Udział w XII Wojewódzkim Przeglądzie 
Artystycznym Osób Niepełnosprawnych 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.nowyzawod-nowystart.busko.pl/
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w Chmielnickim Centrum Kultury pod nazwą 
„Poezja śpiewana” 

 
Projekt nr 2 „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 

1. 
2.1. Tworzenie warunków pełnej 

dostępności do usług opiekuńczych 
i specjalistycznych 

- Zorganizowanie w ramach Pilotażowego 
Projektu „Schematom STOP” ,,Białej Niedzieli” dla 
rodzin wielodzietnych oraz mieszkańców powiatu 
buskiego. 

2. 
2.2. Udzielanie pomocy pieniężnej 

i niepieniężnej dla osób 
niepełnosprawnych 

- Nieodpłatne wypożyczanie sprzętu 
rehabilitacyjnego działającego przy „Banku 
Drugiej Ręki”. 
- Działanie „Banku Drugiej Ręki”. 
- Prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego w ramach projektu „Nowy 
Zawód-Nowy Start”. 

3. 
2.3. Pomoc w formie poradnictwa 

specjalistycznego świadczonego przez 
prawników i psychologów 

- W strukturze PCPR działa Zespół Interwencji 
Kryzysowej. W ZIK pracuje dwóch psychologów, 
którzy udzielają pomocy psychologicznej oraz 
radca prawny udzielający pomocy prawnej.  
- Działanie „Telefonu Zaufania” dla osób 
znajdujących się w kryzysie. 
- Udział zespołu w interwencjach 
środowiskowych. 

4. 

2.4. Stała pomoc w rozwiązywaniu 
problemów osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin – informacja i poradnictwo 
prawne 

- W siedzibie Centrum raz w tygodniu 
w godzinach popołudniowych dyżur pełni aplikant 
adwokacki, który udziela bezpłatnych porad 
prawnych. 

5. 
2.5. Pozyskiwanie i koordynacja pracy 
wolontariuszy pomagających osobom 

niepełnosprawnym 

- W ramach projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” 
działał w 2014 r. Klub Wolontariusza, 
aktywizujący młodych ludzi. W ramach Klubu 
młodzież z zaangażowaniem pomagała osobom 
starszym i niepełnosprawnym oraz dzieciom.  

6. 
2.6. Stała diagnoza środowisk osób 

niepełnosprawnych 

- PCPR prowadzi rejestr wniosków tworząc bazę 
danych osób niepełnosprawnych korzystających  
z pomocy Centrum. 
- W 2014 roku ZPON kontynuował pracę nad 
tworzeniem rejestru orzeczeń osób 
niepełnosprawnych ubiegających się 
o dofinansowanie ze środków PFRON na zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej. Na dzień 
31.12.2014 r. rejestr zawierał 1957 osób 
niepełnosprawnych ubiegających się o pomoc            
z PFRON w latach 2010-2014. 

 Projekt nr 3 „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań Podjęte działania 

1. 

3.1. Wspieranie leczenia i rehabilitacji 
szerokim poradnictwem i wsparciem 

pracowników socjalnych oraz samych 
osób niepełnosprawnych i członków 

ich rodzin 

- w ramach realizacji zadania Centrum 
zorganizowało „Białą Niedzielę” w ramach 
Pilotażowego Projektu „Schematom Stop”. 
- W Centrum zatrudniony jest Doradca ds. osób 
niepełnosprawnych. 
-Szerokie wsparcie rodziny wielodzietnej 
posiadającej dzieci z orzeczoną 
niepełnosprawnością w ramach pilotażu 
„Schematom Stop”. 

2. 

3.2. Skoordynowanie działań 
zmierzających do pełnego 

i adekwatnego w stosunku do rodzaju 
i stopnia niepełnosprawności 

zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne, środki pomocnicze 

i sprzęt rehabilitacyjny 

- w 2014 r. na 424 wnioski przyjętych do realizacji 
rozpatrzono pozytywnie  i wypłacono 
dofinansowanie dla 151 osób na kwotę 
152 661,83 zł. 

http://www.centrumbusko.pl/
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3. 
3.3. Dofinansowanie działalności 

warsztatów terapii zajęciowej 

- Na terenie powiatu buskiego funkcjonują dwa 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku-zdroju        
i Gnojnie. 
- W 2014 roku środki PFRON dla WTZ wyniosły: 
961 740 zł, a środki Powiatu (stanowiące 10%) 
106 860 zł. Warsztaty wykorzystały środki 
Funduszu w wysokości: 961 729,78  zł. 

4. 
3.4. Tworzenie nowych WTZ, 

obejmujących osoby niepełnosprawne 
z gmin, gdzie nie ma tej formy terapii 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie          
w razie potrzeb. 

5. 
3.5. Dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych 

- W 2014 r. 101 osobom niepełnosprawnym i ich 
opiekunom przyznano, a 97 wypłacono   
dofinansowanie na łączną kwotę 86 817,00 zł. 

6. 

3.6. Wspieranie i pomoc finansowa 
w przedsięwzięciach o charakterze 

kulturalnym, sportowym rekreacyjnym 
i turystycznym 

- Zadanie nie było realizowane w 2014 r. 
w związku z brakiem środków finansowych 

7. 
3.7. Propagowanie wszelkich imprez 

z udziałem niepełnosprawnych 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie był w 2014 
roku organizatorem działań  na rzecz osób 
niepełnosprawnych o charakterze miejskim, 
regionalnym i ogólnopolskim: XXII Wojewódzki  
Turniej Piłki Nożnej ON, VI Świętokrzyski Rajd 
Pieszy ON, XII Wojewódzki Przegląd Artystyczny 
ON oraz II Mistrzostwa Województwa 
Świętokrzyskiego ON w Piłce Stołowej – 
Piłkarzyki. 

8. 
3.8. Dofinansowanie transportu osób 

niepełnosprawnych 

W ramach ,,Programu wyrównywania różnic 
między regionami II” został zakupiony samochód 
osobowy typu autobus (17 osobowy) dla Domu 
Pomocy Społecznej w Gnojnie. Kwota 
dofinansowania: 83 132,00 zł. 

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

w komunikowaniu się 

Lp. Kierunki działań  Podjęte działania 

1. 
4.1. Systematyczne dostosowanie 

mieszkań do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – likwidacja barier 

- Na dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych przeznaczono kwotę 122 935,00 
zł. Wnioski o dofinansowanie tego zadania złożyło 
178 osób na kwotę 1 489 953,00 zł, z czego na 
likwidację barier architektonicznych 101 osób na 
kwotę 1 208 400 zł,  34 osoby na bariery 
techniczne na kwotę 94 466,00 zł oraz na 
likwidację barier w komunikowaniu się 43 osób na 
kwotę 187 087,00 zł. 
- Z tytułu likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych wypłacono 
dofinansowanie dla 25 osób na kwotę: 
129 874,79 zł 
- W ramach zadania realizowany był również 
pilotażowy program PFRON „Aktywny samorząd”, 
w 2014 r. udzielono dofinansowania                             
w realizowanych obszarach w łącznej kwocie 
309 989,60 zł. 

2 
4.2. Tworzenie warunków społecznej 

komunikacji osób niepełnosprawnych 

3 
4.3. Rozbudowa infrastruktury systemu 

pomocy społecznej   

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

http://www.centrumbusko.pl/
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 Projekt nr 5 „Działania w zakresie rehabilitacji zawodowej” 

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

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

niepełnosprawnych” 

Lp. Kierunki działań  Podjęte działania 

1. 

6.1. Wspieranie i powierzanie zadań 
realizowanych przez organizację 

pozarządowe na rzecz środowiska 
osób niepełnosprawnych                                    
w zakresie przedsięwzięć 

integracyjnych 

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

2. 

6.2. Wspieranie działań organizacji 
pozarządowych w zakresie 

powstawania i działalności Centrów 
Informacji dla osób 
niepełnosprawnych 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie            
w razie potrzeb. 

3. 

6.3. Stworzenie baz danych organizacji 
pozarządowych działających 

w środowisku osób 
niepełnosprawnych 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie           
w razie potrzeb. 

4.. 
6.4. Wspieranie organizacji 

pozarządowych w działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych 

- Działania zostaną podjęte w dalszym terminie          
w razie potrzeb. 

5. 
6.5. Opiniowanie projektów 

powiatowych programów działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych 

-Działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych.  

6. 6.6.Ocena realizacji programów 

7. 

6.7. Opiniowanie projektów uchwał 
i programów przyjmowanych przez 

Radę Powiatu pod kątem ich skutków 
dla osób niepełnosprawnych 

 
 
7. ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
 

W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju funkcjonuje Zespół Interwencji Kryzysowej w Busku – Zdroju, który 
został powołany jako jedno z istotnych zadań w obszarze pomocy 
społecznej w odpowiedzi na rozpoznane potrzeby lokalnej społeczności. 
Zespół podejmuje również zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie wynikające z zapisu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz inne działania 
interwencyjne, należące do zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

W ZIK pracuje dwóch psychologów, którzy udzielają bezpłatnej pomocy 
psychologicznej oraz radca prawny udzielający bezpłatnej pomocy prawnej.  

Do zadań Zespołu Interwencji Kryzysowej należy w szczególności: 
1. realizacja Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011-2020, 
2. realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, 
3. świadczenie usług psychologicznych i prawnych na rzecz osób i rodzin z terenu 

powiatu buskiego, będących w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą, 
w celu zapobiegania występowaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji, 

4. interdyscyplinarna współpraca z pracownikami jednostek samorządowych, 
zajmujących się pomocą społeczną oraz innych instytucji z terenu powiatu: m.in. 
sądem, policją, szkołami, samorządami gminnymi, organizacjami pozarządowymi, 
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5. prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla pracowników jednostek 
administracyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu buskiego, dotyczącego 
opracowywania i prowadzenia rozszerzonej pracy z klientami z problemem 
przemocy i w różnych sytuacjach kryzysowych, 

6. opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 

 
W 2014 roku przeprowadzono w sumie 983 spotkań z psychologiem 

w sytuacjach kryzysowych. Z pomocy psychologicznej skorzystało 325 osób, w tym 54 
osób doznających przemocy w rodzinie. Klienci Zespołu Interwencji Kryzysowej 
zgłaszali następujące problemy: konflikty rodzinne i małżeńskie, problem przemocy, 
trudności wychowawcze, trudne warunki życiowe oraz znalezienie się w sytuacjach 
kryzysowych, takich jak: żałoba po stracie osoby bliskiej, wypadki czy 
niepełnosprawność. 
 

W siedzibie Centrum raz w tygodniu w godzinach popołudniowych dyżur 
pełnił także radca prawny. W 2014 roku udzielono 287 bezpłatnych 
porad prawnych, a do Centrum zgłosiło się w sumie 100 osób, chcących 
skorzystać z pomocy prawnej. Porady dotyczyły pomocy w sporządzaniu 
pism procesowych, wniosków, odwołań od różnego rodzaju decyzji oraz 
udzielaniu informacji na temat obowiązków spoczywających na sprawcach 

przemocy, a także praw przysługujących ofiarom przemocy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Spotkania z psychologiem            Dyżury Radcy Prawnego  
 

W godzinach pracy Zespołu działał również „Telefon Zaufania” dla osób 
znajdujących się w kryzysie, pod którym można było uzyskać pomoc psychologiczną. 
„Telefon Zaufania” obejmował również pomoc prawną raz w tygodniu, w godzinach 
pracy radcy prawnego. Podczas dyżuru telefonu zaufania psychologowie udzielali 
również informacji o adresach i numerach kontaktowych do placówek pomocy 
specjalistycznej w sprawach uzależnień, a także motywowali potrzebujących wsparcia 
klientów do skorzystania z profesjonalnej pomocy. 

 
W ramach diagnozy i pomocy psychologicznej pracownicy Zespołu w 2014 r. brali 

udział w 15 interwencjach środowiskowych przeprowadzanych wspólnie 
z pracownikiem socjalnym PCPR u osób doświadczających przemocy w rodzinie lub 
mających trudną sytuację materialną. W ramach interwencji w środowisku udzielano 
pomocy psychologicznej i porad socjalnych, a także informowano o możliwościach 
pomocy prawnej oraz wsparcia rzeczowego w ramach akcji „Bank Drugiej Ręki”. Osoby 
bezrobotne, mające trudności w zdobyciu pracy ze względu na swą niepełnosprawność, 
trudną sytuację rodzinną, bycie ofiarą przemocy czy brak podstawowych środków 
finansowych miały możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach 
organizowanych przez Centrum w ramach projektu EFS „Nowy Zawód – Nowy Start” 
w celu nabycia nowych kwalifikacji i poprawy swojej sytuacji życiowej. 
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             Interwencje środowiskowe psychologa i pracownika socjalnego z udziałem pracowników OPS 
 
 
7.1. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju realizuje Powiatowy 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie 
na lata 20011 – 2015, uchwalony Uchwałą Rady Powiatu w Busku- Zdroju 
Nr IX/78/2011z dnia 29.06.2011 r. Podejmowane działania mają na celu zatrzymanie 
przemocy w rodzinie oraz opiekę nad ofiarami przemocy, edukację sprawców przemocy 
poprzez realizację programów korekcyjno-edukacyjnych, promowanie wartości rodziny, 
edukację społeczeństwa w zakresie skutków stosowania przemocy w rodzinie, 
promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy oraz podniesienie 
wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie. 

 
W dniach 24.02. – 28.02.2014 r. odbyła się ogólnopolska akcja pt.: „Tydzień 

Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w ramach której dzielnicowy 
Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju pełnił dyżur w siedzibie PCPR 
i udzielał osobom zainteresowanym informacji i porad prawnych. Dostępna była również 
pomoc psychologiczna i socjalna. 

 
Pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej wraz z pracownikami socjalnymi 

PCPR brali również udział w spotkaniach interdyscyplinarnych organizowanych                      
w Centrum oraz uczestniczyli w grupach roboczych zespołów interdyscyplinarnych 
w poszczególnych gminach w związku z interwencją pracowników ZIK w sytuacjach 
przemocy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spotkanie interdyscyplinarne 
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7.2. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
 
W 2014 r. już po raz drugi na terenie naszego powiatu 

prowadzony był Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób 
Stosujących Przemoc w Rodzinie. Oddziaływaniom 
korekcyjno-edukacyjnym zostało poddanych 10 osób 
stosujących przemoc w rodzinie, kierowanych przez 
kuratorów sądowych, zespoły interdyscyplinarne oraz sąd, 
a także zgłaszających się dobrowolnie. Zajęcia trwały od maja 
do grudnia i były prowadzone przez odpowiednio 
wykwalifikowanego specjalistę. Przeprowadzono ogółem 78 
godzin spotkań grupowych oraz indywidualnych. 

Naczelnym celem programu była edukacja sprawców 
i długotrwała zmiana ich repertuaru zachowań, dotyczących 
zjawiska przemocy. Uczestnicy podczas zajęć uczyli się jak redukować zachowania 
agresywne, kształtowali w sobie postawę partnerstwa i szacunku wobec członków 
rodziny oraz przeszli trening umiejętności społecznych, a także naukę konstruktywnego 
rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego. W trakcie oddziaływań 
edukacyjnych przekazano szeroko pojętą wiedzę na temat zjawiska przemocy oraz 
konieczności wzięcia odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. 

 
7.3. Program działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie promowania 
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w środowiskach zagrożonych 
przemocą w rodzinie na lata 2014-2016 

 
7.3.1. Spotkania z uczniami w szkołach 

 
Psycholodzy Zespołu Interwencji Kryzysowej prowadzili spotkania 

psychoedukacyjne z uczniami szkół z terenu powiatu buskiego. Zajęcia dotyczyły 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, profilaktyki uzależnień oraz możliwości 
uzyskania pomocy i reagowania w sytuacji wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. 
W 2014 r. przeprowadzono w sumie 9 spotkań w szkołach gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu buskiego.  

    

 

 

 

 

Spotkania uczniów szkół z terenu powiatu buskiego z psychologiem 

 

7.3.2. Wywiadówki dla rodziców w szkołach 
W 2014 r. odbyło się 10 spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców uczniów szkół 

z terenu powiatu buskiego z psychologiem Zespołu Interwencji Kryzysowej. Podczas 
wywiadówek szkolnych zostały poruszane tematy stosowania prawidłowych metod 
wychowawczych oraz promowania zachowań nieagresywnych, wolnych od przemocy. 
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Spotkania psychologa ZIK z rodzicami uczniów podczas wywiadówek 

 
7.3.3. Współpraca z parafiami z terenu powiatu buskiego 

W dniu 14.12.2014 r. w ramach katechez przedmałżeńskich, organizowanych przy 
parafii św. Brata Alberta w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie uczestników 
z psychologiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Zajęcia 
dotyczyły prawidłowej komunikacji w rodzinie, poznawania siebie wzajemnie oraz 
indywidualnych różnic płciowych. Na spotkaniu został również poruszony temat mediacji 
oraz istoty dialogu małżeńskiego. W dniach 16.11. i 23.11.2014 r. odbyły się warsztaty 
dla rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania prowadzone przez 
psychologa Zespołu Interwencji Kryzysowej zorganizowane przy parafii św. Brata 
Alberta w Busku-Zdroju. Spotkanie obejmowało skuteczną komunikację z dziećmi oraz 
radzenie sobie z problemami wychowawczymi. Psycholog przybliżył rodzicom świat 
młodzieży – ich emocje i sposoby przeżywania problemów oraz uczył jak lepiej 
zrozumieć swoje dzieci i im pomóc.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie „Przyjdź  

Od stycznia do grudnia w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
odbywały się spotkania grupy wsparcia dla 
osób doznających przemocy w rodzinie  
w powiecie buskim z udziałem psychologa 
Zespołu Interwencji Kryzysowej. Spotkania 
odbywały się systematycznie co dwa 
tygodnie, wzięło w nich udział 10 kobiet. 
Celem zajęć była edukacja na temat zjawiska 
przemocy, a także wskazywanie na skuteczne sposoby jej przeciwdziałania. 
Przeprowadzono w sumie 26 spotkań; praca w grupie opierała się na własnych 
doświadczeniach uczestniczek. Głównym rezultatem było zwiększenie poczucie 
sprawstwa oraz ochrony własnych praw i godności osobistej uczestniczek.  

 

Spotkanie dla kandydatów przygotowujących się 
 do zawarcia związku małżeńskiego 

Warsztaty dla rodziców młodzieży przygotowującej 
się do bierzmowania 
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7.4. Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli 
 
Psycholodzy Zespołu Interwencji Kryzysowej w 2014 r. przeprowadzili dwa 

warsztaty przeznaczone dla nauczycieli placówek oświatowych. Zajęcia dotyczyły 
zjawiska wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie ze stresem. Zostały 
przeprowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym „Górka” w Busku-
Zdroju oraz z Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. 

 
7.5. Świętokrzyskie Dni Profilaktyki 
 

Zespół Interwencji Kryzysowej, jak co roku, wziął udział w koordynacji działań 
lokalnych na terenie powiatu buskiego oraz organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, 
które odbyły się w maju 2014 r. W tym roku tematem przewodnim było: 
„Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie”. W ramach ww. działań 
zorganizowano w ZIK dyżury psychologa i prawnika. Podczas spotkań udzielano 
wskazówek i porad na temat sposobów wychowywania i budowania właściwych relacji 
z dzieckiem.  

Psycholog Zespołu Interwencji Kryzysowej spotkał się także z uczniami szkół 
z terenu powiatu buskiego, dla których zostały poprowadzone warsztaty dotyczące 
poprawnej komunikacji w rodzinie oraz współczesnych zagrożeń i radzeniu sobie z nimi. 
Wraz z psychologiem w spotkaniach uczestniczyli również dzielnicowi z Komendy 
Powiatowej Policji, którzy zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i ich 
rodzin.  W sumie odbyło się 13 spotkań w szkołach w całym powiecie.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Zajęcia z uczniami w szkołach w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki 

 
7.6. Współpraca z Zespołem Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
 

Rodziny Zastępcze z terenu naszego powiatu są objęte opieką psychologa, przez 
cały rok 2014 r. odbywały się comiesięczne spotkania grupy wsparcia dla rodziców 
zastępczych. Organizowane były również specjalistyczne szkolenia oraz badania 
psychologiczne kandydatów na rodziców zastępczych. Psycholodzy Zespołu Interwencji 
Kryzysowej prowadzili również spotkania psychoedukacyjne dla dzieci z Rodzinnej 
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Pieczy Zastępczej (spotkanie dot. cyberprzemocy oraz spotkanie nt. niebezpieczeństw 
wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.7. Trening EEG biofeedback 

 
W 2014 r. uczestnicy projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” mieli możliwość 

bezpłatnego skorzystania z treningu EEG biofeedback, czyli medycznej metody 
zwiększania możliwości umysłu. Celem treningu jest poprawa funkcjonowania pacjenta 
poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem 
i wzmocnieniem koncentracji uwagi. Przeznaczony jest także dla osób, chcących 
polepszyć swoją pamięć, panowanie nad emocjami oraz dla osób, których praca wiąże 
się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością i koniecznością podejmowania 
szybkich decyzji lub wymaga wykazania kreatywności. Inne zastosowanie i wskazania 
kliniczne to m.in. depresje, nerwice, stany lękowe, fobie, tiki nerwowe, napady paniki, 
gonitwa myśli, zaburzenia snu, ADHD, ADD, zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci. 

