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Wprowadzenie. 
 

 
 

 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach rozpoczęło swoją 

działalność 31 marca 1999 r. Niniejsze sprawozdanie dotyczy czternastego 
roku działalności tej jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadania pomocy społecznej  

w powiatach wykonują jednostki organizacyjne - powiatowe centra pomocy 
rodzinie. Jednocześnie - od 1 stycznia 2012 roku - powiaty realizują 

obszerne zadania nałożone przez obowiązujące przepisy nowej ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania powiatu  
w zakresie pieczy zastępczej wykonuje starosta za pośrednictwem 

powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie 
myślenickim starosta myślenicki wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, w którym utworzono zespół do spraw pieczy zastępczej. 
Powiatowe centra realizują także zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, a także rozporządzeniem MPiPS z 25 czerwca 2002 
r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane ze środków PFRON.  
Według takiej systematyki przygotowano sprawozdanie za rok 2013, które 

niniejszym przedkładam Radzie Powiatu wraz z wykazem potrzeb w zakresie 
systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej. 
 

 
        mgr Piotr Gofroń 
 
        Dyrektor PCPR 
 

 
 
 

Myślenice, 26 lutego 2014 roku. 
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I. Zadania określone ustawą o pomocy społecznej i ustawą  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 
1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, 
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - 

po konsultacji z właściwymi gminami, oraz koordynacja realizacji w/w 
strategii: 

art. 19 pkt 1 zgodnie z art. 16b 

oraz art. 112 ust. 9 
 

Opis realizacji:  
 

„Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie 
myślenickim na lata 2006-2013” - przyjęła do realizacji Uchwałą nr 

XLVI/337/2006 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 24 maja 2006 roku.  
Realizacja programów operacyjnych określonych w w/w Strategii w głównych 
jej priorytetach - w części przypisanej Powiatowemu Centrum Pomocy 

Rodzinie – przebiegała sukcesywnie i bez poważnych zakłóceń. W dniu  
01 stycznia 2013 roku nastąpiła finalizacja działań związanych z rozwojem  
i usamodzielnianiem funkcjonującego przy PCPR Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. Należy podkreślić, że większość  
z programów i działań uwzględnionych w Strategii była realizowanych na 

bieżąco, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dalszej części niniejszego 
sprawozdania. Kolejnymi, szczególnie istotnymi i zrealizowanymi w 2013 roku 
elementami strategii były: prawidłowe funkcjonowanie nowej Placówki 

Opiekuńczo-wychowawczej w Lubniu, utrzymanie standardów usług 
świadczonych w Domach Pomocy Społecznej, osiągnięcie standardów 
ustawowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób przewlekle 

chorych psychicznie w Sułkowicach z filią w Lubniu oraz wykorzystanie  
w 2013 roku kolejnej puli środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w ramach systemowych projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
priorytet 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. 
 

Wśród istotnych i realizowanych elementów w/w Strategii należy wymienić:  
 

- opracowany pod nadzorem PCPR "Program Działań na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2009-2013", który został przyjęty Uchwałą 
Rady Powiatu w Myślenicach w październiku 2009 roku; 

- ”Program Aktywny Samorząd” – nowy, pilotażowy program PFRON 
realizowany przez PCPR, do którego realizacji powiat przystąpił także w roku 
2014; 

- ”Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II” – program 
PFRON realizowany przez PCPR, do którego realizacji powiat przystąpił także 

w roku 2014; 
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- ”Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”, 
zadanie rządowe finansowane z budżetu państwa - na jego realizację 

wydatkowano środki w wysokości 14.400 zł, a wsparciem objęto 23 osoby; 
- opracowany przez PCPR i OIKiP ”Program Pomocy Dziecku i Rodzinie  
w Powiecie Myślenickim na lata 2008 – 2013”, który został przyjęty 

Uchwałą Zarządu Powiatu w Myślenicach w marcu 2008 roku; 
- opracowany przez PCPR ”Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Myślenickim na lata 2013-2015”, który został przyjęty Uchwałą Rady 
Powiatu w Myślenicach w lutym 2013 roku; 
- opracowany przez PCPR program dla rodzin i osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, przemocą, uzależnieniem i bezrobociem „FENIX - 
na skrzydłach aktywności” – na jego realizację w latach 2013-2015 
pozyskano 999.333,92 zł i wydatkowano już w 2013 roku ze środków Unii 

Europejskiej 244 830,73 zł; 
- opracowany i realizowany przez OIKiP „Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Myślenickim 
na lata 2013-2020”, przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Myślenicach we 
wrześniu 2013 roku; 

- opracowany i realizowany przez OIKiP program przeciwdziałania przemocy 
domowej pod nazwą „PROMETEUSZ - Nadzieja, Pomoc Zmiana”; 
- ”Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy” – opracowany i realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Myślenicach. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i realizowane Programy

Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Powiatu  Myślenickiego

Program

Rozwoju 

Pieczy 

Zastępczej

Program 

„Fenix –

Na Skrzydłach 

aktywności”

Program 

promocji 

zatrudnienia 

oraz aktywizacji 

lokalnego rynku 

pracy

Programy

PFRON:

„Aktywny 

Samorząd”,  

„PWRMR II”

Program 
Przeciwdziałania

Przemocy 

w Rodzinie

Program 

Działań 

na Rzecz ON 
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Programy 

korekcyjno-

edukacyjne 
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Program
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Pomoc, 

Zmiana”

Diagram 1.
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Ponieważ dobiegł końca okres realizacji obecnej strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych, od września 2013 roku zostały podjęte prace 

zmierzające do przygotowania kolejnej jej edycji na lata 2012-2020. 
Niezbędne było także przystąpienie do opracowania nowego programu działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Opracowanie i posiadanie takiego 

dokumentu strategicznego przez powiat jest nie tylko wymaganiem 
ustawowym ale również niezbędnym elementem warunkującym aplikowanie  

o dofinansowanie realizowanych programów i podejmowanych działań ze 
źródeł zewnętrznych (w tym unijnych). 
 

Podsumowująca ocena realizacji całości Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2006-2013: 
 

W związku z tym, że okres realizacji Strategii dobiegł końca w 2013 roku, 
można wyraźnie określić które z jej najważniejszych priorytetów, celów  

i kierunków  działań udało się zrealizować, a które wymagają kontynuacji  
w kolejnej jej edycji. Należy podkreślić, że spośród działań określonych w/w 
Strategią, na podstawie diagnozy, wiele znajdowało się poza obszarem 

kompetencji samorządu powiatowego. Należało je jednak uwzględnić, tak aby 
umożliwić i wskazać potrzebę ich realizacji przez inne podmioty. Tak więc 
niniejsza skondensowana ewaluacja dotyczyć będzie w szczególności tych 

priorytetów, celów i kierunków działań, które były możliwe do realizacji przez 
samorząd powiatowy w ramach wybranego wariantu polityki społecznej. 
 

Tab. 1. WARIANT  POLITYKI  SPOŁECZNEJ WYBRANY W SRPS POWIATU MYŚLENICKIEGO 
 

P
R

IO
R

Y
T

E
T

Y
 

Podjąć działania w kierunku 

tworzenia sprawnie funkcjonującej 

profilaktyki w oparciu o dobrą 

infrastrukturę społeczną. 

Przeciwdziałać dalszej pauperyzacji  

i rozwarstwiania społecznego ludności 

lokalnej. 

C
E

L
E

 

P
IE

R
W

S
Z

O
R

Z
Ę

D
N

E
 

Przeciwdziałać 

szeregowi 

negatywnych zjawisk 

spowodowanych 

wysokim 

bezrobociem. 

Tworzyć właściwą i 

o wysokim 

standardzie bazę dla 

realizacji zadań 

społecznych. 

Umożliwić szerszą 

współpracę w 

obszarze instytucji  

i organizacji 

pozarządowych. 

Stworzyć warunki do 

wykorzystania dostępnych 

środków Unii Europejskiej 

dla finansowania projektów 

wspierających 

rozwiązywanie problemów 

społecznych powiatu. 