W 2014 r. z takiego treningu skorzystało 12 osób. Uzyskane efekty pozwoliły 
uzyskać uczestnikom projektu lepszą pozycję na rynku pracy oraz wzmocnić 
koncentrację i pracę mózgu, a także dzieciom, objętym treningiem uzyskać poprawę 
zdolności uczenia się i lepsze wyniki w nauce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trening EEG Biofeedback 

 
7.8. Przyjazny Pokój Przesłuchań 

 
W siedzibie Centrum znajduje się tzw. 

„Przyjazny Pokój Przesłuchań”, w którym 
prowadzone są rozmowy psychologiczne oraz 
przyjmowani są klienci Zespołu Interwencji 
Kryzysowej.  

W 2014 roku w pokój został także 
udostępniony na potrzeby Sądu, gdzie odbyło się 

Spotkanie psychologa z wychowankami 
pieczy zastępczej 

Spotkanie z Rodzinami Zastępczymi 
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9 przesłuchań sądowych z udziałem nieletnich oraz 8 mediacji w sprawach karnych 
i cywilnych. Specyfika i wygląd pokoju ma za zadanie zapewnić korzystającym z niego 
poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę podczas przesłuchań sądowych. 
 

8. REALIZACJA PROJEKTÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO 

 
8.1. VII Edycja projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start”  

w 2014 roku 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało  

w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku VII edycję 
projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start”, który 
współfinansowany był z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt 
był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz wkładu własnego pochodzącego z budżetu 
powiatu buskiego, na podstawie umowy ramowej ze 
Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego nr UDA – 

POKL.07.01.02-26-002/14-00. W bieżącej edycji projektu „Nowy Zawód - Nowy Start” 
dysponowaliśmy środkami budżetowymi w kwocie ogólnej 1 099 983,00 zł. Była to 
druga pod względem wielkości zaangażowania funduszy europejskich na rzecz 
projektów systemowych alokacja w regionie. Rada Powiatu zabezpieczyła środki 
w wysokości 115 498,22 zł, stanowiące obligatoryjnie wymagane 10,5% wkładu 
własnego.  

Realizacja projektu pomogła precyzyjnie zdefiniować potrzeby osób 
niepełnosprawnych i ich otoczenia. W ramach projektu „ Nowy Zawód- Nowy Start” 
łącznie od 2008 roku do 2014 roku wsparciem objętych zostało 767 osób, w tym 434 
osoby niepełnosprawne. W 2014 roku zaktywizowano 125 osób, z których 66 osób to 
osoby niepełnosprawne.  

Projekt skierowany był do osób pozostających bez zatrudnienia, głównie do osób 
posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, do klientów Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz do usamodzielniających się 
wychowanków z pieczy zastępczej (6 osób). Ponadto wsparcie adresowane było do 
wszystkich, którzy ze względu na trudną sytuację życiową korzystają ze świadczeń 
pomocy społecznej. Grupą docelową były także osoby w wieku 15-30 lat pochodzące 
ze środowiska zagrożonego marginalizacją, tworzące grupę 30 wolontariuszy (w tym 6 
osób niepełnosprawnych).  
 
8.1.1. Cel projektu „Nowy Zawód – Nowy Start” 
 

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej  
i edukacyjnej 125 klientów PCPR w Busku–Zdroju do końca 2014 r. 

      Do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć:  
 podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 125 klientów pomocy 

społecznej;  
 zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie praktyk zawodowych; 
 integracja ze środowiskiem lokalnym oraz zdobycie umiejętności aktywnego 

poruszania się po rynku pracy u 125 klientów;  
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 zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych przez mieszkańców 
powiatu buskiego;  

 przygotowanie osób niepełnosprawnych do większej aktywności w życiu 
społecznym;  

 zwiększenie kompetencji społecznych oraz zdobycie doświadczenia 
zawodowego przez 30 klientów PCPR – osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym - wolontariuszy;  

 doposażenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach 
aktywizacji społecznej i rehabilitacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców 
powiatu buskiego;  

 zakup sprzętu do aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu (rzutnik 
multimedialny, kamera, tablety, tablica interaktywna) 
 

8.1.2. Adresaci projektu 
 

Adresatami wsparcia była grupa docelowa zdefiniowana na etapie opracowania 
wniosku aplikacyjnego, który został zaakceptowany przez Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Zaktywizowane osoby w 2014 roku to: 
Osoby niepełnosprawne – 60 osób (31 kobiet i 29 mężczyzn), które wzięły udział  
w specjalistycznej usłudze szkoleniowej, zrealizowanej w formie wyjazdowej połączonej  
 z zajęciami rehabilitacyjnymi w okresie od lipca do sierpnia 2014 roku. Osoby te 
uczestniczyły w szkoleniach o charakterze zawodowym na 4 kierunkach szkoleniowych: 
„Obsługa komputera z telepracą”, „Organizator sprzedaży internetowej”, „Sztuka 
dekorowania domu”, „Decoupage”. 
35 osób, w tym pięcioro usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz 1 osoba z rodziny zastępczej uczestniczyło w kursach 
zawodowych połączonych z aktywizacją społeczną i zawodową. Każdy 
usamodzielniający się uczestnik projektu został zaopatrzony dodatkowo w rzeczowe 
wyprawki w postaci elektronarzędzi lub sprzętu AGD.  
30 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych (3 kobiety i 3 mężczyzn) w wieku 15-30 lat 
objęto specjalnie opracowanym programem aktywizacyjno-socjalizacyjnym w ramach 
utworzonego w 2012 roku Klubu Wolontariusza. W roku 2014 dynamicznie 
kontynuowano działania wolontariackie na rzecz rozwoju osobistego i społecznego. 
 

8.1.3. Promocja projektu 
 

W ramach działań promocyjno-informacyjnych zastosowano szereg narzędzi 
komunikacyjnych. Pracownicy Zespołu Projektowego uczestniczyli w sesjach rad gmin, 
na których prowadzili prelekcję na temat projektu „Nowy Zawód-Nowy Start”.  

 

              

    Spotkania informacyjno – promocyjne projekt „Nowy Zawód – Nowy Start” w Urzędzie Gminy  
w Solcu-Zdroju i Tuczępach na Sesji Rady Gminy 
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Za pośrednictwem władz lokalnych m.in. sołtysów i radnych - Zespół Projektowy 
starał się dotrzeć do jak największej grupy docelowej, w tym osób niepełnosprawnych.  
               

 

 

 

 

 
 
 
Promowanie projektu „Nowy Zawód - Nowy Start” w Specjalnym Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym dla  

Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju oraz na Sesji Rady Gminy Wiślica. 

 
Na podstawie porozumienia współpracy między PUP a PCPR w Busku-Zdroju 

organizowano cykliczne spotkania informacyjne. Opracowano i przygotowano do druku 
ulotki promocyjne i plakaty, które rozprowadzano w GOPS, MOPS, ośrodkach zdrowia, 
szkołach na terenie całego powiatu buskiego. Podjęto również współpracę  
z parafiami. Systematycznie prowadzona była dokumentacja fotograficzna z realizacji 
poszczególnych zadań. Jednym ze stałych działań informacyjno-promocyjnych była 
publikacja artykułów w prasie. 

 
8.1.4. Działania w ramach VII edycji projektu „ Nowy Zawód- Nowy Start” 

 
W roku 2014 w ramach wsparcia 35 osób uzyskało szansę zdobycia nowych 

kwalifikacji zawodowych na 8 kursach zawodowych zorganizowanych w ramach 
projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”: 

 „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka 
niemieckiego” (7 osób),  

 „Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym wg podstawy programowej MPiPS”  
(5 osób),  

 „Kucharz małej gastronomii z cateringiem i organizacją przyjęć 
okolicznościowych (5 osób )”,  

 „Magazynier + obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem 
podnoszenia (6 osób)”,  

 „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” (6 osób),  
 „Operator koparko – ładowarki III klasa uprawnień” (6 osób),  

 
Dla najbardziej aktywnych uczestników przewidziano 10 miejsc na Kursie Kierowca 

samochodów osobowych i ciężarowych. Kurs prawa jazdy: kat. C ukończyło  
3 mężczyzn, kat. B ukończyło 4 kobiety i 3 mężczyzn. Dla 10 osób (6 kobiet,  
4 mężczyzn), które ukończyły w/w kursy lub szkolenia zorganizowano praktyki 
zawodowe. 

 
1. Kurs zawodowy: „Kucharz małej gastronomii z cateringiem i organizacją 

przyjęć okolicznościowych”. W kursie uczestniczyło 5 osób (4 kobiety,  
1 mężczyzna). Termin realizacji: 07.07.2014 - 24.07.2014 r. 

2. Kurs zawodowy pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych  
z podstawami języka niemieckiego”. W kursie uczestniczyło 7 kobiet. Termin 
realizacji: 30.06.2014-31.07.2014 r. 
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3. Kurs zawodowy pn. „Operator koparko - ładowarki III klasy uprawnień”.  
W kursie uczestniczyło 6 mężczyzn. Termin realizacji: 26.09.2014 - 31.10.2014r.  

4. Kurs zawodowy pn. „Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym wg podstawy 
programowej MPiPS”. W kursie uczestniczyło 5 kobiet. Termin realizacji: 
11.08.2014 – 17.10.2014.    
 
 
 

                                 
      
 
 
 
 

 
                     Kurs pn. „Operator koparko – ładowarki             Kurs pn. „Opiekunka w żłobku i klubie  
                                     III klasy  uprawnień”                    dziecięcym wg podstawy programowej MPiPS 

 
5. Kurs zawodowy pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 

TIG”. W kursie uczestniczyło 6 mężczyzn. Termin realizacji: 20.08.2014 – 
31.10.2014 r.  

6. Kurs zawodowy pn. Magazynier + obsługa wózków jezdniowych  
z mechanicznym napędem podnoszenia”. W kursie uczestniczyło  
6 mężczyzn. Termin realizacji: 12.08.2014 – 23.09.2014 r. 
 

                             
 
 
 
 
 
                                                                                                  

              
 

 
 
 
 
 

Kurs pn. „Spawanie blach i rur spoinami 
pachwinowymi metodą TIG” 

Kurs pn. „Magazynier + obsługa wózków 
jezdniowych z mechanicznym napędem 

podnoszenia” 
                                                                                                 

 

Kurs pn. „Kucharz małej gastronomii z 
cateringiem i organizacją przyjęć 

okolicznościowych” 

Kurs pn. „Opiekun osób starszych 
 i niepełnosprawnych z podstawami 

języka niemieckiego” 
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Dwie wyjazdowe usługi szkoleniowe z elementami rehabilitacji odbyły się  
w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym „Maria 5” w Zakopanem w dwóch 
terminach: I usługa 1.07.2014 – 14.07.2014 r.; II usługa 17.08.2014-30.08.2014 r.  
Zorganizowano cztery rodzaje szkoleń: - „Obsługa komputera z telepracą”,  
w której wzięło udział 15 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (ON), „Organizator 
sprzedaży internetowej” – 15 uczestników (ON), „Sztuka dekorowania domu” – 15 
uczestników (ON), „Decoupage” - 15 uczestników (ON).  

W programie pobytu w zakopiańskim ośrodku znalazła się indywidualnie 
dostosowana aktywizacja zdrowotna – zabiegi rehabilitacyjne w ośrodku. Oprócz 
warsztatów i wykładów wykonawca usługi zapewnił wiele atrakcji w formie wycieczek, 
wyjścia do kina, na baseny termalne i tradycyjnego ogniska z kapelą góralską  oraz 
obcowanie z unikalną przyrodą Tatrzańskiego Parku Narodowego. Aktywizacja 
społeczna prowadzona przez instruktora kulturalno-oświatowego realizowana  
w formie warsztatów, a także wizyt w instytucjach i placówkach kultury. Uczestnicy mieli 
zapewnioną indywidualną i grupową opiekę psychologiczną.  
Łącznie z szansy wyjazdu skorzystało 60 osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności.  
 
 
 
                               

 
 
                
 
                            
      
             Szkolenie pn. „Obsługa komputera z telepracą”              Szkolenie pn. „Decoupage” 
  
               
 
 
         
               
      
                       
           
                                           
                                                                                        Szkolenie pn. „Sztuka dekorowania domu” 
                                    

Grupą uczestników podczas wyjazdu zajmowali się doświadczeni opiekunowie,  
w tym pielęgniarka, rehabilitant oraz psycholog, w sumie 6 osób. Po raz kolejny 
realizator projektu zapewnił możliwość sfinansowania pobytu w ośrodku indywidualnym 
asystentom osób niepełnosprawnych.  
    
                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       Część rehabilitacyjno – rekreacyjna usługi wyjazdowej realizowanej  w Zakopanem. 
 

Szkolenie pn. „Organizator sprzedaży  
internetowej” 
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Klub Wolontariusza to działania podejmowane na rzecz młodzieży. W 2014 
roku kontynuowano program aktywizacji ludzi młodych funkcjonujących w strukturach 
Klubu Wolontariusza. Tą formą wsparcia została objęta 30 osobowa grupa osób od 15 
do 30 roku życia, w tym 6 osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat buski. 
Uczestnicy Klubu Wolontariusza intensywnie i zaangażowaniem pomagali osobom 
starszym, niepełnosprawnym, podejmowali opiekę nad dziećmi potrzebującymi 
wsparcia w sferze edukacji.  Klub Wolontariusza współpracuje ze schroniskiem dla 
zwierząt „Przytulisko”, pomagając pracownikom placówki przy wyprowadzaniu psów, 
organizując zbiórkę środków potrzebnych do pozyskania żywności dla podopiecznych 
„Przytuliska”. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Wolontariusze działający na rzecz buskiego  Wolontariusze na Dniu Matki w Domu Pomocy   
                                    „Przytuliska”                                              w Słupi Pacanowskiej 
 

Wolontariusze i harcerze z Klubu Wolontariusza działającego przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach VII edycji projektu „Nowy Zawód-
Nowy Start” pod opieką dh Teresy Leszczyńskiej odwiedzili i spotkali się                                
z mieszkańcami DPS-ów powiatu buskiego. Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki 
odbyło się z udziałem wolontariuszy w Słupi Pacanowskiej.  

W sierpniu (od 23.08.2014 - 27.08.2014 r.) zorganizowano obóz dla uczestników 
Klubu Wolontariusza, który w założeniach realizatorów był jednym z elementów 
aktywizacji społecznej a jednocześnie formą pewnej zachęty młodzieży do dalszej pracy 
społecznej. Młodzież w trakcie pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym „Maria 3”                           
w Zakopanem uczestniczyła w dwóch modułach szkoleniowych: „Ogólne zasady                    
i funkcjonowanie wolontariatu” oraz „Animator środowiskowy”. Uczestnicy zdobyli 
nowe umiejętności wolontariackie.  

Wolontariusze w okresie od 02.09.2014 r. do 12.09.2014 r. korzystali  
z rehabilitacji wieloprofilowej – Hipoterapii, w której wykorzystuje się pracę  
z koniem.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wolontariusze na szkoleniu  pn. 
„Animator środowiskowy” 

Hipoterapia wolontariuszy 
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Wolontariusze wraz z harcerzami wzięli udział w Dniu Papieskim obchodzonym  
12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”. Młodzież podczas 
mszy dziękczynnych odprawianych za pontyfikat Jana Pawła II zbierała pieniądze na 
rzecz Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                      Dzień Papieski – 12.10.2014 r.              Noc Świętych z udziałem wolontariuszy 
 

Wolontariusze wraz z harcerzami w ostatni wieczór października - Noc Świętych 
jako alternatywa dla Halloween przypomnieli, że każdy jest powołany do świętości.  
Wolontariusze brali udział w wielu akcjach na cele dobroczynne. Jedną  
z takich akcji była piętnasta edycja kwesty zaduszkowej w dniach 1 i 2 listopada. 
Datki z kwesty przeznaczono na renowację zabytkowych nagrobków. 
 
 
   
 
 
 
       
 
           

       
      
              Kwesta wolontariuszy w dniach            Zbiórka żywności z udziałem wolontariuszy                  

                                 1-2 listopad 2014 rok                            w dniach 28-30 listopad 2014 rok 
  

Młodzi ludzie w ramach działającego Klubu Wolontariusza przy współpracy  
z Hufcem ZHP Busko-Zdrój przystąpili do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Podziel się 
posiłkiem”.  
   W związku z dynamicznym rozwojem Wolontariatu, PCPR w Busku - Zdroju 
zorganizowało konkurs pn. „Wolontariusz Roku 2014”, który został rozstrzygnięty  
w Dniu Pracownika Socjalnego – 24 listopada 2014 r. Wyróżnione osoby oraz 
„Wolontariusz Roku 2014” otrzymali nagrody za swoją dobroczynność.  
 
 
 
 
 

  
 
 

                                    
 
 

 
Wolontariusz Roku 2014 -  Dawid Szwed 
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5 grudnia w Kieleckiej Filharmonii obchodzono Międzynarodowy Dzień 
Wolontariatu. Z okazji tego święta Diecezjalne Centrum Wolontariatu wraz  
z Regionalnym Centrum Wolontariatu zorganizowali konkurs pt.: "Laur Wolontariatu". 
Klub Wolontariusza "Amicus" z Buska–Zdroju pod opieką dh Teresy Leszczyńskiej 
został wyróżniony i doceniony jako jeden z  najbardziej zasłużonych w służbie drugiemu 
człowiekowi w 2014 roku. 

 

 
                                                 

 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
             IX Świętokrzyska Gala Wolontariatu w Kielcach            Statuetka „Laur Wolontariatu”   
                                                                                dla Klubu Wolontariusza „Amicus” 

  
Wolontariat jest szczególnym doświadczeniem dla młodych ludzi, ma pozytywny 

wpływ na rozwój osobisty, zwiększa szanse na zatrudnienie i perspektywy kariery, 
równocześnie przyczyniając się do poprawy poczucia solidarności ze społeczeństwem 
oraz do formowania się aktywnej postawy obywatelskiej. Celem wolontariatu 
zainicjowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jest 
utworzenie w przyszłości prężnie działającego Wolontariatu Buskiego. 

 
 

8.1.5. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 
 
 
  

Kluczową inwestycją projektu, wychodzącą 
naprzeciw niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu 
buskiego i osobom potrzebującym sprzętu 
rehabilitacyjnego było otwarcie w 2012 roku pierwszej 
w województwie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu 
Rehabilitacyjnego, utworzonej przez Samorząd i jego 
jednostkę pomocy społecznej - Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. W roku 2014 
w ramach cross-financingu - wkładu własnego powiatu 
buskiego, doposażono wypożyczalnię w dodatkowe 
urządzenia specjalistyczne i przedmioty pomocniczo-
ortopedyczne w kwocie 22.660,00zł. Zakupiono łóżko 
rehabilitacyjne z materacem – szt. 3, materac 

przeciwodleżynowy – szt. 3, podnośnik dla osób niepełnosprawnych - szt. 2, balkoniki 
wysokie z regulacją – szt. 2 oraz koncentrator tlenu – szt. 1.  

Od stycznia do końca grudnia 2014 roku podpisano 82 umowy na wypożyczenie 
sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczone zostały następujące elementy: 
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Tabela. 27 Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w 2014 roku. 
 