C
E

L
E

 

D
R

U
G

O
R

Z
Ę

D
N

E
 

Podjąć działania w 

kierunku 

usprawnienia i 

podwyższenia jakości 

usług dla 

niepełnosprawnych. 

Podjąć działania w 

kierunku rozwoju i 

usamodzielnienia 

Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej 

 i Poradnictwa. 

Stworzyć 

mechanizm dotacji 

z budżetu powiatu 

na realizację zadań 

zakresu pomocy 

społecznej 

realizowanych 

przez sektor 

publiczny i 

organizacje 

pozarządowe. 

Przeciwdziałać zjawisku 

marazmu społecznego i 

wyuczonej bezradności. 

Przeciwdziałać 

uzależnieniom. 

Zwiększyć środki w 

budżecie powiatu  

na działania 

edukacyjne. 

Podjąć działania w 

kierunku 

finansowania 

przedsięwzięć na 

rzecz wspierania 

dzieci w szkołach. 

Podjąć działania na rzecz 

wzrostu świadomości 

społeczności lokalnej w 

zakresie istniejących 

 i potencjalnych zagrożeń. 
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Powiatowi niewątpliwie udało się realizować określoną w przedmiotowym 

dokumencie strategicznym misję, która w ogólnych założeniach powinna być 
kontynuowana, a której przesłanie brzmiało następująco: „Pomoc społeczna  
w powiecie myślenickim to zintegrowany system wspierania dzieci, młodzieży, 
osób samotnych i niepełnosprawnych oraz rodzin znajdujących się czasowo 
lub na stałe w trudnej sytuacji materialnej lub obciążonych niekorzystnymi dla 
ich rozwoju zjawiskami socjologicznymi, system oparty na modelowej 
współpracy oficjalnych struktur samorządowych z organizacjami pozarządo-
wymi o charakterze społecznym.” 

 
Wśród najistotniejszych i przyjętych w dokumencie strategicznym 

priorytetów, celów pierwszorzędnych i drugorzędnych, będących  
w bezpośrednim obszarze kompetencji powiatu, zrealizowano z dobrym 
skutkiem następujące: 

 
PRIORYTET I - Podjęcie działania w kierunku tworzenia sprawnie 

funkcjonującej profilaktyki w oparciu o dobrą infrastrukturę społeczną. 
 
CEL pierwszorzędny 1: Przeciwdziałanie szeregowi negatywnych zjawisk 

spowodowanych wysokim bezrobociem. 
 

 
Opis zrealizowanych działań: 
 

- PUP opracował i realizował kolejne Programy Promocji Zatrudnienia oraz 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy stanowiące część powiatowej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniające osoby będące  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym. m.in. bezrobotnych 
niepełnosprawnych, bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych samotnie 

wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 
- udzielano pomocy finansowej na wyposażenia stanowiska pracy dla osób 
niepełnosprawnych oraz na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne, 
- PCPR udzielał wsparcia finansowego i niefinansowego (pomocy w integracji 

ze środowiskiem) podopiecznym i usamodzielnianym wychowankom 
znajdujących się w pieczy zastępczej oraz monitorował i niwelował patologie 
w rodzinach, których dzieci znalazły się w pieczy zastępczej, 

- w PCPR uruchomiono stanowisko doradcy ds. osób niepełnosprawnych, 
- OIKiP udzielał wsparcia osobom przechodzącym kryzysy różnego typu oraz 
poradnictwa specjalistycznego, 

 
CEL pierwszorzędny 2: Tworzenie właściwej i o wysokim standardzie bazy dla 

realizacji zadań społecznych. 
 
Opis zrealizowanych działań: 
 
- przekształcono DPS w Trzemeśni w placówkę dla osób przewlekle 

psychicznie chorych,  
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- uzyskano standardy we wszystkich DPS Powiatu, 
- utworzono ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w Sułkowicach, a następnie jego filię w Lubniu – uzyskano pełne standardy 
w tej placówce, 
- rozszerzono ilościowy i terytorialny zakres działalności warsztatów terapii 

zajęciowej w Harbutowicach poprzez utworzenie ich filii w Myślenicach  
i Dobczycach, 

- utworzono placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego  
w Lubniu, 
- utworzono sieć zawodowych rodzin zastępczych, 

- wdrożono ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 
zrestrukturyzowano PCPR w Myślenicach, 
- rozwinięto poradnictwo specjalistyczne w ramach PCPR i OIKiP, 

- utworzono samodzielny Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa  
z mieszkaniem hostelowym, 

- zlecano prowadzenie niektórych placówek organizacjom pozarządowym 
(m.in. ŚDS w Sułkowicach i POW w Lubniu). 
 

CEL drugorzędny 1: Podjęcie działań w kierunku usprawnienia  
i podwyższenia jakości usług dla niepełnosprawnych. 
 

 
Opis zrealizowanych działań: 
 
- likwidowano bariery architektoniczne w obiektach użyteczności publicznej 
(będących lub niebędących własnością powiatu) oraz transportowe – m.in. 

DPS, Starostwo Powiatowe, Szkoły, ŚDS, SPZOZ, UMiG Raciechowice, 
Dobczyce, Myślenice), przez co zwiększono osobom niepełnosprawnym 

dostępność do nauki i opieki medycznej oraz wsparcia placówek 
pomocowych, 
 

PRIORYTET II - Przeciwdziałanie dalszej pauperyzacji i rozwarstwianiu 
społecznemu ludności lokalnej. 

 
CEL pierwszorzędny 1: Umożliwienie szerszej współpracy w obszarze 
instytucji i organizacji pozarządowych. 

 
Opis zrealizowanych działań: 
 

- w ramach współpracy opartej na zasadzie partnerstwa z organizacjami 
pozarządowymi zlecano realizację zadań należących do kompetencji powiatu 

(m.in. prowadzenie ŚDS, prowadzenie POW w Lubniu, współpraca  
z Fundacją Dzieci, które kochacie Archon+), 
- rozwinięto wolontariat (szczególnie w OIKiP), 

- zainicjowano funkcjonowanie grup wsparcia dla osób wychodzących  
z kryzysu (OIKiP), 

-  rozwinięto funkcjonowanie grup wsparcia dla osób sprawujących pieczę 
zastępczą (PCPR), 
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- promowano indywidualne sukcesy i wyzwalano inicjatywy w poszukiwaniu 
pracy (m.in. projekt „Fenix – Na skrzydłach aktywności” realizowany nadal 

od 2008 roku), 
- stworzono i realizowano liczne (wymienione wyżej) projekty lub programy 
integrujące, osłonowe i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. 

 
CEL pierwszorzędny 2: Stworzenie warunków do wykorzystania dostępnych 

środków Unii Europejskiej dla finansowania projektów wspierających 
rozwiązywanie problemów społecznych powiatu. 
 

Opis zrealizowanych działań: 
 
- opracowano i przyjęto stosowne powiatowe dokumenty strategiczne  

i programowe pozwalające aplikować o środki finansowe Unii Europejskiej 
oraz z innych źródeł, zarówno podmiotom zewnętrznym, jak i wchodzącym 

bezpośrednio w skład struktur powiatowych – najważniejsze z tych 
dokumentów przedstawiono powyżej. 
 

 
2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa: 

 

art. 19 pkt 2 oraz art. 46 
Opis realizacji: 
 

Powiat myślenicki prowadził i prowadzi specjalistyczne poradnictwo poprzez 

dwie jednostki organizacyjne pomocy społecznej, wpisane do rejestru 
jednostek poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Wojewodę 
Małopolskiego. Pierwszy z nich to Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

i Poradnictwa w Myślenicach, który świadczył następujące formy 
poradnictwa: 

- prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin będących  
w stanie kryzysu; 
- udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, 

socjalnego, prawnego, a także rodzinnego obejmującego problemy 
funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, 
a także terapii rodzinnej; 

- udzielanie, w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy dla 
wymagających tej formy wsparcia osób i rodzin znajdujących się  

w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie; 
- animowanie i prowadzenie grup samopomocowych i grup wsparcia; 
- udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej oraz 

poradnictwa specjalistycznego; 
- realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 
 
Drugą jednostką  prowadzącą specjalistyczne poradnictwo jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, które świadczyło następujące 
formy poradnictwa: 
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- prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą i ich dzieci oraz umieszczonych w pieczy zastępczej – jako 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej; 
- doradca ds. osób niepełnosprawnych – jako realizator projektu 
finansowanego ze środków EFS POKL. 

 
W 2013 roku z poradnictwa specjalistycznego w OIKiP skorzystało 305 osób. 

(Szczegółowy opis działań także w pkt. 8 niniejszego sprawozdania.) 
natomiast w PCPR udzielono poradnictwa (a szczególnie doradcy ds. osób 
niepełnosprawnych) 519 razy. 
 

 

3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na 
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 

specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze: 
 

art. 19 pkt 6 i art. 88 ust. 1 

 
Opis realizacji: 
 

Osoba pełnoletnia opuszczająca w/w placówki, zwana dalej "osobą 
usamodzielnianą", zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe 

usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także 
pomocą: pieniężną na usamodzielnienie; pieniężną na kontynuowanie nauki; 
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym; w uzyskaniu zatrudnienia; na zagospodarowanie - w formie 
rzeczowej. W roku 2013 roku była 1 osoba, która opuściła młodzieżowy 

ośrodek wychowawczy i korzystała z pomocy na kontynuowanie nauki. 
 

 
4. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności  
w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy 

społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska 

dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się: 
 

art. 19 pkt 7 i art. 88 ust. 1 
 

Opis realizacji: 

 
Osoba pełnoletnia mająca trudności w przystosowaniu do życia, 
opuszczająca w/w placówki, zwana dalej "osobą usamodzielnianą", zostaje 
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objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze 
środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą: pieniężną na 

usamodzielnienie; pieniężną na kontynuowanie nauki; w uzyskaniu 
odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym; 
w uzyskaniu zatrudnienia; na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.  

W roku 2013 nie było osób wymagających lub zgłaszających potrzebę 
otrzymania tego typu pomocy. 

 
 
5. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności  
w integracji ze środowiskiem: 
 

art. 19 pkt 8 
 

Opis realizacji: 

 
W 2013 roku na terenie powiatu myślenickiego nie przebywały żadne osoby 

posiadające status uchodźcy i zwracające się o pomoc. 
 
 

6. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej  
o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób: 

 
art. 19 pkt 10 oraz art. 112 ust. 8 

 

Opis realizacji: 
 
- weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do DPS  

o odpowiednich profilach oraz ustalanie odpłatności za pobyt 
mieszkańców skierowanych na starych zasadach (przed 01.01.2004 r.), 

- wydawanie decyzji o umieszczeniu w DPS (art. 59 ust. 2), 
- zapewnianie kadry o odpowiednich kwalifikacjach zatrudnionej w DPS, 
- kontrola funkcjonowania oraz nadzór nad realizacją przez DPS usług   

o odpowiednim standardzie, 
- uczestnictwo przy planowaniu budżetu DPS przez skarbnika powiatu  

i dyrektorów placówek, 

 
 

Opis realizacji:  
 

a) Na bieżąco prowadzono ciągły nadzór i kontrolę nad działalnością 

Domów Pomocy Społecznej w Powiecie. Podstawowym celem do 
zrealizowania w 2013 roku związanym z funkcjonowaniem Domów 

Pomocy Społecznej było utrzymanie przez nie standardów, a głównym 
problemem koszty bieżącego utrzymania tych placówek oraz struktura 
zatrudnienia. 

 
Według informacji dyrektorów placówek, rzeczywisty koszt utrzymania 
jednego mieszkańca był nadal zbyt wysoki w stosunku do możliwości 
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finansowych DPS-ów wynikających z otrzymywanej dotacji rządowej  
i dochodów własnych.  

 
Wysokość podstawowej miesięcznej dotacji rządowej w roku 2013 na 
jednego mieszkańca została  zmieniona (podwyższona) w stosunku do 

2012 roku i była zróżnicowana w zależności od profilu placówki                      
i wynosiła: 

 
- 1975 zł – w profilu dla osób przewlekle somatycznie chorych, 
- 1760 zł - w profilu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

- 1740 zł – w profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych, 
- 1613 zł – w profilach dla osób w podeszłym wieku. 
 

Tab. 2 - Wysokość dotacji wojewody małopolskiego dla DPS na 
jednego mieszkańca w latach 1999-2013. 
 

 
 
W 2013 roku nadal malała ilość miejsc uprawnionych do dotacji ze 

133 w 2010 roku do 118 w 2011 roku, do 106 w 2012 roku i do 98 na 
koniec 2013 roku. 
 

Wykres. 1 - 
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W 2013 roku liczba miejsc statutowych w DPS powiatu myślenickiego 
wynosiła 226. W tym: DPS Pcim – 75 miejsc (25 miejsc dla osób  

w podeszłym wieku i 50 dla osób przewlekle somatycznie chorych), 
DPS Harbutowice - 75 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie, DPS Trzemeśnia - 76 dla osób przewlekle psychicznie 

chorych. 
Poniżej przedstawiam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS 

na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2013 ogłoszony przez 
Starostę w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego: 
 

- DPS w Harbutowicach          2673,13 zł (wzrost o 100,72 zł)  
- DPS w Pcimiu                      2924,55 zł  (wzrost o 199,89 zł)  
- DPS w Trzemeśni                 2506,93 zł  (wzrost o   41,78 zł) 

 
Wykres 2 - Ogłaszany miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  

w DPS Powiatu Myślenickiego w latach 2001-2014 - dynamika. 
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Należy zaznaczyć, że w 2013 roku wszystkie DPS–y naszego Powiatu 
zapewniały w całości standard usług określonych w rozporządzeniu 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej, co pozwoliło na utrzymanie 
bezterminowego zezwolenia wojewody na prowadzenie przez Powiat 

DPS w Pcimiu , Trzemeśni i Harbutowicach. 
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W 2013 roku wydatki na trzy DPS wyniosły                7 481 778 zł  
 

 W tym:  wydatki na inwestycje         78 008 zł 
   wydatki bieżące     2 133 292 zł 
   wynagrodzenia i pochodne   5 270 478 zł 

 
Na tę sumę składa się: 

 dotacja celowa Wojewody w wysokości    2 372 260 zł 

 środki z budżetu Powiatu w wysokości   5 109 518 zł 

 
w tym: 

 dochody własne DPS wynikające z wpływów 
z odpłatności mieszkańców w wysokości  4 580 732 zł  

 dotacje z budżetu powiatu w wysokości         486 076 zł 

 pozostałe dochody placówek         42 710 zł 

 
 

  Wykres 3 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Tab. 3 - Koszt utrzymania DPS w 2013 roku - z inwestycjami 
 

DPS* Harbutowice Pcim Trzemeśnia Razem 

koszt rocznego utrzymania w zł: 2.451.484 2.629.349 2.400.945 7.481.778 

w tym: 

ze środków z dotacji wojewody 1.260.996 468.783 642.481 2.372.260 

z dotacji budżetu powiatu  82.251 187.348 138.468 408.067 

dochody własne DPS z odpłatności 1.078.863 1.885.784 1.616.086 4.580.733 

pozostałe dochody DPS 29.374 9.426 3.910 42.710 

z budżetu powiatu (inwestycje) - 78.008 - 78.008 

z dotacji UE - - - - 

* - wg informacji z DPS, z uwzględnieniem inwestycji w DPS Pcim. 