Częstotliwość wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego  
w 2014 roku 

Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego/środka pomocniczego 
Częstotliwość 
wypożyczeń 

Kule łokciowe z regulowaną obejmą 20 

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych i górnych z napędem 2 

Materac przeciwodleżynowy 18 

Łóżko rehabilitacyjne 18 

Koncentrator tlenu 1 

Rowerek magnetyczny Vito 1 

Podnośnik dla osób niepełnosprawnych 1 

Orteza stawu kolanowego ze wzmocnieniami bocznymi 
i regulacją kąta zgięcia 

1 

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych manualny 6 

Trójnóg kula 3 

Wózek inwalidzki aluminiowy 8 

Ssak elektryczny 2 

Balkonik dwu-, trójkołowy składany 19 

Inhalator tłokowy 2 

Zestaw do drenażu limfatycznego 2 

Koncentrator tlenu 2 

 
 
 
8.1.6. Monitoring działań projektowych 
 

Monitoring działań projektowych jest elementem niezbędnym w zarządzaniu 
projektem był prowadzony w celu zapewnienia prawidłowej jego realizacji. 
Systematyczne i ciągłe zbieranie informacji pozwoliło na koordynowanie i korygowanie 
działań, a także dostosowywanie do zmieniającego się tempa projektu i zmian, których 
nie przewidziano na etapie planowania. Specjalista ds. monitoringu i kontroli działań 
projektowych sporządzał raporty z monitoringu, harmonogramy kontroli szkolenia, karty 
oceny wykładowcy/trenera, a także wśród uczestników projektu przeprowadzał 
anonimowe ankiety wstępne i końcowe dotyczące oceny przebytych kursów, szkoleń 
w trakcie ich trwania i po zakończeniu. Analiza w/w dokumentów pozwoliła na 
uzyskanie informacji zwrotnej lub ewentualnie na szybką reakcję naprawczą lub 
usprawniającą. Zdaniem uczestników wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursów 
podniosły ich kwalifikacje zawodowe. Wysoko ocenione zostały kompetencje 
i przygotowanie merytoryczne wykładowców prowadzących zajęcia.  
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8.1.7. Wydarzenia projektowe 
 

W ramach cross-financingu w projekcie „Nowy Zawód-Nowy Start” zakupiono 
rzutnik multimedialny, kamerę ze stojakiem, tablicę interaktywną oraz dwa tablety na 
łączną kwotę 17.510,28 zł. W/w przybory usprawniały i ułatwiały prowadzenie zajęć  
doradcy zawodowego i psychologa z uczestnikami projektu. 

Instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej z wykorzystaniem w/w sprzętu 
multimedialnego: 
 

• Indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem 
• Indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym 
• Warsztaty z autoprezentacji 

 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicy projektu korzystali także z indywidulanych Treningów EEG 

biofeedback. Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą 
której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) 
z różnych obszarów mózgu.  

W  dniach 12-14.11.2014 r. oraz 23.11.2014 r. (wizyta monitoringowa) 
upoważnieni Przedstawiciele Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 
przeprowadzili kontrolę projektu „Nowy Zawód - Nowy Strat” w siedzibie i miejscu 
realizacji projektu – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Okres 
czasu objęty kontrolą: od 01.02.2014 r. do 12.11.2014 r. Weryfikacja pełnej 
dokumentacji projektowej przez ŚBRR w Kielcach nie wykazała żadnych 
nieprawidłowości.  

W dniu 19 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Sanatorium „Marconi” w Busku- 
Zdroju odbyła się Konferencja Podsumowująca Projekt „Nowy Zawód - Nowy 
Start”, która miała na celu przedstawienie działań zrealizowanych w ramach projektu 
w 2014 roku oraz promowanie dobrych praktyk. W konferencji uczestniczyło 150 osób, 
wśród których byli uczestnicy projektu, kadra projektu, władze powiatu buskiego, 
partnerzy projektu oraz zaproszeni goście.  

Monitoring na zajęciach teoretycznych 
kursu pn. „Operator koparko-ładowarki III 

klasy uprawnień” 

Monitoring II usługi wyjazdowej  
z elementami rehabilitacji w Zakopanem 

Zajęcia grupowe wolontariuszy  
z psychologiem 

Zajęcia indywidualne uczestników 
kursów z doradcą zawodowym 

http://www.centrumbusko.pl/
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Jednym z ważnych punktów konferencji było wręczenie statuetki „Złotego Serca 
Dobroci” Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Kielcach – Renacie Segiecińskiej za 
zasługi na rzecz rozwoju pomocy społecznej w powiecie buskim, aktywne niesienie 
wsparcia i podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

W odniesieniu do dokumentacji jaką był film z działań projektowych, głos  zabrali:  
dr Stanisław Kowalski – reprezentujący Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia  
w Kielcach oraz Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Busku-Zdroju – Milena Nurek, złożyli  na ręce Dyrektora PCPR w Busku-Zdroju -  
Andrzeja Smulczyńskiego kosz kwiatów, życząc sobie wzajemnie dalszych sukcesów. 
 

Podczas konferencji wygłoszono dwa referaty, których prelegentami byli 
Wykładowcy  Instytutu  Pedagogiki i Psychologii, Zakładu Pracy Socjalnej  
i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: dr Jacek Szkurłat, 
który zaprezentował prelekcję nt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych  
w wejściu na rynek pracy, jako jedna z form przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu” oraz  dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, która zaprezentowała 
uczestnikom konferencji prelekcję nt. „Niepełnosprawność w nowej perspektywie 
finansowej  UE 2014-2020”.  

 

 
 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
                           dr Jacek Szkurłat – UJK  Kielce        dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska – UJK Kielce 

 
W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia, Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju –

Andrzej Smulczyński serdecznie podziękował Regionalnemu Ośrodkowi Polityki 
Społecznej w Kielcach za docenienie naszych działań, trudu i zaangażowania oraz 
wysoką alokację, jedną z najwyższych w Województwie Świętokrzyskim, na ręce 
Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Barbary Jakackiej – 
Green, złożył bukiet kwiatów wraz ze stroikiem  świątecznym. 

Jedną z grup objętą wsparciem były osoby usamodzielniane, czyli podopieczni 
z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, którym Barbara 

Statuetka „Złote Serce Dobroci” dla 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  

w Kielcach – Renaty Segiecińskiej 

Wicedyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Busku-Zdroju – Milena Nurek 
oraz reprezentant  Prezesa Zarządu Zakładu 

Doskonalenia w Kielcach 
 – dr Stanisław Kowalski 

http://www.centrumbusko.pl/
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Jakacka – Green - Dyrektor ROPS w Kielcach i Andrzej Smulczyński – Dyrektor 
PCPR w Busku-Zdroju wręczyli upominki w postaci sprzętu AGD i sprzętu do 
majsterkowania.   

                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna Troska” przekazała 7 zestawów 

komputerowych dla uczestników tegorocznej edycji projektu. Ogromne zdziwienie  
i zaskoczenie wśród wszystkich uczestników konferencji wzbudzała ilość paczek 
świątecznych. Upominkami zostało obdarowanych 125 uczestników projektu edycji 
2014. 

      

 

 

 

 
 

Konferencja Podsumowująca działania projektu systemowego „Nowy Zawód – 
Nowy Start” 2008-2014 odbyła się w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia, wśród 
blasku choinki i wzajemnych życzeń oraz wspólnym kolędowaniu wraz  
z grupą młodzieży z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju pod 
kierunkiem Pana Jerzego Koseli.  

8.1.8. Podsumowanie 

Zrealizowanie projektu umożliwiło osiągnięcie wszystkich zaplanowanych działań tj.:  

 Zorganizowano 8 kursów zawodowych, w których wzięło udział  
35 uczestników.  

  60 osób skorzystało z wyjazdowych usług szkoleniowo – doradczych       
z elementami rehabilitacji.  

 10 najaktywniejszych uczestników projektu miało możliwości uczestnictwa         
w kursie prawa jazdy Kat. B (7 osób) oraz Kat. C (3 osoby).  

 10 uczestników projektu zdobyło doświadczenie zawodowe                 
 na praktykach u lokalnych pracodawców.   

 30 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych zrzesza Klubu Wolontariusza             
w ramach programu aktywizacji młodzieży z powiatu buskiego.  

 Doposażono Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.  

Wręczanie upominków osobom usamodzielnianym 
przez Dyrektor ROPS – Barbarę Jakacką-Green  

oraz Dyrektora PCPR – Andrzeja Smulczyńskiego 

Przekazanie przez Kadrę Projektu 
zestawów komputerowych 

uczestnikom projektu 

Przekazanie paczek świątecznych 125 
uczestnikom projektu 

Zespół muzyczny pod kierunkiem 
Jerzego Koseli 

http://www.centrumbusko.pl/
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 Zakupiono urządzenia: Rzutnik multimedialny, kamerę + stojak, tablicę 
interaktywną, 2 Tablety. 

 W ramach projektu działa Centrum Aktywizacji, w ramach którego uczestnicy 
projektu korzystali z usług doradcy zawodowego, prawnika oraz wsparcia 
psychologa.  

Uczestnikom projektu zapewniono odpowiednie warunki kształcenia oraz dostęp do 
niezbędnych materiałów dydaktycznych. Wartością dodana projektu był przyrost wiedzy 
i umiejętności zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia, co zwiększyło ich 
szanse na rynku pracy. 

 
 

8.2. „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej                
i instytucji rynku pracy – pilotaż” 
 

Od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. powiat buski, jako jeden z 39 powiatów w kraju 
przystąpił do realizacji pilotażu pod nazwą „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania 
instytucji pomocy społecznej  i instytucji rynku pracy - pilotaż” finansowanego 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja 
społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, 
którego liderem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt realizowany jest 
przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.  Budżet projektu wynosił: 
749 217,00 złotych, budżet do realizacji zadań przeznaczonych do pracy z rodziną 
skierowanych w ramach czterech programowych modułów wynosił: 431 119, 00 złotych. 
Wsparciem zostało objętych 10 rodzin wielodzietnych. Rodziny pochodziły z sześciu 
gmin naszego powiatu, posiadały co najmniej troje uczących się dzieci, jedno 
z dorosłych członków rodziny było zarejestrowane  w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 
rodzina korzystała ze świadczeń pomocy społecznej. 

 
8.2.1. Cele pilotażu 

 
Głównym celem pilotażu było:  
utworzenie na terenie powiatu buskiego skoordynowanego systemu współpracy 
instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu 
bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności 
wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, testowe wypracowanie nowych 
instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej budowanych w ramach 
czterech programowych modułów: 

 prozatrudnieniowego,  

 społecznego i integracyjnego, 

 rodzinnego, 

 sport i kultura. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                       Plakat pilotażu                                 Rozmieszczenie rodzin/uczestników  
                                                                                       pilotażu  wielodzietnych wg miejsca zamieszkania 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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Celami szczegółowymi były: 

 opracowanie mechanizmu koordynacji i współpracy instytucji rynku pracy                      
i instytucji pomocy społecznej z wykorzystaniem filaru reintegracji społecznej                
i zawodowej na poziomie powiatu i gmin wobec rodzin wielodzietnych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia                   
i ubóstwa, 

 opracowanie nowych instrumentów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej 
ukierunkowanych na kompatybilność oddziaływania na rodziny i ich członków,  
tzw. rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji 
społecznej (rodzinnych kontraktów socjalnych), 

 zwiększenie spójności oddziaływania instytucji dwóch systemów wsparcia                 
i pomocy. 
 

8.2.2. Powołane zespoły 
 
Powołano dwa zespoły robocze. Pierwszy zespół pełnił rolę ekspertów                       

i nadzorował pilotaż - Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW).  
W dniu 6 marca 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lider projektu 
„Schematom STOP!” podpisało wraz partnerami porozumienie regulujące współpracę 
instytucji na rzecz rodzin wielodzietnych. Instytucjami, które podpisały porozumienie,             
a tym samym wyraziły chęć współpracy i pomocy rodzinom wielodzietnym to: 
 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Buku - Zdroju (Lider Pilotażu) 
2. Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 
3. Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju 
4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Busku - Zdroju 
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie  
6. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju 
7. „Sidrom” Agencja Zatrudnienia w Busku - Zdroju 
8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 
9. Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Busku - Zdroju 
10. Radny Powiatu Buskiego - Przewodniczący Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej 

i Polityki Prorodzinnej 
 

                        
  

Porozumienie o współpracy podpisane w dniu 6 marca 2014 roku 
 

Podpisane porozumienie otwierało drogę do wspólnych, innowacyjnych działań 
na rzecz rodzin wielodzietnych. Każda z instytucji starała się wnieść do realizowanego 
programu, jak najwięcej działań. W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Busku – Zdroju, w ramach współpracy dzieci i dorośli z rodzin 
objętych pilotażem w dogodnych terminach mogli skorzystać z poradnictwa 
psychologicznego, pedagogicznego, terapii logopedycznej, analizy rozwoju dziecka, 
badania gotowości szkolnej. 

http://www.centrumbusko.pl/
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Spotkanie  Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej  
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wyszła również z inicjatywą 
proponując trening „biofeedback” dla dzieci, terapia jest  kierowany zarówno do dzieci 
mających problemy edukacyjne, jak i do dzieci zdolnych. Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Busku - Zdroju zaprosił dzieci z pilotażu do poznania funkcjonowania szpitala 
w Busku – Zdroju i pomógł w zorganizowaniu „Białej Niedzieli” dla Rodzin. Komenda 
Hufca w Busku – Zdroju - w okresie wakacyjnym wolontariusze i harcerze zrzeszeni 
w ZHP opiekowali się dziećmi.  

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

              Zajęcia integracyjne w Centrum dla Rodzin 
 

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju zaprosiło dzieci i zapoznało ze 
strukturą i zadaniami instytucji. Radny Powiatu Buskiego - Przewodniczący Ochrony 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej udzielił m.in. cennych 
wskazówek, jakie badania należy przeprowadzić dla dzieci i dorosłych członków rodzin 
wielodzietnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Agencja 
Zatrudnienia „Sidrom” - w Centrum dla Rodzin odbył się cykl spotkań informacyjnych 
dotyczących rynku pracy z matkami z rodzin wielodzietnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkania z pośrednikiem pracy (członkiem PZKW ) Mobilna  Grupa Interdyscyplinarna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie uświadamiał realne 
możliwości jednostek GOPS-ów w zakresie przyznawania zasiłków celowych, 
okresowych, dożywiania i podręczników dla rodzin. 

Członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI), pełnili funkcję 
opiekunów rodziny, przez cały okres wsparcia pomagali rodzinie w rozwiązywaniu 
bieżących problemów. 

http://www.centrumbusko.pl/
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8.2.3. Opracowano i pilotażowo wdrażano dwa programy  
 

W dniu 17.03.14 r. Program Aktywizacyjny dla Rodzin przedstawiający model 
pracy z rodziną oraz Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy opisujący system 
współpracy międzyinstytucjonalnej zostały pozytywnie ocenione i zaakceptowane przez 
eksperta CRZL z Warszawy. Wspólnie wypracowane programy warunkowały realizację 
pilotażu na terenie powiatu buskiego. 

1. Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy (LPIW) 
Dokument przedstawia zasoby i współprace na terenie powiatu buskiego oraz związki 
pomiędzy instytucjami, które weszły w skład partnerstwa w powiecie buskim. 
 

      
 

Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy 
 

2. Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej 
(RPA) 

RPA to kompendium wiedzy dotyczącej pracy opiekunów rodzin z poszczególnymi 
rodzinami, w tym koszyk usług kierowany do rodzin wielodzietnych.  

 

     
 

Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej 

 

8.2.4. Adresaci projektu  
 
Adresatami projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji 

pomocy społecznej  i instytucji rynku pracy - pilotaż" zostało 10 rodzin 
wielodzietnych z terenu całego powiatu buskiego. Warunkiem uczestnictwa było aby 
rodzina korzystała  z systemu świadczeń pomocy społecznej, jeden z rodziców był 
osobą bezrobotną lub długotrwale bezrobotną, rodzina musiała posiadać minimum troje. 

http://www.centrumbusko.pl/
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8.2.5. Promocja projektu 
 

 Członkowie MGI i koordynator powiatowy w miesiącach styczniu i lutym 2014 r. 
uczestniczył w 5 Sesjach Rad Gmin rozpowszechniając plakaty i ulotki informacyjne,               
a także przedstawiając prezentację multimedialną, byli w stałym kontakcie                              
z instytucjami kościelnymi, oświaty, służbami pomocy społecznej oraz organizacjami 
pozarządowymi. Członkowie MGI odwiedzili blisko 100 rodzin wielodzietnych informując 
o działaniach, jakie mają zostać wobec nich podjęte. Dobrą praktyką okazało się 
utworzenie strony internetowej, która na bieżąco była aktualizowana i przedstawiała 
działania realizowane w ramach pilotażu. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działania promujące pilotaż w powiecie buskim 
 
 

8.2.6. Realizacja modułu prozatrudnieniowego dla rodzin wielodzietnych  
 
W ramach realizacji modułu prozatrudnieniowego dzieci uczestników kursu 

podczas całej ścieżki prozatrudnieniowej miały zapewnioną opiekę, wyżywienie oraz 
dodatkowe ubezpieczenie. W „Centrum dla Rodzin”, opiekę sprawowali wolontariusze 
pod okiem wykwalifikowanego pedagoga. Zarówno dorośli, jak i dzieci nie ponosili 
żadnych kosztów, na wszystkie zajęcia byli dowożeni specjalnie wynajętymi busami. 
Zrealizowano następujące warsztaty i kursy zawodowe: 

 
1. ,,Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” - kurs dla 4 osób 

 
 W terminie od 30 czerwca do 18 lipca 2014 r. realizowany był kurs z zakresu „ 
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” w ilości 120 godzin dydaktycznych,  45 
godzin  wykładu,  75 godzin  zajęć praktycznych w Domu Pomocy Społecznej  
w Zborowie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                    
                            Kurs prawa jazdy kat. B.                             Kurs „Opiekun osób starszych                                              
                                                                                                       i niepełnosprawnych” 

 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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2. ,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” - kurs dla 4 osób,  
realizowany w dniu od 14.07.2014 r. do 30 lipca 2014 r., w ilości 120 godzin,  w tym 80 
godzin praktycznych i 40 godzin teoretycznych. Innowacyjnym rozwiązaniem było 
zrealizowanie 80 godzin zajęć praktycznych w miejscu zamieszkania klienta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Zajęcia praktyczne w domu u klientów „Technolog robót wykończeniowych” 

 

3. ,,Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy Kat. B” - kurs dla 1 osoby,  okres 
realizacji od 7.07.2014 r. – 14.07.2014 r.  
 

4. ,,Prawo jazdy kat. B” - kurs dla 2 osób, okres realizacji od 7.07.2014 r. do 
14.07.2014 r. W dniu 14.07.2014 r. odbył się pierwszy wewnętrzny egzamin 
teoretyczny.  
 

5. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat.: C1, C, C1+E,C+E prawa jazdy”  
- kurs dla 2 osób, zorganizowany w okresie 27.10.2014 – 23.11. 2014 rok  W ilości 140 
godz., w tym 130 godz. teoretycznych oraz 10 godz. praktycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat.C. 

 
 

6. „Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym wg podstawy programowej 
zatwierdzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej” - kurs dla 1 osoby 
w ilości 280 godzin warsztatów, w tym 200 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin 
zajęcia praktycznych. Był zorganizowany w okresie od 18.08.2014 r. do 12.12.2014 r. 
Zajęcia praktyczne odbyły się w Językowej Akademii Przedszkolaka w Busku – Zdroju.  
 
 

7.Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych - kurs dla 1 osoby 
w ilości 120 godzin,  36 zajęć teoretycznych i 84 godzin zajęć praktycznych 
zorganizowany w okresie 12 listopada do 4 grudnia 2014 roku.  
 

http://www.centrumbusko.pl/
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Kursy zawodowe 
 

8. „Warsztaty z zakresu fotografowania” - w okresie od 11.08.2014 do 27.11.2014 
roku zorganizowano kurs dla jednej z matek z rodzin wielodzietnych, która wiąże swoją 
przyszłość z fotografowaniem w ilości 35 godzin praktycznych. W trakcie szkolenia 
klientka zdobywała wiedzę z zakresu kadrowania zdjęć, parametrów fotografowania, 
cyfrowej obróbki obrazu oraz pracy w plenerze. 
 

9. Szkoła Policealna - Dietetyk -dla jednej z matek wielodzietnych sfinansowano 
Szkołę Policealną o kierunku „dietetyk”. 
 

10. Warsztaty z zakresu ozdabiania domu oraz dbania o estetykę wnętrza dla 
10 matek z rodzin wielodzietnych - w dniu od  23 lipca 2014 r. do 1 sierpnia 2014 r. 
matki z rodzin wielodzietnych uczestniczyły w warsztatach z zakresu: carvingu - 
rzeźbienia w owocach i warzywach, (12 godzin), florystyki - układania bukietów 
(10godz.), decupage - techniki artystycznego postarzania przedmiotów (10 godzin). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uczestniczki pilotażu podczas warsztatów  
 

8.2.7. Usługa Stomatologiczna 
 

Usługa realizowana była od 28.10.2014 do 24.12.2014 roku, skierowana była do 
10 bezrobotnych uczestników pilotażu, w celu poprawy wizerunku podczas szukania 
zatrudnienia. W skład usługi stomatologicznej wchodziło: 47 – wypełnień, 30- ekstrakcje 
zębów, 1 - odbudowa koronowa, 9 - piaskowań, 44 - znieczulenia nasiękowe, 5 -
 znieczuleń przewodowych, 3 - usunięcia kamienia nazębnego, 12 - protez 
protetycznych.  

 
8.2.8. Centrum dla Rodzin - oferta dla wszystkich członków rodzin 
 

W dniu 30 czerwca 2014 r. swoją działalność rozpoczęło „Centrum dla Rodzin”, 
które zostało utworzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 
– lidera pilotażu „Schematom STOP!”. W tworzenie i funkcjonowanie Centrum włączyli 
się wszyscy członkowie PZKW i MGI oraz Klub Wolontariusza zrzeszający 
wolontariuszy zamieszkujących powiat buski.  

http://www.centrumbusko.pl/
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Opieka nad dziećmi w Centrum dla Rodzin 

 

Centrum istniało przez 7 miesięcy od czerwca 2014 r. do stycznia 2015 r., koszty 
wynajmu pomieszczeń pokrywano z budżetu pilotażu, czynne było w okresie 
wakacyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast                
w okresie nauki szkolnej w piątki do godziny 18.00 oraz w soboty od 9.00 do 18.00 lub 
w zależności od  potrzeb. Rodziny miały stały wpływ na organizowanie zajęć                       
w Centrum, na ich terminarz i częstotliwość. Centrum dla Rodzin wpłynęło pozytywnie 
na nawiązanie silnej więzi emocjonalnej pomiędzy rodzinami, nauczyło przyjaźni 
pomiędzy dziećmi  i wolontariuszami. W okresie wakacyjnym do pracy z dziećmi 
zatrudniony został pedagog, w sprawowanie opieki zaangażowani byli członkowie MGI. 
Dzieci zostały objęte dodatkowym ubezpieczeniem. Z działalności Centrum korzystało 
na stałe 54 uczestników, członków rodzin wielodzietnych oraz zapraszani goście, 
przyjaciele rodziny, członkowie PZKW i inni. Centrum dysponowało 2 salami,                        
2 łazienkami, kuchnią oraz placem zabaw i miejscem na grilla/ognisko. Wyposażono je 
w telewizor, komputer X – Box, odtwarzacz CD i odtwarzacz DVD. Zakupiono również 
gry planszowe, chustę animacyjna KLANZA, gry dla całych rodzin, piłki, rakietki, 
naczynia kuchenne. Zajęcia w Centrum prowadzili specjaliści: doradca zawodowy, 
spec. od autoprezentacji, instruktor krawiectwa, psycholog, pedagog, nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów szkolnych, wolontariusze, harcerze, członkowie PZKW               
i MGI. Organizowano szereg ciekawych zajęć, w tym m.in.: zajęcia z języka 
angielskiego dla członków z rodzin wielodzietnych – 60 godzin, z języka niemieckiego 
dla matek z rodzin wielodzietnych – 40 godzin, korepetycje z przedmiotów szkolnych,              
w tym z języków obcych – 50 godzin, fizyki – 40 godzin, chemii – 40 godzin, matematyki 
– 80 godzin, historii – 30 godzin, zorganizowano wyjścia koedukacyjne m.in.: do 
szpitala, straży pożarnej, Starostwa Powiatowego. Zorganizowano warsztaty sportowe 
z:  piłki nożnej – 20 godzin, kursu pływania – 32 godziny, kurs karate – 30 godzin, kurs 
tańca – 50 godzin. Od 4 października do 20 grudnia przez 10 sobót rodziny 
wielodzietne mogły korzystać z bezpłatnych biletów do kina i warsztatów plastycznych, 
a od 15 listopada do 6 grudnia przez 4 soboty dzieci mogły korzystać z wyjść na kręgle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Zajęcia taneczne                                                 Kurs pływania   

 
 

http://www.centrumbusko.pl/
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Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy, kurs pływania zrealizowano         
w ilości 32 godzin na Pływalni Miejskiej w Busku – Zdroju.  Warsztaty piłki nożnej oraz 
karate prowadzone były w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym               
w Busku – Zdroju. Na wszystkie zajęcia sportowe realizowane  w Centrum zakupiono 
dzieciom stroje kąpielowe, dresy i buty sportowe. Dla rodziców organizowano: cykliczne 
spotkania kulinarne i samopomocowe grupy wsparcia pod okiem psychologa. 
Zorganizowano również spotkania indywidualne dotyczące otwarcia działalności 
gospodarczej i podmiotu ekonomii społecznej w ilości 13 godzin. W terminach od 
16.09.2014 r. do 06.11.2014 r. zrealizowano 32 godziny zajęć indywidualnych 
z doradcą zawodowym. W terminach od 31.10.2014 r. do 21.11.2014 r.  zrealizowano 
24 godzin warsztatów grupowych dla 10 osób dorosłych. Organizowano spotkania 
integrujące rodzinę: spotkania przy grillu, samopomocową grupę wsparcia, jednodniową 
wycieczkę integracyjną do Krajna i do Krakowa. W okresie wakacyjnym dzieci z rodzin 
wielodzietnych korzystające z opieki w "Centrum dla Rodzin" wzięły udział 
w wydarzeniu pn. „Bajki Naszych Dziadków” – były to warsztaty, seanse filmowe, 
konkursy i zabawy organizowane przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku 
–Zdroju oraz w spotkaniu zorganizowanym w dniu 21 lipca 2014 r. w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W dniu 8 sierpnia 2014 roku uczestniczyły 
w wizycie do siedziby Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, gdzie poznały 
wydziały, jednostki organizacyjne oraz Zarząd Starostwa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                             Wizyta w PSP w Busku-Zdroju                  Wizyta w Starostwie Powiatowym 

 

W dniu 22 lipca 2014 roku  zorganizowano spotkanie  w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Busku – Zdroju, podczas którego dzieci poznały funkcjonowanie 
szpitala. Od dnia 22 lipca 2014 r. uczestniczyły w cyklu zajęć z pedagogiem z I LO  im. 
Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju na temat wiary we własne możliwości i przyjaźni. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Spotkania z doradcą zawodowym w Centrum dla Rodzin 
 

Przez cały okres wsparcia rodziny wielodzietne zostały objęte wsparciem 
psychologa. Odbywały się spotkania indywidualne oraz grupowe. Rodziny mogły 
korzystać z indywidualnych porad psychologa z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Dla dorosłych członków rodzin zostały przeprowadzone „Grupowe warsztaty 
psychoedukacyjne”. W dniach od 17.10.2014 r. do 06.12.2014 r. został zorganizowany 
„Podstawowy kurs szycia” w ilości 30 godzin warsztatów grupowych i po 5 godzin 
indywidualnych dla każdej z uczestniczek kursu.  

http://www.centrumbusko.pl/
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                Warsztaty z psychologiem w Centrum dla Rodzin              Kurs krawiecki 
 

Tematyka zajęć zawierała m.in. naukę obsługi i wykorzystania sprzętu szyjącego, 
omówienie modeli maszyn, omówienie podstawowych ściegów maszynowych i ich 
zastosowanie, nauka kopiowania wykrojów i prawidłowego zdejmowania miary.  

Od 20.10.2014 r. do 24.11.2014 r. rodziny uczestniczyły w profesjonalnych 
warsztatach autoprezentacji i prawidłowej kreacji własnego wizerunku, w ilości 40 
godzin oraz skorzystały z 2 wizyt u kosmetyczki i jednej wizyty u fryzjera. Warsztat łączył 
w sobie praktyczną naukę technik makijażu z wiedzą teoretyczną na temat właściwej 
pielęgnacji twarzy i dbania o własny wizerunek w trakcie poszukiwania zatrudnienia. 

 
 
   

 
  

 

 

 

 
 

                                                                                                       Usługa stomatologiczna  
 
 

8.2.9. Kolonie letnie 
 
W dniu 18 sierpnia na kolonie letnie wyjechało 12 dzieci z rodzin biorących udział 

w pilotażu, a 44 z powiatu buskiego. Głównym organizatorem kolonii było Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju i komenda hufca ZHP. Wyjazd 
przeznaczony był dla dzieci w wieku 12 - 17 lat z terenu powiatu buskiego. Dzieci miały 
okazję zwiedzić m.in.: Kopalnię węgla brunatnego w Bełchatowie, Baseny Termalne 
w Uniejowie. Zorganizowane zostały również Konkursy ekologiczne i prozdrowotne. 
Uczestnicy Kolonii wzięli również udział w warsztatach z profilaktyki prozdrowotnej.  

 
 

8.2.10. Moduł społeczny i integracyjny 
 

1. Spotkania integrujące rodziny. Przez cały okres wsparcia realizowane były 
spotkania integrujące rodziny wielodzietne. W dniu 14 kwietnia 2014 roku w Starostwie 
Powiatowym w Busku – Zdroju.  

Podczas spotkania Koordynator Beata Doktór przedstawiła wypracowane 
programy oraz planowane wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Dyrektor Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie Dariusz Kapusta wraz ze Starostą Powiatu 
Buskiego Jerzym Kolarzem wręczyli rodzinom „Zaproszenia” do udziału w Pilotażu 
i prezenty świąteczne. 

Warsztaty autoprezentacji 
 i prawidłowej kreacji wizerunku 

http://www.centrumbusko.pl/
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        Spotkanie integrujące rodziny z udziałem Dariusza Kapusty Dyrektora CRZL w Warszawie 
 

2.Spotkanie integracyjne  połączone z zawodami sportowymi dla dzieci 
i warsztatami kulinarnymi dla członków rodzin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawody sportowe i pokaz układu chorograficznego dla rodziców w Widuchowej 
 

W dniu 6 września w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Michała” w Widuchowej 
odbyły się zawody sportowe i występy taneczne dla dzieci. Były one podsumowaniem 
zdobytych w trakcie wakacji umiejętności tanecznych i sportowych. Za udział 
w zawodach dzieci otrzymały upominki. Zawody sportowe połączone były z rodzinnym 
grillowaniem i warsztatami kulinarnymi. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Warsztaty kulinarne dla rodzin 
 

3. Samopomocowa Grupa Wsparcia. Od maja 2014 roku w ramach działalności 
Centrum dla Rodzin odbywały się spotkania Samopomocowej Grupy Wsparcia dla 
rodzin wielodzietnych. Zajęcia integracyjno – aktywizacyjne prowadzone były przez 
psychologa z Zespołu Interwencji Kryzysowej w PCPR. 
 

4. W ramach realizacji projektu w dniu 13 sierpnia odbył się jednodniowy wyjazd 
integracyjny do Parku Miniatur,  Rozrywki i Parku Linowego w Krajnie. Celem 
wyjazdu było zintegrowanie się rodzin między sobą, oraz rodziców między dziećmi. 
 

5. Dnia 10 listopada 2014 roku rodziny wielodzietne biorące udział w pilotażu  odbyły 
jednodniową wycieczkę integracyjną do Krakowa. W programie wyjazdu 
przewidziano  zwiedzanie Muzeum Bursztynu, Fabryki Cukierków, Zamku Królewskiego 
na Wawelu.  Wyjazd zakończył się  pobytem w Parku Wodnym.  

http://www.centrumbusko.pl/
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Wycieczka do Krakowa i do Krajna 

 

8.2.11. Wyjazdowa usługa szkoleniowo – integracyjna do Dusznik-Zdroju dla 
uczestników Pilotażu  

 
W dniach od 10.10.2014 r. do 15.10.2014 r. dla uczestników został 

zorganizowany wyjazd do Dusznik–Zdroju. Celem wyjazdu było odbycie 30 godzin 
warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji rodzicielskich dla dorosłych 
uczestników wyjazdu. Tematyka zajęć obejmowała m.in. poznawanie i rozumienie 
świata uczuć własnych oraz dziecka. W czasie, gdy rodzice pilnie uczestniczyli 
w warsztatach, dzieci wraz z opiekunami zwiedzili: Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach–Zdroju, Twierdzę Kłodzką, Ogród Bajek, Park Rozrywki i Park Linowy 
oraz Aquapark. Całe rodziny uczestniczyły w wycieczkach do: Rezerwatu Błędne Skały, 
Muzeum Zabawek, Kaplicy Czaszek w Czermnej, Kopalni Złota w Złotym Stoku, 
Skalnego Miasta.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               Usługa wyjazdowa do Dusznik Zdroju  
  
8.2.12. Biała Niedziela dla Rodziny  
 

28 września w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju odbyła się „Biała 
Niedziela dla Rodziny”- przebadano i zaszczepiono przeciwko grypie 150 osób. Rodziny 
skorzystały z porad następujących specjalistów: pediatry, reumatologa, laryngologa, 
internisty i ortopedy. 20 kobiet po 50. r.ż. mogło skorzystać z bezpłatnej mammografii.   

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Biała Niedziela dla Rodzin 
 

Warsztaty z zakresu podniesienia 
kompetencji rodzicielskich 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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Po badaniach i szczepieniach na placu przy „Centrum dla Rodzin” 
zorganizowano grilla dla uczestników projektu. W trakcie wspólnego grillowania Andrzej 
Smulczyński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wręczył rodzinom paczki 
zawierające środki czystości, które zostały pozyskane od Stowarzyszenia „Piękne Anioły” 
w ramach akcji „Czysty Aniołek”. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Spotkanie przy grillu po Białej Niedzieli dla Rodzin  
 

8.2.13. Działania dodatkowe podejmowane w ramach pilotażu  

1. Czysty Aniołek - w kwietniu od stowarzyszenia „Piękne Anioły” z Krakowa dla rodzin 
wielodzietnych objętych pilotażem udało się pozyskać środki czystości, w tym mydełka, 
szampony, płyny do kąpieli, pasty i szczoteczki do zębów, papier toaletowy, ręczniki 
papierowe oraz po dwa zestawy nowej pościeli dla każdej 10  z rodzin.  

2. Wyprawka dla dziecka - we wrześniu pozyskano od Stowarzyszenia „My Future“            
z Kielc kompletną "wyprawkę", w której skład wchodziły nowe ubrania, wózek, łóżeczko, 
zabawki, środki higieniczne dla nowonarodzonego w pilotażu dziecka.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

            Przekazanie środków czystości i wyprawki dla nowonarodzonego dziecka przez członków MGI  

3. Zakup i montaż niezbędnego sprzętu dla rodziny uczestniczącej w Pilotażu. 
Podczas realizacji Pilotażu dla jednej z rodzin zakupiono i zamontowano ze studni 
wodę, hydrofor, krany, umywalkę, wannę, pralkę i piec do ogrzewania pokoju dla dzieci.  

4. Pozyskanie pieca od ofiarodawców  
Dnia 2 października 2014 roku nastąpiło uroczyste przekazanie pieca pozyskanego od 
prywatnego przedsiębiorcy, dyrektora  Zakładu Metalowo-Kotlarskiego „SAS” w Busku – 
Zdroju, który bezpłatnie przekazał piec do centralnego ogrzewania dla jednej z  rodzin 
wielodzietnych uczestniczących w pilotażu.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
c 

              Zakup i zamontowanie, hydrofora i  pralki    Przekazanie pieca przez Zakład Metalowo-Kotlarski 
„SAS” w Busku-Zdroju 

http://www.centrumbusko.pl/
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9. REALIZACJA POWIATOWEJ STRATEGII, INTEGRACJI I 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2011-2020 

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

Pierwsza Strategia została opracowana na lata 2003-2010. Powiat Buski w tym 
okresie realizował wszystkie zadania wynikające z w/w dokumentu. Podstawowe cele                      
strategii były realizowane w siedmiu kierunkowych działaniach.  

Dzięki właściwej realizacji zadań, które przyniosły wymierne efekty została 
uchwalona Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  
2011-2020. Jest to dokument zawierający główne problemy istniejące w powiecie 
buskim oraz sposoby ich rozwiązania w ramach współpracy publicznych i prywatnych 
instytucji. Dzięki Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych możliwa jest diagnoza problemów społecznych, wskazanie kierunków 
działań oraz narzędzi niezbędnych do ich realizacji. Jednym z celów Strategii jest 
również podjęcie odpowiednich działań pomocowych, które w znacznym stopniu 
przyczynią się do skuteczności i efektywności pomocy społecznej. Działania zapisane 
w Strategii realizowane są w oparciu o następujące cele strategiczne i operacyjne. 
 

Tabela 28. Realizacja działań Powiatowej Strategii i Integracji Problemów Społecznych na lata  
2011-2020 

 

 CEL STRATEGICZNY 1: 
ROZWIJANIE POMOCY 
ŚRODOWISKOWEJ                      
 I STACJONARNEJ 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

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

Współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy 
społecznej.  

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

Powiat Buski podpisał umowę z Wojewodą 
Świętokrzyskim pn.: „Podniesienie jakości usług 
świadczonych w Domu Pomocy Społecznej  
w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie 
lokali aktywizujących, pracowni terapii 
zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji 
leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz 
podniesienie kwalifikacji personelu” w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
dla celu  2 SPPW. 

3. Rozwój wolontariatu. 
 

Prowadzenie Klubu Wolontariusza 
organizowanego w miarę potrzeb w jednostkach 
pomocy społecznej. Realizowany w ramach 
projektu Nowy Zawód - Nowy Start. 

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

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

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

W Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
realizowany jest Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy pod nazwą „Podniesienie jakości 
usług świadczonych w Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez 
tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii 
zajęciowej, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej 

http://www.centrumbusko.pl/
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wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie 
kwalifikacji personelu.”  

6. Rozwijanie poradnictwa w różnych postaciach. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 
przez ZIK.  

7. Upowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu 
działania PCPR. 
 

Jednostki działające w obrębie pomocy 
społecznej mają bezpośredni kontakt z PCPR 
oraz są na bieżąco informowane 
o podejmowanych działaniach.  

8. Powoływanie i prowadzenie stowarzyszeń, 
organizacji pozarządowych, mających na celu 
pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, klientom pomocy społecznej. 
 

W 2014 roku zostało utworzone przez 
pracowników Centrum stowarzyszenie „Rodzina- 
wspolna troska”. 
Przy DPS działają stowarzyszenia                    
np. „Stowarzyszenie przyjaciół DPS Gnojno’, 
„Wielki Grosz” oraz nawiązywana jest 
współpraca z innymi stowarzyszeniami 
i organizacjami.  

9. Rozwój stacjonarnej opieki nad osobami 
bezdomnymi oraz aktywizacja społeczna  
i zawodowa osób bezdomnych. 

Współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy 
społecznej i jednostkami działającymi na rzecz 
bezdomnych.  

10. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

Realizacja projektu „Nowy Zawód - Nowy Start” 
oraz pilotażu pn. „Schematom STOP!”. 

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

 
 CEL STRATEGICZNY 2: ROZWÓJ 

SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM 
I RODZINĄ 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

1. Rozwijanie systemu opieki opartego o pryzmat 
form prorodzinnych. 

Bieżące prowadzenie kampanii promującej 
działania na rzecz dziecka i rodziny. 

2. Pozyskiwanie środków na zaspokojenie potrzeb 
dzieci i rodzin z różnych programów rządowych 
 i pozarządowych poprzez organizowanie 
różnych akcji dobroczynnych przy wsparciu 
wolontariuszy. 

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

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

Mieszkania w placówce opiekuńczo-
wychowawczej w Winiarach. 

4. Organizacja hoteli dla samotnych matek, kobiet  
w ciąży i ofiar przemocy domowej. 

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie. 
Planowane utworzenie OIK  

5. Tworzenie powiatowego ośrodka opiekuńczo-
adopcyjnego. 

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie               
w razie potrzeb.  

6. Tworzenie ośrodka rodzicielstwa zastępczego. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej od 
2012 roku jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju. Został utworzony 
zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej Wypłaty 
Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej.  

7. Wdrożenie skoordynowanego systemu 
powiatowego poradnictwa specjalistycznego. 

Udzielanie porad specjalistycznych przez Zespół 
Interwencji Kryzysowej.  

8. Poprawa warunków funkcjonowania placówek 
opieki nad dzieckiem poprzez zapewnienie 
odpowiednich warunków bytowych 
wychowanków, możliwości rozwoju fizycznego, 
psychicznego i społecznego, możliwości 
zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, 
możliwości właściwej edukacji i rozwoju 
zainteresowań oraz zapewnienia odpowiednich 
warunków do wypoczynku i organizacji czasu 
wolnego. 