 

 

Koszt utrzymania 3-ch DPS 

w 2013 roku według wydatków:

7.481.778 zł
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78008
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Wykres 4 -    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   Tab. 4 - Koszt utrzymania DPS w 2013 - bez inwestycji 
 

DPS* Harbutowice Pcim Trzemeśnia Razem 

koszt rocznego utrzymania w zł: 2.451.484 2.551.341 2.400.945 7.403.770 

w tym: 

wydatki bieżące 655.782 796.524 680.986 2.133.292 

wynagrodzenia i pochodne  1.795.702 1.754.817 1.719.959 5.270.478 

 
 

b) W 2013 roku w DPS Powiatu wykonano mniejsze inwestycje i zakupy 
inwestycyjne. Powiat przeznaczył na inwestycje w DPS w Pcimiu 
78.008 zł. W ramach tych środków zrealizowano w tej placówce dwa 

zadania inwestycyjne (modernizacja budynku biurowego - 43.807,52, 
budowa studni głębinowej - 24.200 zł) i rozpoczęto trzecie zadanie 
(wykonanie projektu kotłowni c.o. oraz c.w.u. w budynku biurowym – 

10.000 zł). Dokonano również zakupów inwestycyjnych: 
- w DPS Trzemeśnia - na kwotę 31.597 zł. W ramach tej kwoty 

zakupiono pralnico-wirówke oraz kuchenny robot wielofunkcyjny; 
- w DPS Harbutowice – na kwotę 10.473 zł. W ramach tej kwoty 
zakupiono dwa piece elektryczne z termoregulatorem. 

c) W ramach własnych środków finansowych Powiatu zrealizowano  
w DPS-ch również niektóre pilne wydatki remontowe oraz dokonano 
zakupu istotnego wyposażenia. W ramach tych środków udało się 

zrealizować m.in. takie przedsięwzięcia jak: 
- w DPS w Harbutowicach – remont holu w budynku A (60.300 zł), 

remont klatki schodowej (14.000 zł), naprawa oczyszczalni ścieków 
(6.519 zł) oraz drobne remonty (12.282 zł). Wartość wszystkich 
przeprowadzonych remontów w tej placówce wyniosła 93.101 zł.  

Koszt utrzymania 3-ch DPS w 2013 roku, w podziale na 

placówki (bez inwestycji):

7.403.770 zł

DPS 

Harbutowice

2.451.484

33,12%
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32,42%
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Dokonano także zakupu niezbędnego wyposażenia (18.961 zł). 
- w DPS w Pcimiu – m.in. malowanie poziomu „0”, klatki schodowej, 

jadalni, holu, itd. (41.613 zł), konserwację dźwigów (4.871 zł)  oraz 
drobne remonty (19.215 zł). Wartość wszystkich przeprowadzonych 
remontów w tej placówce wyniosła 65.699 zł. Dokonano także zakupu 

istotnego wyposażenia (71.542 zł). 
- w DPS w Trzemeśni – remont chodnika wokół budynku DPS, 

którego wartość wyniosła 48.000 zł. Dokonano także zakupu istotnego 
wyposażenia, w tym m.in. nowych łóżek (38.105 zł). 
 

Tab. 5 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne, remonty i zakup 
wyposażenia w DPS powiatu myślenickiego - lata 2010-2013 
 

Rok 2010 

 

Rok 2011 

 

Rok 2012 
 

 

 

Rok 2013 

* - według informacji otrzymanych z DPS. 
 
 

d) Na bieżąco wydawane były decyzje o umieszczeniu w DPS dla osób 

skierowanych przez gminy, oraz decyzje zmieniające odpłatność 
osobom umieszczonym przed 1.01.2004 r. W 2013 roku nie było 
praktycznie dłuższych kolejek osób oczekujących na umieszczenie  

Nazwa DPS* Inwestycje Zakupy 

inwestycyjne 

Remonty Wyposażenie Razem: 

DPS Harbutowice 14799 0 68364 26184 109347 

DPS Pcim 459190 0 25511 6373 491074 

DPS Trzemeśnia 257164 0 0 0 257164 

Razem: 731153 0 93875 32557 857585 

Nazwa DPS* Inwestycje Zakupy 

inwestycyjne 

Remonty Wyposażenie Razem: 

DPS Harbutowice 479952 0 28612 21839 530403 

DPS Pcim 0 17177 36039 4175 57391 

DPS Trzemeśnia 1372405 0 0 5800 1378205 

Razem: 1852357 17177 64651 31814 1965999 

Nazwa DPS* Inwestycje Zakupy 

inwestycyjne 

Remonty Wyposażenie Razem: 

DPS Harbutowice 0 0 106826 15636 122462 

DPS Pcim 0 0 193990 37734 231724 

DPS Trzemeśnia 638868 0 0 43750 682618 

Razem: 638868 0 300816 97120 1036804 

Nazwa DPS* Inwestycje Zakupy 

inwestycyjne 

Remonty Wyposażenie Razem: 

DPS Harbutowice 0 10473 93101 18961 122535 

DPS Pcim 78008 0 65699 71542 215249 

DPS Trzemeśnia 0 31597 48000 38105 117702 

Razem: 78008 42070 206800 128608 455486 
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w DPS – za wyjątkiem placówki o profilu dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w Harbutowicach. Okres oczekiwania na umieszczenie  

w DPS Harbutowice wynosi obecnie około 1 rok, natomiast do DPS dla 
osób przewlekle psychicznie chorych w Trzemeśni oraz do DPS  
w Pcimiu osoby są przyjmowane praktycznie na bieżąco. 
 

e) Ogółem w roku 2013 umieszczono w DPS naszego powiatu 25 osób,  
w tym: 
- w DPS w Harbutowicach       2 osoby 

- w DPS w Pcimiu      14 osób 
- w DPS w Trzemeśni       9 osób 

 gdy w roku 2003 wydano 65 decyzji kierujących,  w 2004 roku 28, 
a w 2005 roku 20 decyzji, w roku 2006 roku 30 decyzji,  w 2007 roku 
30 decyzji, w 2008 roku 29 decyzji, w 2009 roku 20 decyzji,  w 2010 

roku 23 decyzje, a w 2011 roku 33 decyzje o umieszczeniu. 
 
Wykres 6 -  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

f) Ilość dotowanych miejsc w tych placówkach na dzień 31 grudnia 2013 
roku wynosiła 98 (w 2012 roku 106): 

- w DPS w Harbutowicach  55 miejsc 
- w DPS w Pcimiu   16 miejsc 
- w DPS w Trzemeśni  27 miejsc 

 
g) Ilość wolnych miejsc w tych placówkach na dzień 31 grudnia 2013 

roku wynosiła 7: 

- w DPS w Harbutowicach  0 miejsc 
- w DPS w Pcimiu   7 miejsc 

- w DPS w Trzemeśni  0 miejsc 
 

h) W sposób ciągły prowadzony był w porozumieniu z Zarządem  

i Skarbnikiem Powiatu nadzór nad budżetami DPS i dotacjami. 
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i) Dyrektor PCPR przeprowadzał okresowe wizytacje w DPS, a także 
odwiedziny okolicznościowe, rocznicowe oraz spotkania i rozmowy  

z mieszkańcami, pracownikami, przedstawicielami Związków 
Zawodowych i dyrektorami tych placówek. Wizytacje te dotyczyły 
przede wszystkim zagadnień związanych z realizacją przepisów 

standaryzacyjnych, a także prowadzonych inwestycji i zatrudnienia 
pracowników. 

 
 
7. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż 

jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży: 
 

art. 19 pkt 11 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 
 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby 
tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego 
życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 

Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania  
w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. 
 

Opis realizacji: 
 

W roku 2013 nie było osób wymagających lub zgłaszających potrzebę 
otrzymania tego typu pomocy i wsparcia. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie ma możliwość zapewnienia wychowankom opuszczającym rodziny 

zastępcze, placówki opiekuńczo–wychowawcze, zakłady poprawcze oraz 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze a także innym osobom określonym w art. 

88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkania w mieszkaniu 
chronionym poprzez wykorzystanie do tego celu wielorodzinnego mieszkania  
w Sułkowicach, będącego własnością powiatu, a znajdującego się  

w dyspozycji Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa  
w Myślenicach. 
 