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 
w Pacanowie i Winiarach posiadają wymagane 
standardy. 
Rozwój placówek na terenie powiatu Buskiego 
będzie następował w miarę wykazywanych 
potrzeb. 

http://www.centrumbusko.pl/
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9. Wspieranie funkcjonowania Grup 
Usamodzielniania. 

Grupy usamodzielniania będą tworzone w miarę 
zgłaszanych potrzeb. Usamodzielniani 
wychowankowie są objęci projektem „Nowy 
Zawód-Nowy Start”.  

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

Udział w projekcie EFS „Nowy Zawód- Nowy 
Start”.  

11. Rozwój formy rodzinnej opieki nad dzieckiem. Prowadzenie kampanii promocyjnej na rzecz 
dziecka i rodziny. Prowadzenie szkoleń dla 
kandydatów na rodziny zastępcze                        
w ramach programu PRIDE.  

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

PCPR w dniu 13 czerwca 2014 r. zorganizował 
Festyn Rodzinny „ Nie Ma Jak Rodzina”. Celem 
było promowanie  i propagowanie rodzicielstwa 
zastępczego. 

13. Inicjowanie działalności stowarzyszeń 
zajmujących się opieką nad dzieckiem i rodziną. 

Współpraca ze stowarzyszeniami                        
i organizacjami działającymi na rzecz dziecka 
i rodziny.  

14. Opracowanie Powiatowego Programu Wsparcia 
Dziecka i Rodziny po roku 2011. 

Przyjęty Uchwałą XX/190/2012 Rady Powiatu 
w Busku - Zdroju  dnia 28 czerwca 2012 r 
„Powiatowy Program Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiacie Buskim na lata 2012-
2014”. 

15. Realizacja projektów ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Udział w projekcie EFS „Nowy Zawód- Nowy 
Start” - pierwszeństwo w udziale w projektach 
EFS mają usamodzielniani wychowankowie. 

 
 
 CEL STRATEGICZNY 3: 

ROZWÓJ SYSTEMU POMOCY OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM.  

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

1. Uwrażliwienie społeczeństwa Powiatu na prawa  
i potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Rozpropagowanie ,,Poradnika dla Osób 
Niepełnosprawnych” wśród mieszkańców 
Powiatu Buskiego. 

2. Likwidowanie barier funkcjonalnych. W 2014 roku w ramach zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej pn.: ,,Dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych, technicznych                     
i w komunikowaniu się w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych zawarto z takimi osobami 25 
umów. 

3. Powołanie Rzecznika osób niepełnosprawnych. Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

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

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 

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

Ciągła współpraca z osobami 
niepełnosprawnymi, ich rodzinami oraz 
organizacjami pozarządowymi. 

6. Propagowanie problematyki dotyczącej osób 
niepełnosprawnych w prasie, na stronach 
internetowych oraz w lokalnych mediach. 

Informacje w zakresie osób niepełnosprawnych 
na bieżąco były przekazywane na stronę 
internetową Centrum oraz ukazywały się 
artykuły w prasie. 

7. Ścisła współpraca z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb 

8. Prowadzenie stałych działań integracyjnych 
osób niepełnosprawnych z różnymi 
środowiskami mieszkańców powiatu. 

Organizacja imprez integracyjnych.  

http://www.centrumbusko.pl/
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9. Wspieranie funkcjonowania środowiskowej 
świetlicy dla osób niepełnosprawnych. 
 

W 2014 roku nie była prowadzona  świetlica 
środowiskowa dla osób niepełnosprawnych. 

10. Prowadzenie dyżuru telefonicznego dla osób 
niepełnosprawnych. 
 

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 
 

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

Działania zostaną podjęte w dalszym terminie 
w razie potrzeb. 
 

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

Realizacja projektu „Nowy Zawód -Nowy Start”. 

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

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

14. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Realizacja projektu „Nowy Zawód Nowy- Start” 
oraz pilotażu pn. „Schematom STOP!”.. 

 
 

 CEL STRATEGICZNY 4: 
WSPIERANIE I ROZWIJANIE ZADAŃ 
REALIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ 
INTEWENCJI KRYZYSOWEJ 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

1. Realizacja Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2011-2015 
 

Realizacja Programu  opracowanego w 2011 r. 
poprzez:  
 zapewnienie profesjonalnej pomocy ofiarom 

i świadkom przemocy domowej, 
 realizowanie programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie, 

 prowadzenie grupy wsparcia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie, 

 podnoszenie efektywności działań 
i współpracy instytucji oraz organizacji 
świadczących pomoc osobom doznającym 
przemocy w rodzinie, 

 utworzenie systemu informacji na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości 
uzyskania pomocy, 

 udział w grupach roboczych zespołów 
interdyscyplinarnych w poszczególnych 
gminach w związku z interwencją 
pracowników ZIK w sytuacjach przemocy. 

2. Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej na bazie Zespołu Interwencji 
Kryzysowej działającego w strukturach 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 

Podejmuje się odpowiednie działania 
zmierzające do wyodrębnienia się Zespołu 
Interwencji Kryzysowej oraz przekształcenia go 
w Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

3. Rozwijanie systemu poradnictwa 
specjalistycznego (psychologicznego, 
prawnego) oraz systemu wsparcia rodziny czy 
osób potrzebujących pomocy 
 

 poradnictwo psychologiczne w sytuacjach 
kryzysowych 

 poradnictwo prawne 
 dyżury telefonu zaufania 
 interwencje środowiskowe psychologa 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
92 

 

 

i pracownika socjalnego 

4. Wspieranie rozwoju edukacji społecznej i 
promocja postaw społecznych 

Współpraca ze szkołami powiatu buskiego: 
 9 spotkań w szkołach gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
buskiego nt. radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, profilaktyki uzależnień oraz 
możliwości uzyskania pomocy i reagowania w 
sytuacji wystąpienia zjawiska przemocy 
w rodzinie. 

 10 spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców 
uczniów szkół z terenu powiatu buskiego na 
temat stosowania prawidłowych metod 
wychowawczych oraz promowania zachowań 
nieagresywnych, wolnych od przemocy. 

Udział w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki: 
- spotkania z uczniami szkół dotyczące  
poprawnej komunikacji w rodzinie oraz 
współczesnych zagrożeń i radzeniu sobie z nimi. 

5. Podejmowanie działań profilaktycznych 
sprzyjających wzmacnianiu więzi rodzinnych 

 opracowanie i realizacja Programu działań 
profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 
promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w środowiskach zagrożonych 
przemocą w rodzinie na lata 2014-2016, 

 prowadzenie poradnictwa rodzinnego 
i małżeńskiego w ramach udzielania pomocy 
psychologicznej, 

 spotkania profilaktyczne z uczniami 
w szkołach na terenie powiatu buskiego nt. 
poprawnej komunikacji w rodzinie oraz 
profilaktyka zagrożeń, 

 organizacja działań lokalnych w ramach 
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki (maj 2014 r.) 

 festyn rodzinny „Nie ma jak rodzina” 
w czerwcu 2014 r. 

 współprowadzenie grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych z terenu powiatu buskiego 

6. Prowadzenie profilaktyki w kierunku 
rozwiązywania problemów alkoholowych 

 spotkanie z uczniami szkół średnich na  temat 
objawów uzależnienia od alkoholu 
i narkotyków 

 współpraca z Gminnymi Komisjami 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
działającymi na terenie powiatu buskiego 

7. Rozwijanie edukacji przedmałżeńskiej i 
poradnictwa rodzinnego 

 spotkanie psychoedukacyjne dla kandydatów 
przygotowujących się do zawarcia związku 
małżeńskiego w ramach katechez 
przedmałżeńskich, organizowanych przy 
parafii św. Brata Alberta w Busku-Zdroju nt. 
prawidłowej komunikacji w rodzinie, 
poznawania siebie wzajemnie oraz 
indywidualnych różnic płciowych, a także 
mediacji oraz istoty dialogu małżeńskiego 

 warsztaty psychologiczne dla rodziców 
młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania 

 wsparcie psychologiczne dla par będących               
w kryzysach psychologicznych, indywidualne 
poradnictwo wychowawcze 

 popularyzowanie podjęcia opieki 
w formie rodzicielstwa zastępczego 

 

8. Wdrażanie nowatorskich projektów na rzecz 
pomocy rodzinom 

Opracowanie i realizacja Programu działań 
profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 

http://www.centrumbusko.pl/
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promowania i wdrożenia prawidłowych metod 
wychowawczych w środowiskach zagrożonych 
przemocą w rodzinie na lata 2014-2016: 
 zajęcia psychoedukacyjne z uczniami 

w szkołach, 
 spotkania z rodzicami uczniów podczas 

wywiadówek w szkołach nt. stosowania 
prawidłowych metod wychowawczych, 

 współpraca z parafiami z terenu powiatu 
buskiego poprzez prowadzenie spotkań dla  
kandydatów przygotowujących się do 
zawarcia związku małżeńskiego, rodziców 
młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania, a także przekazywanie 
informacji wiernym poprzez ogłoszenia 
kierowane przez duszpasterzy 
w poszczególnych parafiach. 

9. Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje  
i doskonalących umiejętności poszczególnych 
służb 
 

 udział w szkoleniach, organizowanych przez 
ROPS Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach: 
„Stres i wypalenie zawodowe”, „Pomoc 
psychologiczna dla osób po stracie dziecka, 
poronieniu – interwencja kryzysowa, terapia”, 
„Interwencja kryzysowa jako metoda pracy 
z rodziną biologiczną i kobietami w ciąży 
rozważającymi pozostawienie dziecka”, „Praca 
z rodziną metodą genogramu” 

 Studium Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Warszawie, organizowane przez 
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”– I stopień; 

 Studia podyplomowe na kierunkach: „Konflikty 
i mediacje rodzinne” oraz „Asystent rodziny” 
organizowane przez ROPS w Kielcach (maj-
listopad); 

 Kurs specjalistyczny „Skuteczna interwencja 
kryzysowa” organizowane przez ROPS 
w Kielcach (wrzesień-październik); 

 Seminarium „Praca i kontakt z osobą 
doznającą przemocy podczas realizacji 
procedury Niebieskie Karty” (25.09.); 

10. Rozwijanie współpracy instytucji i organizacji 
na rzecz pomocy społecznej 
 

 wywiady środowiskowe razem  
z pracownikami socjalnymi gminnych 
ośrodków społecznych 

 współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej 
w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy 
osobom potrzebującym 

 współpraca z policją i sądem w sytuacjach 
przemocy 

 współpraca z sołtysami, radnymi, kuratorami, 
pracownikami socjalnymi w przypadkach 
rodzin dysfunkcyjnych, wymagających 
wsparcia  

 współpraca z sądem w celu przeprowadzenia 
mediacji w sprawach karnych i cywilnych oraz 
przesłuchań świadków, szczególnie 
małoletnich – udostępnianie „Przyjaznego 
Pokoju Przesłuchań” 

11. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
 

 udział w rekrutacji kandydatów do projektu 
EFS „Nowy Zawód – Nowy Start”, warsztaty, 
szkolenia oraz udział w wyjazdach 
rehabilitacyjnych dla uczestników projektu,, 
prowadzenie treningów EEG-biofeedback dla 
beneficjentów projektu  

 współpraca w ramach pilotażu „Schematom 

http://www.centrumbusko.pl/
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STOP!” 

 CEL STRATEGICZNY 5: 
 
ROZWÓJ PARTNERSTWA LOKALNEGOI 
I DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE 
EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 
 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

1. Zapoznanie pracowników samorządu lokalnego  
z dodatkowymi narzędziami budowania 
lokalnego partnerstwa i zagadnieniami 
związanymi z ożywieniem gospodarczym, 
pomocą zwalnianym i bezrobotnym oraz 
podnoszeniem konkurencyjności 
przedsiębiorstw. 

PCPR realizuje projekt „Schematom STOP! 
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej 
i instytucji rynku pracy – pilotaż.” 

2. Zastosowanie poznanych metod w społeczności 
lokalnej celem budowania partnerskich relacji 
pomiędzy mieszkańcami, samorządem, 
organizacjami i instytucjami. 

Budowanie partnerskich relacji między 
samorządem lokalnym, różnymi instytucjami 
(PUP, PCPR, ZOZ, GOPS, SIDROM, i innymi), 
a także między mieszkańcami. 

3. Tworzenie struktur, które sprzyjać będą 
budowaniu lokalnego partnerstwa 
z wykorzystaniem dotychczasowych i nowych 
metod działania. 

Celem projektu „Schematom STOP!” jest 
stworzenie skoordynowanego systemu 
współpracy instytucjonalnej wobec rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu 
bezrobocia lub pozostawania w trwałym 
pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia 
ze świadczeń pomocy społecznej, a także do 
testowego wypracowania nowych instrumentów 
rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. 

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

Realizacja projektu „Schematom STOP!”. 
   
 

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

Realizacja programów: „Nowy Zawód- Nowy 
Start” oraz „Schematom STOP! Wspólne 
działania instytucji pomocy społecznej i instytucji 
rynku pracy – pilotaż”. 
Pomoc społecznościom w aktywnym działaniu 
i rozwiązywaniu własnych problemów na rynku 
pracy, dostarczając im określonych narzędzi, 
z których mogą skorzystać. 

6. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

120 osób – klientów PCPR uczestniczących 
w Projekcie „Nowy Zawód- Nowy Strat” wzięło 
udział w warsztatach pt.: „Prawne i finansowe 
aspekty oraz funkcjonowanie Ekonomii 
Społecznej”.  

 
 
 
 CEL STRATEGICZNY 6: 

WSPIERANIE INTEGRACJI OSÓB 
PRACUJACYCH W ORGANIZACJACH 
I INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Lp. Cele operacyjne i kierunki działań Działania podjęte: 

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

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

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

3. Wyróżnienie pracowników pracy socjalnej Wyróżnianie pracowników podczas obchodów 

http://www.centrumbusko.pl/
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poprzez podkreślenie roli ich w mediach 
lokalnych. 

Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. 

4. Realizacja projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Realizacja projektu „Nowy Zawód-Nowy Start” 
oraz pilotażu „Schematom STOP!”.  

 
Przyjęcie i uchwalenie przez Radę Powiatu „Powiatowej Strategii Integracji                                    

i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020” było wyrazem 
aktywnego podejmowania działań mających na celu rozwój polityki społecznej powiatu. 
Strategia posiada motto: „Nasz Powiat, Nasz Dom, Nasza Rodzina”. Wytyczne 
strategicznych kierunków, oparte zostały na diagnostyce problemów społecznych 
występujących w powiecie buskim. Zintegrowane podejście do zjawisk sfery społecznej 
przedstawione w Strategii, pozwoliło na przyjęcie nowych rozwiązań w celu 
wyeliminowania lub ograniczania niekorzystnych zjawisk. Realizacja celów i zadań 
postawionych przed pomocą społeczną wymagać będzie profesjonalnego                                   
i systemowego diagnozowania problemów społecznych, a Strategia systematycznej 
oceny wykonania.  

 
Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na                 

lata 2011-2020, została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/31/2011 z dnia 
28.01.2011 r. Bez Strategii powiat buski nie byłby w stanie realizować polityki 
społecznej spoczywającej na samorządzie powiatu.  
 
 

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

W dniu 24 listopada 2014 r. Powiatowe Koło Polskiego Towarzystwa 
Pracowników Socjalnych, któremu przewodniczy Andrzej Smulczyński wraz 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  zorganizowali w Buskim 
Samorządowym Centrum Kultury, obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Uroczystość 
poprzedziła Msza Święta w intencji pracowników socjalnych i służb społecznych 
odprawiona w Kościele Św. Anny w Parku Zdrojowym przez  Księdza Kanonika 
Dziekana Proboszcza Parafii pw. Św. Brata Alberta w Busku – Zdroju – Marka Podymę. 
Uroczystość odbyła się pod patronatem Starosty Buskiego Jerzego Kolarza. Obchody 
Dnia Pracownika Socjalnego swoją obecnością zaszczycili: Jadwiga Irla – Dyrektor 
Kieleckiego oddziału Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Barbara 
Jakacka – Green – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie 
Marszałkowskim, Starosta Buski Jerzy Kolarz, V-ce Starosta Stanisław Klimczak, 
V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Henryk Radosz, Radni Powiatu, a także 
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
z powiatu Buskiego. Po raz kolejny z inicjatywy PCPR w Busku-Zdroju zostały 
wręczone przez Przewodniczącego Kapituły Andrzeja Gądka „Złote Serca Dobroci” 
i „Serca Dobroci”. 

W tym roku laureatami statuetek „Złotego Serca Dobroci” zostali: 

 Pani Renata Segiecińska - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej w Kielcach 

 Pan Przemysław Zięba - Kompania Piwowarska S.A.  – inicjator, koordynator 
Projektu „Wolontariat” z ramienia Kompanii Piwowarskiej 

http://www.centrumbusko.pl/
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W kategorii Serce Dobroci statuetki otrzymali: 

 Pan Dariusz Kapusta – Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
w Warszawie. Krajan  z Powiatu Buskiego. 

 s. Agata Jońca – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Słupi 
 Pani Zenona Kuranda – Wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Busku - Zdroju 
 Pani Jolanta Wiktorowicz – Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów 
 Ksiądz  Tadeusz Szlachta - Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny w Busku – Zdroju 
 Pan Marek Dziekan – Przedsiębiorca z Powiatu Buskiego 

Podczas uroczystości Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Andrzej 
Smulczyński został uhonorowany Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, który 
wręczył Zastępca Komendanta Kieleckiej Chorągwii ZHP w Kielcach hm. Elżbieta 
Kubiec. Starosta Buski Jerzy Kolarz uhonorował wyróżnieniami grupę pracowników 
pomocy społecznej, którzy szczególnie zasłużyli się na polu pomocy potrzebującym. 
Nagrodę specjalną Starosty Buskiego dla najstarszego stażem pracownika socjalnego  
otrzymała Leokadia Polak z Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Podczas 
uroczystości Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego został rozstrzygnięty Konkurs 
„Wolontariusz Roku 2014”; nagrodzono osobę, która dobrowolnie i bez 
wynagrodzenia podejmowała aktywność wolontarystyczną na terenie Powiatu 
Buskiego. Wolontariusze działali aktywnie w Klubie Wolontariusza  w ramach projektu 
„NOWY ZAWÓD – NOWY START” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku – Zdroju.  „Wolontariuszem Roku 2014” został Dawid Szwed – 
uczeń  IV klasy Technikum Informatycznego. Nagrodzeni zostali także wszyscy 
wolontariusze działający w Klubie Wolontariusza. Obchody Dnia Pracownika 
Socjalnego uświetnił recital Agaty Ślazyk artystki związanej na co dzień z zespołem 
Piwnicy pod Baranami z Krakowa. 

 

 

 

 
 

          

  Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 2014 r. 

 
10.2. Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim  
 
 
 
 
 
 
 

 

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim 

http://www.centrumbusko.pl/
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Dzień Pracownika Socjalnego to corocznie obchodzone święto pracowników 
pomocy społecznej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, w dniu                          
21 listopada 2014 r. z okazji 25-lecia pomocy społecznej w wolnej Polsce.                              
W uroczystości uczestniczyli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irena 
Wójcicka, doradca prezydenta Joanna Staręga-Piasek, a także Minister Pracy                      
i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, parlamentarzyści i przedstawiciele 
organizacji rządowych i samorządowych. W gronie zaproszonych reprezentantów 
pomocy społecznej znalazł się też Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Członek Rady Pomocy Społecznej, 
Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków 
Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. 

11. XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW 
SOCJALNYCH 

W dniach 16-18 czerwca 2014 roku w Częstochowie odbyła się XIV 
Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych. Temat przewodni tegorocznej 
konferencji brzmiał : „Kontrakt socjalny w procesie aktywizacji osób i rodzin szansą 
na nową jakość pracy socjalnej”. W roku bieżącym Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju na konferencji reprezentowała p. Aneta Chwalik - Kierownik  
Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy 
Instytucjonalnej. 

           

    

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych- Częstochowa 

12. XIX WIELKA GALA INTEGRACJI 

 

W czwartek 6 listopada 2014 r. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku – Zdroju mieli zaszczyt uczestniczyć w XIX Wielkiej Gali Integracji, 
która odbyła się w warszawskiej Hali Arena Ursynów. Podczas Gali na scenie 
wystąpiły wybitne gwiazdy polskiej sceny muzycznej tj. Monika Kuszyńska, Dorota 
Osińska oraz bijący rekordy popularności zespół Enej. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wielka Gala Integracji 
została zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Urząd m.st. 
Warszawy z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Było to największe tego 
typu wydarzenie w Polsce, które podsumowało i przybliżyło praktyki w działaniach na 
rzecz osób z niepełnosprawnością. Podczas Gali wręczone zostały trzy medale 
„Przyjaciel Integracji” dla osób i instytucji, które w wyjątkowy sposób wyróżniają się 
otwartością i wrażliwością wobec osób z niepełnosprawnością. Medale przyznano 

http://www.centrumbusko.pl/
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firmom : Orange, Quad Graphics Europe oraz Telewizji Polskiej.  

 

 

   

 

 

Wielka Gala Integracji 2014 Warszawa 

13. JUBILEUSZ 25-LECIA CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 
Pan Andrzej Smulczyński wraz z pracownikiem socjalnym Panią 
Danutą Sołtyk w dniu 11 grudnia 2014 r. wzięli udział w Gali 
Jubileuszu 25 - lecia działalności Caritas Diecezji Kieleckiej. 
Część oficjalna odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej, podczas 

której Biskup Kielecki Jan Piotrowski wręczył medale Beati Misericordes. Z Powiatu 
Buskiego odznaczona została Maria Woźniakowska - kierownik zespołu placówek 
Caritas w Świniarach zaangażowana w tworzenie pomocy dla chorych psychicznie. 
Centrum od lat współpracuje z Caritas Diecezji Kieleckiej, między innymi z Domem 
Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich oraz z Placówką w Świniarach. 

 

 

 

 

 
Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Kieleckiej 

14. WSPÓŁPRACA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE                       

Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI, SAMORZĄDOWYMI  
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 
   Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie realizując zapisaną w Konstytucji zasadę subsydiarności w przedsięwzięciach 
w sprawach rodziny. współpracowało z administracją publiczną na każdym szczeblu.    
W roku 2014  Centrum podejmowało współpracę z Kancelarią Prezydenta, 
Ministerstwem Pracy  i Polityki Społecznej, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, 
Wydziałem Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 
oraz samorządami powiatowymi  i gminnymi na terenie powiatu i województwa. 

Wzorowo układała się współpraca z Sądem Rejonowym w Busku – Zdroju 
Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich oraz kuratorami tego sądu. Współpraca polegała  na 
płynnej wymianie informacji oraz organizacji wsparcia dla osób potrzebujących. PCPR 

http://www.centrumbusko.pl/
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współpracowało z Prokuraturą Rejonową w Busku – Zdroju, Komendą Powiatową Policji 
w Busku – Zdroju, Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – 
Zdroju, Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, Zakładem Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach/Busko-Zdrój, Szpitalem dziecięcym ”Górka”, Uzdrowiskiem 
Busko - Zdrój S.A, Uzdrowiskiem Solec–Zdrój, Sanatorium Włókniarz Busko-Zdrój, 
Sanatorium Słowacki Busko-Zdrój, Sanatorium Nida Busko-Zdrój, 21 Wojskowym 
Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku – Zdroju,  Placówkami Oświatowymi. 
Z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju Centrum ma 
podpisaną umowę   o współpracy w sytuacjach interwencji kryzysowej.  Ustawa 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie systematycznie kontaktowało się z wieloma 
stowarzyszeniami i organizacjami, także kościelnymi. Za wzorową trzeba uznać 
współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem OS „Centrum”, Wspólnotą Roboczą 
Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 
Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, Hufcem ZHP Busko – 
Zdrój/ Chorągiew Kielecka ZHP, Fundacją Przyjaciółka, Fundacją ”A-Kogo” Ewy 
Błaszczyk, Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Caritas Diecezji Kieleckiej,  
Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Domem Zakonnym                          
z siedzibą  w Słupi, Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia                    
w Krakowie, Stowarzyszeniem „Świętokrzyski Klub Amazonki” Filia Busko – Zdrój,  
Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło ,,Ponidzie”, Polskim 
Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju, Stowarzyszeniem 
Na Rzecz Potrzebujących ,,Wielki Grosz” przy DPS w Zborowie, Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Kołem Terenowym Polskiego 
Związku Głuchych   w Busku – Zdroju.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało również w 2014 r.                 
z redakcjami Problemów Społecznych, Tygodnika Ponidzia, Echo Dnia, portalem 
internetowym busko.com, regionalną telewizją internetową „Telewizja Ponidzie”. 
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15. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM „RODZINA – WSPÓLNA 
TROSKA” 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju utworzyli 
Stowarzyszenie „Rodzina – Wspólna Troska”, celem którego jest pomaganie 
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno–bytowej Powiatu Buskiego.  
W ramach działalności Stowarzyszenie pozyskało nieodpłatnie 2740 kg jabłek  
w ramach programu „EMBARGO”. Jabłka zostały rozdysponowane rodzinom 
potrzebującym, jak również  wielodzietnym z naszego powiatu. 

 

 

 

 

  

Pozyskanie jabłek z programu EMBARGO 

Ponadto Stowarzyszenie zorganizowało akcję pt. „Wyprawki Szkolne 2014 r.” 
Środki finansowe na ww. cel zostały pozyskane od lokalnych sponsorów z powiatu 
buskiego. Przybory szkolne zostały przekazane do Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Broninie i Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach. 
Wyprawki szkolne zawierały najpotrzebniejsze materiały dla dzieci m.in. zeszyty, farby, 
bloki techniczne, kredki, bibułę itp. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Przekazanie wyprawek w Specjalnym Ośrodku          Przekazanie wyprawek szkolnych w 
Szkolno – Wychowawczego w Broninie                       Zespole Placówek Oświatowych w Zbludowicach                                                                                                                     

 
 

Kolejną akcją, w której brało udział Stowarzyszenie „Rodzina                                            
- Wspólna Troska”, była współorganizacja kolonii letnie dla dzieci w ramach projektu 
skierowanego dla dzieci, które zamieszkują tereny o przekroczonych standardach 
jakości środowiska w zakresie emisji szkodliwych pyłów pn. „Zielone płuca profilaktyka 
prozdrowotna dzieci i młodzieży z terenów o przekroczonych standardach jakości 
środowiska”. Kolonie mają na celu przeciwdziałanie skutkom przekroczenia tych 
standardów. 
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Kolonie letnie – Załęcze Wielkie 18-29.08.2014 r. 
 

Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna Troska” dzięki współpracy z Narodowym 
Bankiem Polskim  w Warszawie pozyskało 4 komputery oraz w ramach współpracy                  
z Fundacją Banku Zachodniego WBK  pozyskało 20 zestawów komputerowych. 
Zestawy komputerowe  przekazano rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie 
wielodzietnej biorącej udział w realizacji pilotażowego projektu „Schematom STOP! 
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” oraz rodzinom 
potrzebującym z Powiatu Buskiego.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przekazanie zestawów komputerowych dla rodzin wielodzietnych 

 
16. OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 roku trzykrotnie przystąpiło do 
Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności koordynowanej przez Świętokrzyski Bank Żywności 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Akcję przeprowadzili wolontariusze (uczniowie buskich 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz gimnazjaliści z Pacanowa, Solca 
Zdroju, Wiślicy, Stopnicy. Paczki żywnościowe zostały przekazane rodzinom najbardziej 
potrzebującym.  

 
 

Tabela 29. Rozliczenie zbiórki żywności w 2014 r. 

Organizowane zbiórki 
żywności  

Łączna waga zebranych 
produktów 

04-06 kwietnia 2158 kg 

03-04 października 2236 kg 

28-30 listopada 2827,65 kg 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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Akcja Ogólnopolskie Zbiórki Żywności 2014 r. – Powiat Buski 
 

17. POMOC PRACOWNIKÓW PCPR 
 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w 2014 
roku aktywnie włączali się w różne działania na rzecz osób potrzebujących. W ramach 
akcji pn. „W poszukiwaniu Mikołaja” przygotowali paczkę ze słodyczami dla dzieci 
z pieczy zastępczej z powiatu zgorzeleckiego. Mikołajkowy dar serca w dniu 
14.11.2014 r. przekazano do PCPR w Zgorzelcu – organizatora akcji. Z kolei w dniu              
19 grudnia 2014 r. okazano gest solidarności z rodzinami tragicznie zmarłych pracownic 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie.  Na rzecz osieroconych dzieci 
pracownicy Centrum przekazali kwotę w wysokości 310 złotych. Również, mając na 
celu mądrą pomoc, pracownicy PCPR w Busku-Zdroju przyłączyli się w grudniu 
ubiegłego roku do udziału w SZLACHETNEJ PACZCE, będąc darczyńcą dla jednej 
z rodzin powiatu buskiego. Przygotowana paczka była jedną z 19 580 wszystkich 
paczek przygotowanych i rozdanych w całej Polsce w dniach 13-14 grudnia dla rodzin 
potrzebujących – osób starszych, samotnych, chorych i rodzin wielodzietnych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
17.1.  Bank Drugiej Ręki 

 

W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, kilkukrotnie 
na łamach strony internetowej wystąpiło z apelem do mieszkańców powiatu buskiego, 
o przekazywanie za pośrednictwem PCPR rodzinom wielodzietnym i ubogim, mebli, 
sprzętu AGD i RTV, odzieży i artykułów szkolnych. Zwrócono się także pisemnie do 
buskich sanatoriów oraz sklepów z informacją o możliwości przekazywania 
przedmiotów za pośrednictwem Centrum. Zgromadzone w trakcie przeprowadzonej 
akcji przedmioty i artykuły sukcesywnie przekazywano potrzebującym. Dzięki wsparciu  
najuboższym rodzinom powiatu buskiego przekazano: odzież dziecięcą, dla osób 
dorosłych, ręczniki kąpielowe, ręczniki małe, poduszki, kołdry, komplety pościeli, 
prześcieradła, ściereczki kuchenne, obrusy, zasłony, zastawy stołowe (talerze głębokie, 

Mikołajkowy dar serca dla dzieci 
z powiatu zgorzeleckiego 

 

„Szlachetna Paczka” 

http://www.centrumbusko.pl/
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deserowe, obiadowe, miski szklane i półmiski, kubki, szklanki, deski do krojenia itp., 
meble tj. 3 tapczany, 2 szafy, 2 stoły, krzesła, szafki nocne, zabawki i książeczki 
dziecięce. Oszacowana wartość pomocy stanowiła kwotę około 10 tys. złotych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

18. OGÓLNOPOLSKIE SZKOLENIA, KONFERENCJE 
I WIZYTY STUDYJNE Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW 
PCPR 

 
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju corocznie 

podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W tym celu korzystają z różnych form 
szkoleniowych inicjowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych 
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, któremu od 2008 roku przewodniczy 
dyrektor buskiego PCPR Andrzej Smulczyński. W dniach od 2 do 5 czerwca 2014 r. 
odbyło się IX ogólnopolskie forum pn. „Zawsze z rodziną” w Augustowie, podczas 
którego pracownicy Centrum wraz z innymi 85 uczestnikami spotkania, 
reprezentującymi 14 województw, mieli możliwość zapoznania się ze zmianami do 
ustawy o pomocy społecznej, Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i zmianami do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Spotkanie 
z udziałem Marzeny Bartosiewicz, zastępcą dyrektora Departamentu Pomocy 
i Integracji Społecznej MPiPS połączone było z jednodniowym wyjazdem na Litwę do 
rejonu solecznickiego. Podczas pobytu w Solecznikach uczestnicy forum spotkali się 
z merem Zdzisławem Palewiczem i pracownikami opieki socjalnej, odwiedzili 
tamtejszy Dom Dziecka, przekazując wychowankom przywiezione z Polski upominki. 
 

 
 

                
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przekazanie mebli dla pogorzelców z Gminy 
Wiślica 

Przyjmowanie rzeczy otrzymanych od 
Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - 

Rehabilitacyjnego 

IX forum PCPR i MOPR  
(Augustów, 2-5.06.2014 r.) 

 
 
 
 

Spotkanie  z merem Solecznik Zdzisławem 
Palewiczem i pracownikami opieki socjalnej 
na Litwie – 5.06.2014 r. 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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 Na zaproszenie Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej dyrektor PCPR w Busku-Zdroju Andrzej Smulczyński wziął udział 
w debacie pt. „Partycypacja, różnorodność, kompleksowość – rozwój usług dla 
rodzin”. Debata odbyła się 28 marca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.  
 Z kolei z ramienia Stowarzyszenia „Centrum” w dniach 5-6 listopada 2014 r.  
w Warszawie Andrzej Smulczyński uczestniczył w konferencji wieńczącej 
realizację projektu 1.18 pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy                 
i integracji społecznej”, którego jednym z partnerów było Stowarzyszenie 
„Centrum” działające pod przewodnictwem dyrektora buskiego PCPR. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2014 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” zorganizowało 
konferencję szkoleniową pn. „Rodzinna piecza zastępcza”. Uczestniczyło w niej  
95 koordynatorów i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej z całego kraju, w tym 
dyrektor i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z buskiego Centrum. Zakopiańską 
konferencję swoją obecnością zaszczyciły: przedstawiciel MPiPS - Karolina Majewska 
- specjalista w Wydziale Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji 
Departamentu Polityki Rodzinnej, jak również Joanna Luberadzka-Gruca, prezes 
Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, dyrektor Fundacji Przyjaciółka. Celem 
spotkania było zapoznanie się z projektem propozycji zmian mających na celu poprawę 
funkcjonowania systemów wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczestnicy konferencji szkoleniowej pn. „Rodzinna piecza zastępcza” (Zakopane, 30.03.-3.04.2014 r.) 
 

 
 
 

Debata w Pałacu Prezydenckim 
(Warszawa, 28.03.2014 r.) 

Konferencja podsumowująca realizację projektu 1.18 
 (Warszawa, 5-6.11.2014 r.) 

 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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Szkolenie dot. wydawania decyzji 
administracyjnych 

(Zakopane, 4-6.04.2014 r.) 
 

Udział dyrektora PCPR oraz pracownika 
socjalnego w szkoleniu pn. „Postępowanie 
administracyjne w działalności PCPR                       
i MOPR (dobre praktyki)” pozwolił na 
zaktualizowanie wiedzy z zakresu wydawania 
decyzji administracyjnych. Szkolenie odbyło się 
w dniach od 4 do 6 kwietnia 2014 r.                        
w Zakopanem, a przeprowadził je znany 
w Polsce prawnik Bartłomiej Mazurkiewicz. 

W dniach 19-21 października 2014 roku  
w Zawierciu pracownicy Zespołu Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi 
Programów PFRON naszego Centrum 
uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji pn. „Rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych (dobre praktyki – dotychczasowe doświadczenia), 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - perspektywa 
finansowa”. W konferencji udział wzięły 64 osoby, które stanowiły liczną kadrę 
z jednostek pomocy społecznej z całego kraju. Zaproszenie na konferencję przyjął 
Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Krzysztof Kaca - 
Zastępca Dyrektora Wydziału Realizacji Programów Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konferencja poświęcona była zadaniom 
samorządów powiatowych na rzecz osób niepełnosprawnych, perspektywie finansowej 
PFRON, jak również rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w samorządach 
powiatowych ze środków PFRON – program „Aktywny Samorząd”. Podczas 
październikowego spotkania zaprezentowano dotychczasowe doświadczenia 
w rehabilitacji społecznej samorządów powiatowych w Polsce, gdzie praktykowane 
przez PCPR w Busku – Zdroju działania spotkały się   z bardzo dużym uznaniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracownicy PCPR i MOPR podczas ogólnopolskiej konferencji w Zawierciu (19-21.10.2014 r.) 

Od lewej: Andrzej Smulczyński – 
dyrektor PCPR, Jarosław Duda – 
Sekretarz Stanu w MPiPS i Rafał 
Krupa - Starosta Zawierciański 
(Zawiercie, 19-21.10.2014 r.) 

Pracownicy buskiego PCPR podczas 
konferencji (Zawiercie, 19-21.10.2014 r.) 

http://www.centrumbusko.pl/


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU  

 tel./fax 41 378 84 58; www.centrumbusko.pl; e-mail: centrum@centrumbusko.pl  
106 

 

 

 
Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, jako przedstawiciel Rady 

Pomocy Społecznej w dniach od 6 do 8 października 2014 r. wziął udział w wizycie 
studyjnej w Oslo. Celem wyjazdu była realizacja projektu Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej Departamentu Pożytku Publicznego dotyczącego wprowadzenia 
zaawansowanych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, ksenofobii 
i związanej z  nimi nietolerancji. 

 

 

 

  
  
 
 
 
 

 

19. ORGANIZACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 
 

19.1. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Busku – Zdroju 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju działa  w oparciu                     

o Statut (Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/288/2006) z dnia 29 czerwca 2006 r.                            
W dniu 27 kwietnia 2012 r. Zarząd Powiatu wprowadził nowy Statut  (Uchwała                                         
nr XVIII/165/2012). 

  Do miesiąca października 2006 roku, Centrum działało w oparciu o regulamin 
organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w dniu 01.10.2003r. (uchwała Zarządu 
Powiatu Nr 65/2003 ), a od 14 maja 2008 roku działało na podstawie nowego 
regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu (Uchwała                                           
nr 151/2008). W dniu 31.12.2009 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w regulaminie 
organizacyjnym (Uchwała nr 392/2009). W dniu 14 sierpnia  2012 r. Zarząd Powiatu 
uchwalił nowy regulamin organizacyjny (Uchwała nr 395/2012 ). W dniu 19 września 
2012 r. Uchwałą nr 426/2012 oraz w dniu 4 kwietnia 2013 r. Uchwałą nr 559/2013 
Zarząd Powiatu wprowadził zmiany do regulaminu organizacyjnego.  

Nowa struktura organizacyjna została wprowadzona w celu dostosowania jej do 
nowych zadań wynikających z uregulowań prawnych, jak również dla lepszej obsługi 
klientów Centrum.  

   W skład „Centrum” wchodzą następujące zespoły: 
1. Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz 

Pomocy Instytucjonalnej, 
2. Zespół Finansowy, Administracji i Kadr, 
3. Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi  
 Programów PFRON, 
4. Zespół Interwencji Kryzysowej, 
5. Zespół Projektowy i Realizacyjny Europejskiego Funduszu  
          Społecznego 

 
 

Dyrektor PCPR z delegacją MPiPS w Norwegii (6-8.10.2014 r.) 

http://www.centrumbusko.pl/
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Dla zharmonizowania działalności i zapewnienia jednolitego działania przy 
wykonaniu zadań, poszczególne zespoły zobowiązane są do współpracy oraz 
informowania się o obowiązujących przepisach. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla sprawnego wykonywania powierzonych 
zadań dysponuje własnym środkiem transportu  Peugeot Expert, który przystosowany 
jest również do przewozu osób niepełnosprawnych. W 2014 roku  wyjazdów 
służbowych w teren było 225.  

Centrum posiada własną stronę internetową www.centrumbusko.pl na której są 
zamieszczane wszystkie informacje z działalności Centrum.  W ubiegłym roku 
odnotowano około 20 tys. wejść.  Ponadto jest prowadzona strona www.nowy-
zawod.busko.pl 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

Struktura organizacyjna PCPR 

Samochód służbowy zakupiony ze środków EFS Strona internetowa PCPR 

http://www.centrumbusko.pl/
http://www.centrumbusko.pl/
http://www.nowy-zawod.busko.pl/
http://www.nowy-zawod.busko.pl/
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19.2. Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 roku 
 

Obsadę kadrową Centrum na koniec 2014 roku stanowiło 19 osób. W roku 
ubiegłym kontynuowano zatrudnienie w ramach Projektu EFS doradcy ds. osób 
niepełnosprawnych, którego zadaniem było doradztwo i pomoc beneficjentom projektu 
„Nowy Zawód – Nowy Start”. 
 
Stan na 31.12.2014 r.: 

Andrzej Smulczyński - mgr politologii i nauk społecznych, organizator pomocy 
społecznej – dyrektor. 

Aneta Chwalik - mgr politologii i nauk społecznych – kierownik zespołu. 
Danuta Sołtyk – specjalizacja II stopnia na kierunku praca socjalna - starszy 
specjalista pracy socjalnej. 

Justyna Zięba – mgr pedagogiki - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.  
Wioleta Nieznalska - mgr pedagogiki  - Członek MGI (umowa na czas określony). 
Sztuk Anna - mgr zarządzania Członek MGI (umowa na czas określony). 
Marta Drobek - mgr ekonomii - główna księgowa. 
Ewa Bysiec – mgr ekonomii - pomoc administracyjna. 
Anna Syska – mgr pedagogiki - pomoc administracyjna. 

    Agnieszka Milewska- mgr rewalidacji z terapią pedagogiczną – kierownik zespołu. 
    Justyna Wójcik - mgr pedagogiki -pomoc administracyjna (umowa na czas       
    zastępstwa). 
    Barbara Gruchała - pomoc administracyjna (umowa na czas określony). 