 
8. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 

 
art. 19 pkt 12 uops i art. 6 ust. 3 uoppwr 

 

Opis realizacji (przygotowany przez Dyrektora OIKiP w Myślenicach) : 
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa przy Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Myślenicach rozpoczął swoją pełną działalność  
1 października 2005 roku. Uchwałą nr XXX/262/2012 Rady Powiatu 

Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2012 roku Ośrodek został odłączony od 
PCPR i z dniem 1 stycznia 2013 roku stał się samodzielną jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej Powiatu. 
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Do końca roku 2013 kontynuowano działalność rozpoczętą w latach 
poprzednich. Warto podkreślić, że nadal dominującym problemem, z którym 

konfrontowali się pracownicy OIKiP, tak jak w latach poprzednich, był 
problem przemocy. Stąd też większość działań ukierunkowana została na 
systemowe, skuteczne i profesjonalne podjęcie tego problemu. 

Statystyki dotyczące przemocy w roku 2013 kształtowały się na 
następującym poziomie: 

 
Tab. 6 - Liczba osób korzystających ze wsparcia OIKiP w Myślenicach  

w roku 2012 z wyszczególnieniem Ofiar Przemocy, 

w podziale na gminy: 
 

 

GMINA 

Liczba osób 

przyjętych  

w OIKiP  

ogółem: 

W tym ofiar 

przemocy: 

Wskaźnik 

procentowy ofiar 

przemocy w 

stosunku do ogółu 
przyjętych 

DOBCZYCE 55 21 38 % 

MYŚLENICE 135 37 27 % 

SUŁKOWICE 43 12 28% 

LUBIEŃ 18 6 33% 

PCIM 24 4 17% 

RACIECHOWICE 10 3 30% 

WIŚNIOWA 13 7 54% 

SIEPRAW 33 12 36% 

TOKARNIA 8 3 37% 

Inne 17 4 23% 

Razem: 356 109 31% 

* - źródło OIKiP w Myślenicach  
 

 
Warto podkreślić, że działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
i Poradnictwa tak jak w latach poprzednich opierała się na szerokim 

wachlarzu usług pomocowych i mimo ograniczeń etatowych i lokalowych 
była nieustannie rozwijana. Można podzielić ją na:  

 
a) Budowanie sieci wsparcia poprzez Koordynowanie w powiecie 

myślenickim prac związanych z przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie i pomocy osobom doświadczającym różnego typu 
kryzysów. 

 Projekt Prometeusz –Nadzieja, Pomoc Zmiana 

 Program Korekcyjno – Edukacyjny 

 
b) Prowadzenie Interwencji Kryzysowej Stacjonarnej  

- wsparcie (od 6- 8 tygodni) 

- udzielenie schronienia (od 1 miesiąca do 3 miesięcy) 
 

c) Prowadzenie Terapii wspierającej 
 

d) Prowadzenie Poradnictwa Specjalistycznego 
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ad. a) Budowanie sieci wsparcia poprzez Koordynowanie w powiecie 
myślenickim prac związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

i pomocy osobom doświadczającym różnego typu kryzysów.  
 
• Projekt Prometeusz –Nadzieja, Pomoc Zmiana 

 
W roku 2013 kontynuowano działania związane z budowaniem systemu 

przeciwdziałania przemocy domowej. Warto podkreślić, że za wcześniejszą 
działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiat Myślenicki 
został nagrodzony tytułem „Samorządowy Lider Zarzadzania Usługi 

Społeczne”, który poprzez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa 
realizuje działanie „Prometeusz – Nadzieja, Pomoc Zmiana”.  
 Zasadniczym celem projektu „Prometeusz – Nadzieja, Pomoc, Zmiana 

jest podjęcie i realizacja działań dzięki,  którym nastąpi poprawa sytuacji 
rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Praca ta również 

opierała się na zintegrowanych działaniach służb pomocowych zajmujących 
się różnymi obszarami działalności, gdyż tylko takie działania są w stanie 
skutecznie wspierać społeczność lokalną. Odbywające się spotkania pełniły 

właśnie tę funkcję. Ponadto Ośrodek włączał się w działania Projektu „Fenix 
– Na Skrzydłach Aktywności, który to projekt jest finansowany z Funduszy 
EFS i zajmuje się min. problematyką przeciwdziałania przemocy. Współpraca 

OIKiP z w/w projektem przyniosła już istotne zmiany odnotowano bowiem 
spadek przemocy w rodzinie w stosunku do lat ubiegłych. Można także 

powiedzieć, ze zintegrowane działania w obszarze przeciwdziałania przemocy 
koordynowane przez OIKiP zmobilizowały wszystkie służby powiatowe do 
większej aktywności w tym obszarze, także gminy Powiatu Myślenickiego 

poszerzyły swoją ofertę dla rodzin dotkniętych przemocą.  
Warto jednakowoż podkreślić, że istnieje zapotrzebowanie na dalsze 

integrowanie środowiska pomocowego w naszym powiecie poprzez 
budowanie Sieci Wsparcia Społecznego.  
 

 Program Korekcyjno Edukacyjny dla sprawców przemocy 
 

W związku z nowelizacja 2010 roku Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy  
w Rodzinie przeformułowaniu uległa w roku 2011 aktywność Powiatu  
w zakresie w/w problematyki. W myśl ustawy obowiązkiem gmin jest min. 

tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, zaś zadaniem powiatu jest 
działalność profilaktyczna, edukacyjne, realizacja programu korekcyjno-

edukacyjnego oraz prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  
Dlatego też mając na uwadze powyższe zmiany w roku 2013, uwzględniając 
zalecenia ustawy zrealizowano opracowany przez trenerów realizujących przy 

OIKiP program Korekcyjno-Edukacyjny cykl zagadnień pt.: 
 

  „Praca ze sprawcami przemocy domowej” spotkania dla:  
 Pracowników sądu,  

 Policji  
 OPS  

Ponadto intensywnie realizowany był program dla osób stosujących przemoc 

domową, który także zaczyna przynosić już pozytywne efekty. Na realizację 
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w/w przeznaczono kwotę z dotacji Wojewody Małopolskiego w wysokości: 
14.400 zł. W programie wzięły udział 23 osoby. 

W roku 2013 wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane  zgodnie z 
harmonogramem. 
 

ad. b) Prowadzenie Interwencji Kryzysowej: 
 

Interwencja Kryzysowa, czyli udzielanie wsparcia społecznego mieszkańcom 
naszego powiatu doświadczającym różnego typu kryzysów obejmowała : 
- Pomoc Stacjonarną – gdzie pomoc klientowi doświadczającemu kryzysu 

trwa od 6 – 8 tygodni.   
Najczęstszymi problemami, z którymi konfrontowali się pracownicy ośrodka 
były: 

 Alkoholizm, w tym syndrom DDA i współuzależnienia  67 rozpoznań x 
6 spotkań 

 Przemoc domowa  ofiary:109 rozpoznań x 6 spotkań, sprawcy: 19 
sprawcy x 6 spotkań 

 Trudności w związkach 14 rozpoznań x 6 spotkań 

 Kryzys w Rodzinie 114 rozpoznań x 6 spotkań 

 Kryzys żałoby 8 rozpoznań x 6 spotkań 

 Zaburzenia psychiczne 27 rozpoznań x 6 spotkań 

 Autoagresja – 0 rozpoznań 

 Trudności wychowawcze – 64 rozpoznania x 6 spotkań 

 Kryzys Dojrzewania – 20 rozpoznań x6 spotkań 

 Konflikty z prawem- 2 rozpoznania x 6 spotkań 

 PTSD -11 rozpoznań x 6 spotkań 

 Trudności zawodowe: 1 rozpoznanie x 6 spotkań 

 Przemoc poza domem: 9 rozpoznań x 6 spotkań 

 Ponadto odnotowano: kryzysy związane z chorobą – 6 rozpoznań x 6 
spotkań  

 Inne –19 rozpoznań x 6 spotkań 

 Razem 490 rozpoznań (jedna osoba korzystające ze wsparcia  

w OIKiP może mieć kilka rozpoznań) 
 