Łukasz Drobek - mgr inż. teleinformatyki - informatyk/kierowca. 
Bernadetta Pisarczyk – mgr psychologii - psycholog (umowa na czas określony). 
Dorota Kurecka – mgr psychologii - psycholog. 
Beata Doktór – mgr doradca zawodowy – Koordynator Powiatowy (umowa na czas 
określony) 

Leszek Zelek- mgr ekonomii/administracji - Koordynator Projektu (umowa na czas 
określony). 

Dorota Sobiegraj – mgr chemii - specjalista ds. bieżącej obsługi UP (umowa na 
czas określony). 

Teresa Leszczyńska – technik ekonomista - opiekun Klubu Wolontariusza (umowa     
na czas określony). 

Monika Lemańczyk - mgr pedagogiki - Członek MGI (umowa na czas określony). 
Justyna Twardy- mgr pedagogiki - Członek MGI (umowa na czas określony). 
Paula Prasałek- mgr pedagogiki - Członek MGI (umowa na czas określony). 
Agnieszka Bucka - mgr psychologii - psycholog (umowa na czas określony). 
 
Urlopy wychowawcze: 
 Edyta Borek - mgr ekonomii, doradca ds. osób niepełnosprawnych.                       

     Monika Lebida – wykształcenie zawodowe – sprzątaczka. 
 

Osoby, którym ustał stosunek pracy: 
Monika Molęda - mgr pedagogiki - specjalista ds. rekrutacji, sprawozdawczości         
i bieżącej obsługi UP.              

Katarzyna Zych - mgr  zarządzania – koordynator projektu. 
Agnieszka Kucięba - mgr socjologii - pracownik biurowy. 
 
Z Centrum współpracowali: 
Izabella Wilkus – radca prawny w Zespole Interwencji Kryzysowej. 

http://www.centrumbusko.pl/
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Adam Mierzwa – inspektor nadzoru budowlanego. 
Marek Kuzia - usługi archiwizacyjne. 
 
Stażyści: 
Agnieszka Kucięba ( staż od 27.01.2014 r. – 26.07.2014 r.) 
Agnieszka Bucka ( staż od 01.08.2014 r. – 30.11.2014 r.) 

 
Praktykanci : 
Izabela Kornaś (praktyka od 03.03.2014 r.- 14.03.2014 r.) Szkoła policealna 
Specjalna nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo- Busko-Zdrój 

     Klaudia Banaś (praktyka w dn. 13.03.2014 r.) Świętokrzyska Szkoła Wyższa      
     Kielce 

Krzysztof Paradziej (praktyka od 12.05.2014 r. do 23.05.2014 r.) Krakowska 
Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego- Kraków 
Olearczyk Jadwiga (praktyka od dn. 14.07.2014r.do 25.07.2014 r.) Krakowska 
Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego- Kraków 
Sylwia Ściubis  (praktyka od 14.07.2014 r. – 25.07.2014 r. od 25.08.2014 r. do 
29.08.2014 r.  ) Uniwersytet Jana Kochanowskiego- Kielce 

     Piotr Szumilas (praktyka w dn. 03.11.2014 r. do 01.12.2014 r.) Specjalny   
     Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku- 
     Zdroju. 
 
Średni staż pracy  osób zatrudnionych w Centrum wynosił 9 lat pracy. 
Średnie wynagrodzenie brutto pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w 2014 r wynosiło - 2336,74 zł. miesięcznie (bez dyrektora).   
Pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia i braku     
przeciwwskazań do wykonywania pracy. 
 
19.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju funkcjonuje 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który określa szczegółowe 
zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz 
zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 
Fundusz ten tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku 
do przeciętnej  liczby zatrudnionych. 

W 2014 roku zgodnie z planem wydatków Funduszu dla uprawnionych pracowników 
zorganizowano następujące formy wsparcia oraz organizacji wypoczynku: 

1. Dofinansowano zorganizowanie wycieczki dla pracowników oraz członków ich 

rodzin do Wiednia i Bratysławy. 

2. Zorganizowano spotkanie integracyjne. 

3. Zakupiono paczki żywnościowe dla dzieci pracowników. 

4. Dofinansowano zakup biletów wstępu na koncert z okazji Dnia Pracownika 

Socjalnego. 

5. Dofinansowano zakup biletów wstępu na Festiwal Muzyczny im. Krystyny 

Jamroz. 

Centrum od 2012 zrezygnowało z wypłaty tzw. „wczasów pod gruszą” na rzecz 
grupowych wycieczek pracowników i ich rodzin oraz pracowników jednostek 
wspóracujących z PCPR tj. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie, Starostwo 
Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli oraz Zakład 
Doskonalenia Zawodowego. 
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W roku 2012 na wycieczkę wyjechano do Budapesztu, w 2013 roku zwiedziliśmy 
Pragę, a w 2014 roku miejscem wycieczki był  Wiedeń i Bratysława. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                  Wiedeń  2014 r.                                                Bratysława 2014 r.                   

 

19.4. Podwyższanie kwalifikacji 
 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju 
uczestniczyli w 2014 r. w licznych szkoleniach, konferencjach oraz seminariach w celu 
podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.  
 

Tabela 30. Uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach pracowników  Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  

 

Lp. Nazwa szkolenia 
liczba 

uczestników 
liczba form 

szkoleniowych 

1 
Regionalna konferencja informacyjna w ramach projektu 
„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w Warszawie 

9 2 

2 Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Warszawa 1 8 

3 
Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 r.”- 
Kielce   

1 1 

4 
Konferencja inaugurująca realizację projektu „Ekonomia 
społeczna – rozwój z przyszłością” - Kielce 

2 1 

5 Szkolenie  pn. „Komunikacja interpersonalna” - Cedzyna                         2 1 

6 Szkolenie pn. „Stres i wypalenie zawodowe” - Cedzyna 1 2 
7 Szkolenie członków komisji szacujących straty - Cedzyna 1 2 

8 
Seminarium „Metody pracy z osoba niepełnosprawną” -  
Kielce 

1 1 

9 
Ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej” - Zakopane 

2 5 

10 
Szkolenie z zakresu standardów usług i modeli instytucji 
pomocy i integracji społecznej - Kraków 

2 3 

11 
Szkolenie pn. „Postępowanie administracyjne w 
działalności PCPR i MOPR (praktyczne aspekty)” - 
Zakopane 

2 3 

12 
Szkolenie pn. „Zmiany w sprawozdawczości budżetowej” - 
Kielce 

1 1 

13 Kurs języka migowego - Kielce 1 10 
14 Szkolenie pn. „Kontrola zarządcza” - Cedzyna 2 2 

15 
Konferencja dotycząca realizacji projektu „Modelowy 
system na rzecz integracji społecznej” – Kielce 

2 1 

16 
Szkolenie pn. „Pomoc psychologiczna dla osób po stracie 
dziecka, poronieniu. Interwencja kryzysowa i terapia” - 
Cedzyna 

1 2 
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17 
Szkolenie pn. „Interwencja kryzysowa jako metoda pracy 
z kobietami w ciąży pozwalającymi pozostawienie dziecka 
po urodzeniu” - Cedzyna 

1 4 

18 
Konferencja w ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny - 
Kielce 

2 1 

19 Konferencja pn. „Rodzina a nie instytucja” - Warszawa 1 1              

20 
IX Ogólnopolskie FORUM PCPR i MOPR pn. „Zawsze z 
rodzina” - Augustów 

2 4 

21 
Szkolenie pn. „Mediacje rodzinne” - Cedzyna 

2 12 

22 
Seminarium pn. „Sytuacja kryzysowa w rodzinie” - 
Cedzyna 

2 1 

23 
XIV Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych - 
Częstochowa 

1 3 

24 
Szkolenie pn. „Praca z rodziną metodą genogramu” - 
Cedzyna  

4 2 

25 
Konferencja „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych” – Kielce 

1 1 

26 
Szkolenie pn. „Skuteczna interwencja kryzysowa” - 
Cedzyna 

1 12 

27 
Konferencja kończąca realizację projektu pn. „Ekonomia 
społeczna - rozwój z przyszłością” - Kielce  

2 1 

28 
Konferencja pn. „Sytuacja i potrzeby osób starszych w 
województwie świętokrzyskim” - Kielce 

1 1 

29 
Konferencja pn. „Innowacyjne podejście do współpracy 
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” - Kielce 

1 1 

30 

Ogólnopolska konferencja szkoleniowa pn. „Rehabilitacja 
społeczna osób niepełnosprawnych (dobre praktyki – 
dotychczasowe doświadczenia). PFRON – perspektywa 
finansowa” - Zawiercie 

4 3 

31 
Szkolenie pn. „Spotkanie z superwizją” – Mąchocice 
Kapitulne 

1 1 

32 
Konferencja pn. „Architektura zmian w pomocy 
społecznej” - Warszawa 

1 2 

33 

Konferencja pn. „Realizacja i wdrażanie projektów przez 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w priorytecie I PO 
KL” - Warszawa 
 

1 1 

34 

Seminarium eksperckie w ramach projektu  
pn. „W kierunku wprowadzania zaawansowanych 
rozwiązań w zakresie przeciwdziałania ksenofobii  
i nietolerancji” - Warszawa 

1 2 

35 

Szkolenie „(eS) w sieci dobrych połączeń – Nowy 
standard działania w zakresie współpracy 
międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi 
ekonomii społecznej” – Busko-Zdrój 

5 1 

36 
Szkolenie pn. „Nowa perspektywa publiczna – 
partnerstwo publiczno-prywatne 
 

3 1 

 RAZEM 68 99 
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Ponadto pracownicy PCPR podnosili swoje kwalifikacje poprzez następujące formy 
doszkalające: 

 Studia podyplomowe „Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne” – Kielce (1 osoba) 
 Studia podyplomowe „Asystent rodziny” – Kielce (3 osoby) 
 Studia podyplomowe „Ekonomia społeczna” – Kielce (2 osoby) 
 Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji pomocą społeczną (3 osoby) 
 Szkolenie e-learningowe pn. „Nowatorskie metody pracy socjalnej i publikacja 

specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”                      
(4 osoby) 

 Szkolenie e-learningowe pn. :Tworzenie i administrowanie dostępnymi serwisami 
internetowymi” (2 osoby). 

  

PCPR w Busku – Zdroju było również organizatorem różnego rodzaju spotkań 
i szkoleń dla kadry pomocy społecznej, przedstawicieli prawa, rodzin zastępczych 
i pełnoletnich wychowanków oraz organizacji pozarządowych. 
 

Tabela 31. Szkolenia i spotkania zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Busku-Zdroju 
Lp. Temat szkolenia Liczba 

spotkań  
Uczestnicy  Liczba 

uczestników 

1 Szkolenie Rodzin Zastępczych PRIDE 10 
Kandydaci na rodziny 

zastępcze 
10 

2 
Spotkanie promocyjno -informacyjne 
wsparć oferowanych przez PCPR dla 
usamodzielnianych wychowanków 

1 
Usamodzielniani 
wychowankowie 

10 

3 
Warsztaty psychoedukacyjne pn. 
„Cyberprzemoc” dla dzieci z rodzin 
zastępczych 

1 
Wychowankowie 
Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej 
20 

4 Ocena sytuacji dziecka w rodzinie  2 

Ośrodek Adopcyjny, 
Rodziny zastępcze, 

Przedstawiciele OPS 
Szkoły  

29 

5 
Spotkania Grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych 

8 Rodziny zastępcze 10 

6 
Prowadzenie Grupy wsparcia dla osób 
doznających przemoc w rodzinie 

26 

Osoby doznające 
przemocy w rodzinie 

z terenu powiatu 
buskiego 

10 

7 
Konferencja podsumowująca Projekt 
„NOWY ZAWÓD -NOWY START” Busko-
Zdrój  

1 

Osoby objęte 
realizacją projektu, 
osoby zaproszone- 

przedstawiciele 
instytucji 

150 
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8 
Spotkania psychoedukacyjne z rodzicami 
uczniów szkół z powiatu buskiego 

10 
Rodzice dzieci 

ze szkół 
Powiat buski 

600 

9 
Spotkania z uczniami szkół powiatu 
buskiego z psychologiem 

9 
Uczniowie szkół 

Powiat buski 
300 

10 
Spotkanie psychologa z kandydatami 
przygotowującymi się do zawarcia 
związku małżeńskiego 

1 

Kandydaci 
przygotowujący się 

do zawarcia związku 
małżeńskiego 

10 

11 
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców 
młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania 

1 
Rodzice młodzieży 
przygotowującej się 

do bierzmowania 
30 

   
19.5. Kontrole zewnętrzne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   
            w Busku – Zdroju 
 
        W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju kontrolowane 
było przez: 
 Urząd Marszałkowski w Kielcach –Wydział Polityki Społecznej w zakresie: 

- kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań własnych powiatu określonych                     
w ustawie o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 r.  

 Na tę okoliczność sporządzono protokół, w którym stwierdzono drobne braki formalne, 
które nie mają jednak wpływu na ostateczne załatwienie sprawy i dotyczyły dokumentów 
opracowywanych przez inne jednostki;  

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach  w zakresie: 
- prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz 

innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; 

- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych  i wypłacanie tych 
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne                
i rentowe; 

 - wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń 
społecznych.    

     Na tę okoliczność sporządzono protokół kontroli. Kontrolujący w wyniku kontroli 
nie stwierdził nieprawidłowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju w kontrolowanym zakresie i okresie. 

 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakresie realizowanego 
projektu systemowego pn. „ Nowy Zawód-Nowy Start”. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że projekt realizowany jest w sposób 
prawidłowy. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Audytora Wewnętrznego przeprowadzona 
była kontrola sprawdzająca w związku z uchybieniami opisanymi w sprawozdaniu                
z przeprowadzonego zadania audytowego Nr IV/PCPR/2012, którego tematem była:” 
Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju na rzecz osób 
niepełnosprawnych”.  

         Na tę okoliczność została sporządzona notatka z czynności sprawdzających                   
w której widnieje zapis: PCPR dostosowało przepisy wewnętrznych zarządzeń 
dyrektora do zgłoszonych przez audytora uwag   i wniosków w sprawozdaniu                        
z zadania audytowego Nr IV/PCPR/2012 z dn. 25 stycznia 2012 r. w kwestii 
dotyczącej zasad przyznawania i korzystania przez osoby uprawnione ze świadczeń 
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określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.25 
czerwca 202 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków PFRON. 

             
 Po kontroli Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Audytora Wewnętrznego 
przeprowadzonej w  2013 r., w bieżącym roku postawiony był wniosek do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez 
Dyrektora Andrzeja Smulczyńskiego. Prowadzone postępowanie wyjaśniające 
w  sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zakończyło się umorzeniem 
postępowania –Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej  Nr KDF-53/43/2014/4482 
z dn.27.11.2014 r. 
 
19.6. Kontrola zarządcza 
 
 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  funkcjonuje i opracowany jest 
regulamin kontroli zarządczej wprowadzony zarządzeniem nr 6/2010  
z dnia 21.04.2010 r., w miejsce którego opracowano i wprowadzono nowy regulamin  
zarządzeniem nr 10/2013  z dnia 15.05.2013 r.  
 
Środowisko wewnętrzne  
 

Zatrudnieni pracownicy posiadają stosowną wiedzę, umiejętności 
i doświadczenie niezbędne dla poszczególnych stanowisk pracy. Dyrektor PCPR 
dokonuje oceny pracowników co dwa lata, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora  
nr 16/2007 z dnia 17.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia systemu oceny pracowników  
PCPR.  

Zasady zatrudniania określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych 
oraz wewnętrzne zarządzenie Dyrektora nr 7/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. sprawie 
wprowadzenia „ Systemu zatrudniania pracowników na wolne stanowisko urzędnicze” 
w PCPR w Busku-Zdroju. 

Wszyscy pracownicy posiadają zakresy czynności regulujące ich obowiązki   
i uprawnienia. Zakres czynności, uprawnienia, upoważnienia dostępne są w aktach 
pracowników i są aktualizowane w miarę potrzeb. Każdy pracownik imiennie potwierdza 
przyjęty zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.  
Dyrektor jednostki dąży do dostosowania dokumentów do obowiązujących przepisów, 
celów i zadań.   

Struktura organizacyjna jednostki jest adekwatna do wielkości i charakteru 
realizowanych przez Centrum zadań. Zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności 
kierownictwa oraz poszczególnych zespołów są dostępne dla każdego pracownika 
jednostki w Regulaminie.  

Centrum poddawane jest kontrolom zewnętrznym i wszelkie zaistniałe 
nieprawidłowości są na bieżąco eliminowane. 

Pracownicy uczestniczą w szkoleniach i studiach podyplomowych podnoszących 
ich kompetencje zawodowe. 
 
Cele i zarządzanie ryzykiem  
 
Misja i cele jednostki 
Celem podstawowym PCPR jest: 
1.Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki  dzieciom całkowicie lub 
częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez organizowanie różnych form opieki 
zastępczej. 
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2. Realizacja zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
3. Podejmowanie działań związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej. 
4. Prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
5. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej i pieczy 
zastępczej. 
6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa,  
w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, ośrodków 
interwencji kryzysowej oraz rodzinnej pieczy zastępczej. 
7. Prowadzenie innych spraw przewidzianych przepisami prawa. 
8. Realizacja zadań zawartych w planie pracy za I-sze i II-gie półrocze danego roku. 
9. Sporządzenie sprawozdania za poprzedni rok z realizacji celów i zadań, które 
zawiera osiągnięcia poszczególnych celów.  
 Przy realizacji swoich zadań PCPR współpracuje z organami administracji rządowej              
 i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, 
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi. 
 
Zarządzanie ryzykiem 
Zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 15.05.2013 r. wprowadzono procedurę zarządzania 
ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. W ramach 
obowiązującej procedury zarządzania ryzykiem w Centrum wprowadzono zasady 
identyfikowania wszystkich ryzyk zagrażających realizacji celów Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz podejmowania adekwatnych środków 
zaradczych w celu minimalizacji ryzyka. Zgodnie z postanowieniami wprowadzonego 
zarządzenia z dnia 15.05.2013 r. w jednostce dokonuje się identyfikacji i oceny ryzyka 
w odniesieniu do każdego celu jakościowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku-Zdroju. Na podstawie szablonu punktowej oceny ryzyka określa się istotność 
zidentyfikowanych czterech ryzyk.    
 
Mechanizmy kontroli 
 
1. Dokumentację systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie  w Busku-Zdroju stanowią w szczególności procedury, w tym: instrukcje, 
regulaminy, zarządzenia, wytyczne i inne dokumenty wewnętrzne określające sposób 
funkcjonowania Centrum.  
2. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania                           
i sprawdzania operacji finansowych gospodarczych określa dokumentacja przyjęta 
zarządzeniem nr 18  z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zasad polityki rachunkowości 
obowiązującej w PCPR. 

W celu ochrony zasobów jednostki przestrzegana jest instrukcja w sprawie 
gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku zasad odpowiedzialności za 
powierzone mienie w Centrum.  

Ciągłość działalności jest zapewniona poprzez planowanie urlopów 
wypoczynkowych, system zastępstw osób będących na urlopach wypoczynkowych oraz 
zwolnieniach lekarskich. Każdy pracownik posiada wyznaczoną osobę na zastępstwo 
określoną w zakresie czynności. W przypadku przedłużającej się nieobecności 
pracownika, spowodowanej urlopem macierzyńskim lub wychowawczym albo 
długotrwałym zwolnieniem lekarskim, ciągłość działalności jest realizowana poprzez 
zatrudnienie na czas określony- na zastępstwo-dodatkowego pracownika, który 
zastępuje osobę nieobecną. Ochrona  zasobów Centrum jest realizowana poprzez 
podejmowanie odpowiednich działań uregulowanych m.in. w : 

1) Procedurach zabezpieczenia mienia Centrum, poprzez system monitoringu. 
2) Instrukcja organizacji i działania archiwum zakładowego, 
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3) Instrukcja inwentaryzacji 
 

Dostęp do pomieszczenia o istotnym znaczeniu (serwerownia, archiwum) jest 
ograniczony tylko dla uprawnionych pracowników. Składniki majątku są na bieżąco 
znakowane. Odpowiedzialność materialna poszczególnym pracownikom została 
przekazana w formie pisemnej.    
Informacja i komunikacja 
 
Bieżąca informacja i komunikacja wewnętrzna 

W obrębie jednostki funkcjonują następujące mechanizmy przekazywania 
informacji: 
a) narady z pracownikami, które odbywają się co najmniej raz w tygodniu. 
b) polecenia dyrektora, 
c) przekazywanie dokumentów poszczególnym pracownikom zobowiązanym do ich 
kontroli bieżącej, 
d) przekazywanie i przesyłanie pism w formie pisemnej i elektronicznej (e-mail), 
e) ustne polecenia przełożonego. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wszystkim pracownikom zapewnia 
się właściwe, rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań. Pracownicy mają stały 
dostęp do wewnętrznych instrukcji, wytycznych, regulaminów, czasopism i gazet 
fachowych w formie elektronicznej i papierowej. Komunikacja zewnętrzna odbywa się 
za pośrednictwem korespondencji, telefonów i poczty elektronicznej. Dyrektor na 
bieżąco omawia z pracownikami aktualne problemy związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem Centrum. 