- udzielano schronienia w mieszkaniu interwencyjnym należącym do OIKiP – 
pomoc obejmowała 2 osoby dorosłe i 6 dzieci. Pomoc obejmowała również 

pomoc psychologiczną i poradnictwo. 
 
ad. c)  Prowadzenie Terapii Wspierającej i Grup Wsparcia 

 
Osoby doświadczające różnego typu kryzysów były diagnozowane przez 

interwentów i kierowane do odpowiednich specjalistów, na grupy wsparcia 
lub na terapię wspierającą. Z terapii wspierającej w roku 2013 
skorzystało 8 osób (240 świadczeń) 

W roku 2013 w OIKiP prowadził także grupy: 
 wsparcia dla dzieci –ofiar wypadków komunikacyjnych  

 grupę psychoedukacyjną dla dzieci ofiar przemocy domowej  
Łącznie w spotkaniach grup wzięło udział 11 osób. 
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ad. d) Poradnictwo 
 

W poradnictwie przy OIKiP udzielał porad:  

 Prawnik  - 176 osobom 

 Psycholog – 15 osobom, 141 porad 

 Pedagog – 84 osobom,840 porad 

 Psychiatra 30 osobom, 30 porad 
 

Z porad skorzystało 305 osób. Największe zapotrzebowanie w powiecie 
obejmowało porady prawne, psychologiczne, chętnie korzystano również  

z porad pedagoga i psychiatry.  
 

Podsumowanie 

Działający od października 2005 Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
i Poradnictwa w roku 2013, już jako samodzielna jednostka samorządowa, 
kontynuował swoją działalność. W roku 2013 skupiono się na 

profesjonalizacji oferty interwencyjnej. Oferta ta przyczyniła się do 
budowania świadomości interwencyjnej mieszkańców i służb pomocowych 
naszego powiatu. Równolegle prowadzono bieżącą działalność wynikającą  

z procedur tworzenia nowej jednostki. Te działania zostały w pełni 
zakończone: 

 Jednostka opracowała pełną dokumentację konieczną do jej 
prawidłowego funkcjonowania.  

 W sposób dynamiczny rozwija się administrowany przez OIKiP Portal 
„Prometeusz - Nadzieja Pomoc Zmiana”.  

 Pracownicy OIKiP są gotowi podejmować wszelkie potrzebne działania 
na rzecz Interwencji Kryzysowej w Powiecie: Nagłe wydarzenia losowe, 

występujące poza godzinami pracy, przygotowanie różnego typu 
działań projektowych i promocyjnych  

 Opracowano w sposób profesjonalny i w krótkim czasie całkowicie 

nowy „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2013 – 2020”. Program w pełni 

odpowiada na potrzeby mieszkańców powiatu i przygotowany jest 
zgodnie z obowiązującymi procedurami.  

 OIKiP aktywnie włączył się także w promocję Powiatu Myślenickiego  
w Województwie Małopolskim i w kraju. Przyznanie Nagrody 

Samorządowego Lidera Zarzadzania „Usługi Społeczne” za działania 
„Prometeusz – Nadzieja, Pomoc, Zmiana” to ogromne wyróżnienie, 
także dla samych pracowników Ośrodka i zaangażowanych w jego 

rozwój wolontariuszy oraz przede wszystkim dla samego Powiatu 
Myślenickiego. Warto podkreślić także, że „Prometeusz - Nadzieja 

Pomoc Zmiana” wyrósł na swoistą markę Powiatu, która jest 
rozpoznawalna w Województwie Małopolskim ale także i w kraju.  

 Pracownicy OIKiP pogłębiając ideę „Prometeusza” aplikowali do MPiPS  

(realizatora Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie przemocy  
w rodzinie i przemocy ze względu na płeć współfinansowanego  

z funduszy norweskich) o dofinansowanie jego rozszerzonej wersji pod 
nazwą „Akademia Prometeusza – Przeciwdziałanie Przemocy  
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w Rodzinie w Powiecie Myślenickim.” Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w marcu 2014 

 OIKiP zwrócił się ponadto do Wojewody Małopolskiego o dotację  
w kwocie 14. 400 zł. na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego, 

który jest uznawany  w Województwie Małopolskim za modelowo 
prowadzone działanie.  

  Ponadto pracownicy OIKiP podejmowali szereg inicjatyw mających na 

celu promowanie idei interwencji kryzysowej w społeczności lokalnej,  
promowanie Powiatu i jego działań realizując „I. Myślenicką Noc 

Profilaktyki”, Grupy Wsparcia Dla Dzieci po Wypadkach 
Komunikacyjnych”, Grupy Psychoedukacyjne dla dzieci ofiar  

przemocy domowej. 
 

Niezwykle cenna jest dyspozycyjność i gotowość do twórczego działania 
pracowników i wolontariuszy OIKiP. Ogrom podejmowanych działań  
i niepoprzestawanie na minimalizmie zachęca także do zwiększenia liczby 

etatów w OIKiP. Warto podkreślić, że podczas ubiegłorocznej pracy 
wielokrotnie potrzebny był na dyżurze tzw. „drugi interwent”, było także kilka 

przypadków incydentów, w których samotny interwent był zagrożony przez 
agresywnego klienta. W takiej sytuacji wskazaną byłaby obecność dwóch 
specjalistów na dyżurze, co zwiększy skuteczność i podniesie standardy 

pracy Ośrodka względem mieszkańców Powiatu Myślenickiego. 
Dzięki swojej pracy Ośrodek jest cenionym partnerem także w Województwie 
Małopolskim. Dyrektor OIKiP działa w Wojewódzkim Zespole Opracowującym 

Procedury Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie przy MUW, z inicjatywy 
Dyrektora Myślenickiego Ośrodka powstała Platforma Dyrektorów OIK-ów 

działająca przy ROPS będąca najbardziej aktywną grupą w ROPS. Ośrodek 
współpracuje z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ, Wydziałem Nauk  
o Rodzinie i Instytutem Pracy Socjalnej UPJPII. Jest cenionym partnerem dla 

uczelni przygotowującym praktykantów, zaś jego pracownicy są 
merytorycznie przygotowani do swojej pracy ucząc warsztatu 

interwencyjnego studentów. W roku 2013  w OIKiP kilkakrotnie gościli 
przedstawiciele innych jednostek wizytując Ośrodek jako jednostkę 
modelową.  
 

W roku 2013 w OIKiP pracowało 9 wolontariuszy (są to osoby z wyższym 

wykształceniem; psychologowie, pedagodzy, socjologowie), 7 osób na umowę 
o pracę: Dyrektor, Psychologowie i Pedagodzy i pracownik administracji 
biurowej, a także  3 osoby na umowę cywilnoprawną ( prawnik, psychiatra  

i psycholog). 
 

Analizując powyższą sytuację warto podkreślić, że w ciągu 9 lat działalności 
udało się stworzyć profesjonalną, dobrze działającą i potrzebną w Powiecie 
Myślenickim placówkę, która po podjętych działaniach reorganizacyjnych  

w roku 2013, a także inwestycyjnych w sposób znaczący podniosła poziom 
świadczonych usług dostosowując je do możliwości finansowych.  
 

Na realizację zadania powiat myślenicki przeznaczył w roku 2013 kwotę 
208.575 zł, (w 2008 roku 140.094 zł, w 2009 roku 145.639,70 zł, w roku 
2010 155.982,41 zł, w 2011 roku 172.261, 32 zł, w 2012 roku 177.401,49 

zł.).  
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9. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach: 
 

art. 19 pkt. 13 

 
- informowanie mieszkańców oraz organizacji pozarządowych  

o przysługujących prawach i uprawnieniach poprzez publikacje prasowe, 
audycje radiowe i telewizyjne oraz punkty informacyjne, 

- udział w naradach, konferencjach, sesjach Rad i posiedzeniach zarządów 

powiatu, gmin, komisjach celem przekazania informacji dot. pomocy 
społecznej. 

 

Opis realizacji: 
  

a) Na bieżąco udziela się codziennie informacji oraz porad mieszkańcom 
powiatu (bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail). 

b) W gazecie lokalnej oraz w dziennikach o zasięgu regionalnym, a także  

w internecie (BIP), organizacje pozarządowe i mieszkańcy, są informowani 
na bieżąco o przysługujących prawach i uprawnieniach z zakresu 

działalności PCPR oraz o wszelkich nowych zadaniach, formach wsparcia 
i pomocy oferowanych naszym klientom przez Powiat. 

c) O realizacji zadań na bieżąco informowani są Radni Powiatu i Gmin, oraz 

członkowie Zarządu oraz różnych Komisji Rady Powiatu.  
 
10. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej  

z terenu powiatu: 
art. 19 pkt. 14 

 
- tworzenie warunków umożliwiających dokształcanie kadry, w tym 

finansowanie szkoleń, 

- wymiana krajowa i międzynarodowa doświadczeń w zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych.  

 
Opis realizacji: 
 

4 czerwca 2013r. odbyło się seminarium szkoleniowe pn. „Dziecko  
z zaburzeniami w zachowaniu przebywające w pieczy zastępczej” 
zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, 

współfinansowane ze środków EFS w ramach projektu Fenix – Na 
Skrzydłach Aktywności. Seminarium adresowane było do rodzin zastępczych, 
rodzinnego domu dziecka, asystentów rodzin, koordynatorów pieczy 

zastępczej, kadry wychowawczej placówki funkcjonującej na terenie Powiatu, 
specjalistów opiekujących się dziećmi w pieczy zastępczej, kandydatów na 

rodziny zastępcze, przedstawicieli PCPR. Seminarium zorganizowano jako 
dodatkową formę wsparcia opiekunów  zastępczych w celu podnoszenia ich 
wiedzy i kompetencji w pełnieniu opieki nad dziećmi. Tematykę seminarium 

dostosowano do aktualnych problemów z dziećmi. Miało ono na celu 
przekazanie praktycznej wiedzy na temat zaburzeń w zachowaniu dzieci  

i młodzieży, a także prezentację sylwetki dziecka niedostosowanego 
społecznie, możliwości jego diagnozy oraz  pracy z konkretnymi 
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przypadkami. Seminarium prowadziła dr Małgorzata Michel, pedagog  
i terapeuta, specjalista- praktyk, który na co dzień styka się z tym 

zagadnieniem . Prowadząca w sposób praktyczny przybliżyła występujący 
problem i sposoby radzenia sobie z nim. W związku z dużym 
zainteresowaniem tematyką seminarium, Centrum przy współpracy  

z Projektem Fenix planuje kontynuację zagadnienia w formie warsztatów 
praktycznych dla opiekunów. 

 
Ponadto, w ramach szkolenia kadr pomocy społecznej naszego powiatu, 
dofinansowano z budżetu PCPR dokształcanie swoich pracowników  

w zakresie zaocznych kierunkowych studiów licencjackich oraz szkolenia dla 
pracowników DPS finansowane z budżetów tych jednostek. Nie skorzystano 
jednak z licznych zaproszeń na konferencje i sympozja międzynarodowe oraz 

krajowe. 
 

11. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu:  
 

art. 19 pkt. 15 
 
Opis realizacji: 
 

Zadanie jest realizowane w sposób ciągły i na bieżąco – chociaż 

zainteresowane podmioty korzystały z tej formy wsparcia w skromnym 
zakresie. Udzielanie porad dotyczących zagadnień metodycznych 
kierownikom i pracownikom socjalnym, realizujących zadania z zakresu 

pomocy społecznej trwa nieprzerwanie.   
Ilość porad w trudnych sprawach dot. pracy socjalnej oceniana jest na kilka 
miesięcznie i obejmuje takie zagadnienia jak: 

- Udzielanie instruktażu o charakterze merytorycznym w zakresie zasad, 
trybu oraz sposobu udzielania świadczeń z pomocy społecznej, 

- udzielanie instruktażu o charakterze formalno – prawnym w zakresie 
wydawanych decyzji administracyjnych, 

- organizowanie cyklicznych spotkań z pracownikami celem wymiany 

doświadczeń w zakresie organizowania pomocy osobom i rodzinom  
w kryzysie, 

- udzielanie informacji Ośrodkom Pomocy Społecznej i pracownikom 

socjalnym (także DPS) o zmianach przepisów prawnych regulujących tryb 
i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, 

- przekazywanie informacji o nowych aspektach pracy socjalnej dla 
różnych kategorii klientów pojawiających się w systemie pomocy 
społecznej. 

 
12. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, 

w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych: 
 

art. 19 pkt 16 

 
Opis realizacji: 
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Poza wspomnianym wyżej Programem Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz 
Programem Prometeusz w 2013 roku kontynuowano realizację - 

opracowanego w oparciu o rozeznane potrzeby i pełniącego funkcję 
wielokierunkowego programu osłonowego - projektu „Fenix – na skrzydłach 
aktywności”. Jest to projekt systemowy realizowany od 2008 roku przez 

PCPR i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Łączna kwota dofinansowania wykorzystana w ramach projektu w latach 
2010-2012 wyniosła 1.066.038,82 zł, natomiast planowana łączna kwota 
realizacji projektu w latach 2013-2015 wyniesie 996.333,92 zł – z czego  

w 2013 roku wykorzystano 244.830 zł. Szczegółowy opis realizacji programu 
został przedstawiony w oddzielnym załączniku do niniejszego sprawozdania.  
 

13. Prowadzenie i sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie 
jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej,  

z zastosowaniem systemu informatycznego: 
 

art. 19 pkt 17 

 
Opis realizacji: 
 

Skutecznie przygotowywano bieżącą sprawozdawczość z wykorzystaniem  
wieloelementowego Systemu Informatycznego ”POMOST”, który  

z powodzeniem funkcjonował także w roku 2013. Jest to system 
sprawozdawczo-analityczno-statystyczny, który służy bezpośredniemu  
i szybkiemu przekazywaniu danych do Wojewody i Ministerstwa Polityki 

Społecznej. Ponadto wykorzystywano skutecznie wdrożony w 2010 roku 
elektroniczny system sprawozdawczy do Centralnej Aplikacji Statystycznej 

(CAS) Ministerstwa Polityki Społecznej. 
 
14. Sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej 

 
art. 19 pkt 18 zgodnie z art. 16a 

 
Opis realizacji: 
 

Do zadań własnych powiatu należy przygotowanie oceny zasobów pomocy 
społecznej, sporządzonej (zgodnie z art. 16a uops) w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. W/w zasoby obejmują  

w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady 
finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je 

finansujący i realizujący. Ocena wraz z rekomendacjami winna stanowić 
podstawą do planowania budżetu na rok następny. Przygotowana przez 
PCPR ocena obejmowała osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, 

rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Przyjęty przez  Zarząd 
Powiatu dokument został przekazany pisemnie Radzie Powiatu 

Myślenickiego oraz Sejmikowi Województwa Małopolskiego. 
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15. Do zadań własnych powiatu należy utworzenie i utrzymywanie 
powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników. 
 

art. 19 pkt 19 

 
Opis realizacji: 

 
W roku 2013 w PCPR było zatrudnionych 12 osób na podstawie umowy  
o pracę (wszystkie osoby z wyższym wykształceniem, m.in. z zakresu 

psychologii, pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej. itp), w tym 2 etaty 
finansowane są w całości ze środków PFRON, ¾ etatu ze środków projektu  
z funduszy UE,  2 etaty z wyodrębnionych środków przekazywanych PCPR 

jako organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. Pozostałe 7 etatów – 
realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej - finansuje powiat ze swojego budżetu. 
 