 
Komunikacja zewnętrzna 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadzona jest strona internetowa, 
na której zamieszczane są aktualne informacje, informacje kierowane do klientów 
Centrum wraz ze wzorami dokumentów.  
 
Monitorowanie i ocena 
 

System kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
Zdroju na bieżąco jest monitorowany. Raz w roku do końca września , dokonywana jest 
samoocena wg formularzy stanowiących załącznik do regulaminu. Ankiety do 
samooceny zostały opracowane w Zespole Finansowo-Administracyjnym, odrębnie dla 
pracowników kadry kierowniczej. Celem badania jest poznanie obiektywnej oceny na 
temat funkcjonowania procedur kontroli zarządczej, a w efekcie uzyskanie zapewnienia 
o jej stanie i efektywności.   

Poprzez samoocenę pracownicy mogą wziąć również udział w ocenie pracy  
w Centrum oraz wskazanie tych obszarów działalności jednostki, które wymagają 
szczególnej uwagi i większych nakładów pracy w przyszłości.     
 
20. MIERNIKI JAKOŚCI REALIZOWANYCH ZADAŃ 

 
20.1. Nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe dla pracowników Centrum 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju jako jedyna 
instytucja w województwie świętokrzyskim zostało nagrodzone  w Plebiscycie „Urząd 
Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” - edycja 2014. Plebiscyt miał charakter 
ogólnopolski, a uprawnionych do startu było ponad 15 000 instytucji publicznych z 2479 
gmin. W pierwszym etapie urzędy otrzymywały nominację. Mogli jej udzielić 

http://www.centrumbusko.pl/
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dziennikarze lokalni oraz mieszkańcy. W drugim etapie odbywało się glosowanie. 
Wygrały te urzędy, które otrzymały najwięcej głosów. Organizatorem konkursu była 
Warszawska Grupa Doradców Public Relations. Buskie Centrum jako jeden z laureatów 
konkursu otrzymało szklaną statuetkę i prestiżowy certyfikat „Urząd Przyjazny Mediom 
i Społeczeństwu”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Statuetka i gratulacje dla laureata Plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”  
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju pan Andrzej 
Smulczyński w dniu 22.01.2014 r. w Warszawie został ponownie powołany przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej pana Władysława Kosiniaka-Kamysza do Rady 
Pomocy Społecznej na lata 2014-2016. RPS jest organem  opiniodawczo-doradczym 
w sprawach pomocy społecznej. Do zakresu działania Rady należy m.in. opiniowanie 
projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy 
społecznej. Dyrektor buskiego Centrum jest również Przewodniczącym 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy 
Społecznej „CENTRUM”, które zrzesza pracowników jednostek pomocy społecznej 
z całego kraju. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
             

                                                                          
 

 
W roku 2014 Dyrektor Centrum udzielił dwa upomnienia i jedną karę  nagany 

pracownikom PCPR. 
Starosta Buski podczas obchodów Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego 

w 2014 r. wyróżnił sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków 
służbowych 3 pracowników Centrum: 

1. Annę Syskę 
2. Dorotę Kurecką 
3. Łukasza Drobka. 

 

Powołanie Andrzeja Smulczyńskiego do  
Rady Pomocy Społecznej VII Kadencji 
przez Ministra Władysława Kosiniaka – 

Kamysza (Warszawa, 22.01.2014 r.) 

Posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich 

Ośrodków Pomocy Rodzinie 
„Centrum” (Warszawa, 5.11.2014 r.) 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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20.2. Skargi i wnioski 
 

W okresie sprawozdawczym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie 
wpłynęła żadna skarga dotycząca pracy PCPR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skrzynka skarg i wniosków 

 

 W ostatnim kwartale 2014 roku została złożona skrzynka, do której można 
kierować wszelkie uwagi oraz anonimowe ankiety dotyczące funkcjonowania                          
i działalności Centrum.  
 
 
20.3. Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania 
 

Tabela 32. Porozumienia, rozstrzygnięcia, decyzje i odwołania realizowane przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1 Porozumienia  
 

11 

2 Decyzje administracyjne 
 

154 

3 Odwołania od decyzji 
 

0 

4 Skierowania do POW  
 

4 

5 Umowy z Zawodową Rodzina Zastępczą  
 

0 

6 Rozstrzygnięcia ze środków PFRON 
 

923 

7 Umowy dotyczące wydatkowania środków PFRON 
( bariery, sprzęt, ,,Aktywny samorząd”) 

 

120 

8 Złożone wnioski do Zarządu Powiatu i Radę Powiatu 
 

126 

9 Umowy związane z realizacją projektów 
finansowanych ze środków EFS 

 

56 

 

http://www.centrumbusko.pl/
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20.4. Koordynacja działań oraz nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez 
powiat z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej oraz wspierania osób 
niepełnosprawnych 
 
 Nadzór nad prawidłowością wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie zadań wykonuje Zarząd Powiatu, natomiast nadzór nad realizacją zadań 
zleconych wykonywanych przez PCPR sprawuje Wojewoda. Bieżący nadzór nad 
wykonywaniem zadań prowadzony jest na podstawie przedkładanych przez PCPR 
półrocznych planów pracy i kontroli oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych, które 
pozwalają na ocenę terminowości wykonywania zadań, współpracy z jednostkami 
administracji rządowej, realizacji budżetu, sprawności kadry oraz nadzór nad 
prawidłowością wykorzystania dotacji z budżetu państwa oraz funduszy celowych, pod 
względem zgodności z przeznaczeniem oraz efektywnością.  
 W roku ubiegłym Rada Powiatu podjęła 6 uchwał, a Zarząd Powiatu 6 uchwał             
w sprawach dotyczących pomocy społecznej, pieczy zastępczej  oraz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. PCPR wniósł na posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisje Rady 
Powiatu 114 opracowań, informacji i sprawozdań. 
 
 Wniesione na posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisje Rady Powiatu opracowane 
przez Centrum informacje i sprawozdania spotykały się  z wysoką oceną adresatów.  

Centrum współpracowało z kierowaną przez Romana Dudę Komisją Ochrony 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej. Zaowocowało to 
wypracowaniem stałych form współdziałania, których kluczowym elementem są 
coroczne  wyjazdowe posiedzenia Komisji, poprzedzone wizytacją wszystkich jednostek 
pomocy społecznej w powiecie. W 2014 roku wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Buskiego odbyło się  
dniach 12-13 maja. Tematyką posiedzenia Komisji było: „Zapoznanie  się                                
z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej w powiecie buskim  w świetle 
sprawozdania z ich działalności.” 

Podsumowanie obrad Komisji z wszystkich jednostek odbyło się w Domu 
Pomocy Społecznej w Zborowie. Na podsumowaniu dyrektorzy jednostek przedstawiali 
informacje o działalności jednostki oraz o planach na dany rok kalendarzowy. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Rady Powiatu Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej  
(12-13.05.2014 r.) 
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21. INFORMACJE DODATKOWE 

 
21.1. Wydawnictwa PCPR 
 

Tabela 33. Promocja – informator, ulotki, kalendarz itp. 

Lp. Wyszczególnienie Źródło finansowania 

1 
Kalendarze naścienne 2014 rok promujące Rodzicielstwo 

Zastępcze 
Budżet Centrum 

2 
Plakaty promujące Rodzicielstwo Zastępcze. 

Festyn Rodzinny 
Sponsorowane 

3 Odblaski promujące rodzicielstwo zastępcze Budżet Centrum 

4 Cukierki „Krówki” promocyjne - Aktywny samorząd 

 „Aktywny samorząd” 5 Balony  

6 Długopisy 

7 Ulotki promujące projekt „NZ-NS 

Projekt „Nowy Zawód-Nowy 
Start” współfinansowany 

przez Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

8 Plakaty promujące Projekt „NZ-NS” 

9 
Teczki skrzydłowe z nadrukiem 

 

10 Teczki kartonowe z nadrukiem 

11 Zaproszenia 

12 Długopisy 

13 
 

Notatnik 
 

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plakat - Festyn Rodzinny                                          Kalendarze 2014 rok 
                            
                           
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Plakat Projektu 
 
 
 

                
 
 
 

 

Zaproszenie na Konferencję 
Podsumowującą Projekt „Nowy Zawód – 

Nowy Start” 
 

Ulotka  Projektu 
 „Nowy Zawód – Nowy Start”  
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             Materiały promocyjne „Nowy Zawód – Nowy Start 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       Materiały promujące                                                 Materiały promujące  rodzicielstwo zastępcze 
             „Aktywny samorząd”                                  (odblaski) 

  
 

22. OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
I PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE, WYNIKAJĄCE  
Z WYKONYWANYCH ZADAŃ – 2015 rok 

 
Przed samorządem powiatu oraz instytucjami pomocy społecznej corocznie 

stawiane są do rozwiązania liczne problemy społeczne. Utrzymujące się od lat warunki                       
i aktualne tendencje zjawisk społecznych determinują rozwiązania wielu problemów 
m.in. wykluczenia społecznego, dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i innych usług. 
Organizowanie zabezpieczenia społecznego musi dawać gwarancję niezbędnych 
zasobów materialnych na godne życie, które zapobiegać będzie kryzysowym sytuacjom 
życiowym. Celem jest i będzie tu zabezpieczanie rodzin dysfunkcyjnych oraz osób 
niepełnosprawnych we wszelkich formach pomocy i samopomocy. Polityka społeczna 
wyznaczona przez Powiatową Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2011-2020 integralnie wiąże działania Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie i innych jednostek pomocy społecznej w powiecie w obszarze 
zabezpieczeń i komunikacji społecznej. Zadania te stanowią szansę kreowania kapitału 
ludzkiego i społecznego  wśród społeczności powiatu buskiego. 

Kolejny piąty rok realizacji podstawowych kierunkowych działań Strategii ma 
przybliżyć powiat do ich rozwiązywania. Służyć temu będzie partnerstwo, 
współdziałanie i spójność na różnych poziomach administracji samorządowej, rządowej 
i organizacji pozarządowych, tworząc tym samym drogi dojścia do programów 
prorodzinnej polityki społecznej. Wyznacznikiem kierunku działań podejmowanych 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w 2015 r. będą bieżące 
potrzeby mieszkańców powiatu. Centrum skoncentruje się głównie na rodzinach 
i osobach dysfunkcyjnych, w tym niepełnosprawnych, rodzinach zastępczych, osobach 
o trudnej sytuacji życiowej, materialno – bytowej, dzieciach i młodzieży pozbawionych 

Plakat promujący pilotaż 
 „Schematom STOP!                                  
niepełnosprawnych 
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opieki rodzicielskiej oraz osobach w podeszłym wieku, wymagających wsparcia. 
Centrum pomagać będzie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych tym, którzy 
nie są w stanie sami ich pokonywać wykorzystując własne zasoby, możliwości 
i uprawnienia. Centrum w sierpniu 2015 r. kończy realizację projektu „Nowy Zawód – 
Nowy Start”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego  
głównie do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i usamodzielniających się. 
Zastosowane w nim metody aktywizacji zawodowej umożliwią nabycie nowych 
kwalifikacji i umiejętności społecznych. W pierwszym kwartale roku zakończy się 
pilotażowy projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej 
i instytucji rynku pracy”. Realizacja pilotażu wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
w Warszawie miała na celu wypracowanie przyszłościowego modelu pracy z rodziną 
wielodzietną oraz wytyczenie metod efektywniejszej współpracy między instytucjami 
w zakresie działań na rzecz rodzin. Opracowane dokumenty pilotażu w powiecie 
posłużą do realizacji projektów EFS w nowej perspektywie finansowej 
najprawdopodobniej jeszcze w 2015 r. Podejmowane działania będą miały na celu 
poprawę sytuacji rodzin zagrożonych problemami społecznymi. 

Z zebranych danych wynika, iż zjawisko ubóstwa, bezrobocia, wykluczenia 
społecznego czy przemocy są dominującymi problemami w powiecie. Stosowana 
będzie pomoc specjalistyczna zwłaszcza wsparcie socjalne, poradnictwo, interwencja, 
prewencja, szkolenie, poradnictwo prawne. Działania te wynikają z „Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2011-2015”. Program będzie kontynuowany po wprowadzeniu zmian 
i przedstawiony pod obrady Rady Powiatu w I kwartale 2016 r. W I kwartale 2015 r. 
przygotowany zostanie nowy Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 
2015-2018. W II kwartale 2015 r. Program Aktywności Lokalnej Powiatu Buskiego na 
lata 2015-2020. Szczególną uwagę Centrum zwróci na program „Równość Szans”, 
który dotyczy działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Program uchwalony w 2012 r. 
w zakresie czasowym sięga do 2020 r. Wzrasta liczba osób niepełnosprawnych 
w powiecie, a maleją środki finansowe wspomagające niepełnosprawnych. Sytuacja ta 
wymagać musi celnego adresowania kierowanej pomocy, jaka będzie kierowana do 
środowisk osób niepełnosprawnych.  

Aby planowane działania były skuteczne istnieje potrzeba podnoszenia 
kwalifikacji pracowników pomocy społecznej. W tym celu przygotowanych zostanie kilka 
konferencji szkoleniowych oraz udział kadry jednostek w oferowanych tematycznych 
szkoleniach i kursach. Interdyscyplinarna współpraca instytucji powiatu zwiększy 
trafność, skuteczność podejmowanych działań na rzecz rodzin oraz zminimalizuje skutki 
negatywne. 

Działania pomocy społecznej będą nakierowane na rozwój własnych zasobów 
osób korzystających ze wsparcia, mają służyć aktywizacji klientów w odzyskiwaniu ich 
autonomii. Zadania pomocy społecznej mają spowodować zapobieganie trudnym 
sytuacjom życiowym osób, rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. 

 Wykaz priorytetowych działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i jednostki pomocy społecznej w 2015 r.: 

 analizowanie, zgłaszanie i opiniowanie projektów aktów prawnych 

dotyczących pomocy społecznej; 

 przygotowanie Centrum do wprowadzenia standardów jednostki i pracy 

z klientem; 

 prowadzenie i nadzór usług według określonych standardów w domach 

pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

 zakończenie inwestycji w DPS Zborów realizowanej w ramach 

Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy- II kwartał 2015 roku; 

http://www.centrumbusko.pl/
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 wprowadzenie do systemu pomocy społecznej w powiecie mieszkań 

aktywizujących; 

 realizowanie Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011-2020 oraz innych programów z zakresu pomocy 

społecznej; 

 organizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i prawnego, 

w tym o uprawnieniach przysługującym klientom pomocy społecznej; 

 organizowanie i nadzorowanie rodzicielstwa zastępczego, oceny  

i planów pomocy dziecku. Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze; 

 prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej; 

 realizacja projektów EFS „Nowy Zawód – Nowy Start” i zakończenie 

projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 

społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”; 

 prowadzenie doradztwa metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej  

i pracowników socjalnych; 

 realizowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków 

PFRON, samorządu powiatu; 

 podejmowanie zadań w oparciu o art. 19, pkt.16 ustawy o pomocy 

społecznej, w tym zbiórki żywności, Bank Drugiej Ręki, Powiatowa 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Klub Wolontariusza „Amicus”; 

 szeroka współpraca z instytucjami administracji rządowej, wojewódzkiej, 

samorządowej i innych pozarządowych organizacji zewnętrznych; 

 kontynuowanie współdziałania z organizacjami kościelnymi, oświatowymi, 

pozarządowymi powiatu; 

 wspieranie spółdzielczości socjalnej; 

 pomoc w organizacji X Ogólnopolskiego Forum PCPR i MOPR w Busku-

Zdroju. 

 

23. PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE W ROKU 2015 
W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ  

1. Domy pomocy społecznej 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 

 Malowanie ścian i sufitów w 6 pomieszczeniach biurowych, w 5 pokojach 
mieszkalnych,  w 4 WC, w 1 pomieszczeniu gospodarczym i w  3 korytarzach 

 Malowanie barierek ochronnych  stalowych zewnętrznych i balustrad 
schodowych. 
 
Realizacja nastąpi w ramach   środków własnych przeznaczonych na bieżącą 
działalność DPS. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 

 Wykonanie napędu mechanicznego do bramy  pożarowej na drodze do Budynku 
Głównego i Pawilonu I. 

 Wykonanie malowania ścian w pokojach pensjonariuszy i ciągach 
komunikacyjnych na Pawilonie I i II. 

 Remont części podpiwniczenia pod Pawilonem II – tynkowanie i malowanie 
pomieszczeń magazynowych.  

http://www.centrumbusko.pl/
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 Zakup wilka wraz z przystawkami  do krojenia warzyw  i owoców. 

 Zakup maszyny wielofunkcyjnej do sprzątania tarketu. 
 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych przeznaczonych na bieżącą 
działalność DPS. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

 Malowanie pokoi i pomieszczeń pomocniczych. 

 Konserwacja schodów wejściowych do budynku głównego. 

 Konserwacja balkonów i tarasów budynku głównego. 

 Konserwacja alejek w parku. 
 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 

 Wymiana pieca i remont kotłowni przy Domu Pomocy Społecznej.  

 Odnawianie pokoi mieszkalnych i zaplecza. 

 Pomalowanie dachu na budynku DPS.  
 
Realizacja nastąpi w ramach środków własnych DPS. 
 

 
2.Placówki opiekuńczo – wychowawcze 
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie  

 Odnowienie figury Patrona POW. 

 Zagospodarowanie klombu. 

 Wymiana instalacji elektrycznej. 

 Malowanie pomieszczeń w POW i pralni. 

 Wymiana grzejników i rur doprowadzających ciepło. 

 Doprowadzenie centralnego ogrzewania na sale rekreacyjną dzieci. 

 Wymiana szyb w pokojach dziecięcych od korytarza. 

 Wyposażenie magazynów dziecięcych w regały i obicie ścian panelami. 

 Wykonanie ławek do altany, wyłożenie podłoża altany kostką brukową, 
wybudowanie kominka. 

 Wymiana zniszczonych sprzętów na placu zabaw, ławek. 

 Założenie czytnika kart zbliżeniowych i czujników wewnątrz budynku. 

 Zakupienie pralnicy przemysłowej do pralni. 
 
Realizacja nastąpi w ramach   środków własnych POW i otrzymanych darowizn. 
 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju 

 Doposażenie wypożyczalni w sprzęt rehabilitacyjny. 

 Montaż monitoringu i systemu powiadamiania o zagrożeniu bezpieczeństwa 
pracowników Centrum. 

 Zakup sprzętu komputerowego.  

 Dostosowanie pomieszczenia pod archiwum projektów EFS.  
 

 Realizacja nastąpi w ramach zabezpieczonego wkładu własnego na  realizację 
 projektu systemowego „Nowy Zawód-Nowy Start”. 
 

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

Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –  Zdroju na podstawie 

materiałów własnych oraz otrzymanych z jednost ek pomocy 

społecznej  w powiecie buskim.  

  

………………………… .  

Zatwierdzam 

 

Busko –  Zdrój  marzec 2015 rok  

 

Wersja elektroniczna Sprawozdania zawiera:  

-  Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            

za 2014 rok.  

-  Sprawozdanie Domów Pomocy Społecznej w Gnojnie,  Zborowie, 

Słupi,  Ratajach,  

-  Sprawozdanie Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych                                

w Winiarach, Pacanowie,  

-  Sprawozdanie Warsztatów Terapii Zajęciowej                                             

w Gnojnie, Busku-Zdroju.  

-  Suplement prasowy; Publikacje z prasy z 2014 roku                                            

na temat pomocy społecznej w powiecie buskim.  

-  Fi lm promocyjny projektu Nowy Zawód -Nowy Start 

współfinasowany z EFS POKL.  

-  Fi lm promocyjny projektu „Schematom STOP” f inansowany z EFS 

POKL.   

http://www.centrumbusko.pl/