 

16. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi: 
 

art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 112 ust. 8 
(zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat) 

 
- weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do ŚDS  

oraz ustalanie odpłatności za pobyt, 
- wydawanie decyzji kierujących do ŚDS, 

- zapewnianie kadry o odpowiednich kwalifikacjach zatrudnionej w ŚDS, 
- nadzór i kontrola funkcjonowania ŚDS, 
- uczestnictwo przy planowaniu budżetu ŚDS przez skarbnika powiatu, 

organizację prowadzącą placówkę i kierownika placówki, 
 

Opis realizacji: 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach istnieje od 2001 roku i jest 

jedynym dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie na terenie naszego 
powiatu. Jest on prowadzony na zlecenie Powiatu przez - wyłonione w drodze 

konkursu - Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych 
”KOLONIA” w Harbutowicach. Ośrodek dysponuje 55 miejscami, w tym  

w Sułkowicach ilość miejsc wynosi 35, natomiast w filii tej placówki  
w Lubniu 20 miejsc. 
 

 Tab. 7 – Tworzenie nowych miejsc w ŚDS powiatu myślenickiego: 

 
* - w tym 35 miejsc Sułkowice, 20 miejsc Filia w Lubniu  
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W 2013 roku z usług ŚDS w Sułkowicach oraz z filii w Lubniu skorzystały  
62 osoby.  PCPR wydał 7 nowych decyzji kierujących do tej placówki. 
Zatrudnienie w ŚDS wraz z filią wyniosło w 2013 roku 13 osób (11,50 

etatów). 
Od 1 stycznia do czerwca 2010 roku wysokość miesięcznej dotacji na jedno 

miejsce w ŚDS wynosiła 870 zł, od  1-go lipca 2010 roku została podniesiona 
do kwoty 913,00 zł, od 1 stycznia 2011 roku kwota dotacji wynosiła 870 zł, a 
w 2012 roku wynosiła 913 zł, a w 2013 roku 950 zł. 

 
Całkowity koszt funkcjonowania placówki wyniósł:  611.676,51 zł,  
 

w tym środki:  
- z dotacji Wojewody:   608.475,00  zł 

- własne Stowarzyszenia:      3.201,51  zł 
 
 

W grudniu 2012 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach 
osiągnął  wymagane standardy określone Rozporządzeniem Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 r.).  W związku z tym,  
w sierpniu 2013 roku Wojewoda przyznał dotację na jednego uczestnika  

w wysokości 950 zł miesięcznie, z wyrównaniem od 1 stycznia 2013 roku. 
 

 
17.  Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie 
indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek 
na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 
 

art. 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 
(zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat) 

 

Na terenie Powiatu Myślenickiego w 2013 roku nie przebywały osoby, które 
uzyskały w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, które należałoby 
objąć indywidualnym programem integracji oraz za, które opłacana byłaby 

składka na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia lub korzystające z pomocy 

w zakresie interwencji kryzysowej 
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II. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
 

  Jak wynika z powyższego sprawozdania, spośród najistotniejszych zadań 
ustawowych z zakresu pomocy społecznej, Powiat Myślenicki wszystkie  

z nich praktycznie realizuje na bieżąco.  
  Należy jednak podkreślić, że niektóre z tych zadań realizowane są  

w ograniczonym zakresie. Przyczyną tego stanu rzeczy były m.in. niedostatki 
środków finansowych i kadrowych lub brak stwierdzonych jednoznacznie 
potrzeb w zakresie danego zadania.  

  Istotne potrzeby i problemy z zakresu pomocy społecznej Naszego 
Powiatu, sygnalizowane od lat przez PCPR, nadal oczekują na szczególną 
uwagę naszego Samorządu i troskę Wysokiej Rady. Wśród nich 

uwzględnienie środków finansowych, potrzeb kadrowych i lokalowych na 
realizację coraz bardziej licznych zadań własnych Powiatu z zakresu ustawy 

o pomocy społecznej. Wśród nich należy wymienić następujące potrzeby: 
 
a) dokończenie opracowania, uchwalenie i realizacja nowej powiatowej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020, ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania 

osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób  
i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

b) dokończenie opracowania, uchwalenie i realizacja, zgodnego z powiatową 

strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowego 
programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 
- rehabilitacji społecznej, 

- rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 
- przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 

c) dalszy rozwój specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin 
naturalnych i zastępczych, a zwłaszcza krótkoterminowej terapii 
rodzinnej (art. 19 pkt 2, art. 46 ); 

d) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym o określonym standardzie (art. 19 pkt 10) 

– zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektorów tych placówek, 
istnieje potrzeba uwzględnienia dodatkowych środków na ich bieżące 
funkcjonowanie oraz na wykonanie niektórych koniecznych remontów, 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych, a także zakupów wyposażenia na 
łączną, szacunkową kwotę 1.262.500 zł: 
- DPS Harbutowice 334.000 zł (w tym: remonty wewnętrzne, remont 

ogrodzenia, wymiana okien oraz zakupy urządzeń i sprzętów), 
- DPS Pcim 632.500 zł (w tym: modernizacja ogrodzenia, pomieszczeń 

budynku biurowego, parkingu i dróg dojazdowych, termomodernizacja 
budynku biurowego i pralni, remont kompleksowy windy osobowej, 
zakupy inwestycyjne – pralnia/kuchnia, zakup urządzeń i sprzętów), 

- DPS Trzemeśnia 296.000 zł (w tym: remont chodników i ogrodzenia, 
zakupy inwestycyjne – pralnia/kuchnia); 

e) dalszy rozwój ośrodka interwencji kryzysowej i poradnictwa (art.19 pkt 

12) – potrzeba uruchomienie działalności całodobowej; 
f) powiększenie bazy lokalowej i ilości miejsc w filii Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Myślenicach. 
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III. Zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 
 

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  należy  

w szczególności przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego 
sprawozdania z efektów pracy. 

Zgodnie z przepisami nowej ustawy zadania powiatu w zakresie pieczy 

zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum 
pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
Zarządzeniem Nr 122/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku na Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie myślenickim Starosta Myślenicki 
wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.  
 

Wśród wielu obowiązków własnych powiatu wynikających z w/w ustawy 
szczególnego omówienia wymagają zadania dotyczące:  

a) zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, 
rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 
b) organizowania wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym 

rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-
wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez 
wspieranie procesu usamodzielnienia; 

c) finansowania: 
- świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-
terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach 

pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu, 
- pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub 
regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 
- szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin 
zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 
 

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1) rodzinnej, 
2) instytucjonalnej. 
 

1. Rodzinna piecza zastępcza: 
 

Opis realizacji: 

W 2013 roku w  powiecie myślenickim w rodzinnych formach pieczy 
zastępczej w 53 rodzinach i rodzinnym domu dziecka przebywało łącznie 102 
dzieci. W rodzinach zastępczych umieszczone były także dzieci pochodzące  

z innych powiatów, ale również  dzieci z terenu powiatu myślenickiego 
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znalazły  opiekę w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wyżej 
wymienione  zagadnienie ilustruje  poniższa tabela. 

 

Tab. 8 - Dzieci z poszczególnych gmin powiatu myślenickiego 
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu  i poza 
powiatem narastająco od stycznia do grudnia 2013 roku. 
 

Gmina Liczba dzieci w rodzinach zastępczych 

Na terenie 

powiatu 

Poza 

powiatem 

Z poza powiatu przebywające w rodzinach 

zastępczych na terenie powiatu 

Myślenice 32 2  

 

 

 

                               11 

Dobczyce 15 5 

Sułkowice 18  

Wiśniowa 5  

Raciechowice 2  

Siepraw 6  

Lubień 7  

Tokarnia 1 1 

Pcim 5  

Inne   1 

Razem 91 9 

źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

 

Z początkiem roku 2013 r. na terenie powiatu myślenickiego funkcjonowało 
26 rodzin spokrewnionych, 22 rodziny niezawodowe, 3 zawodowe i 1 

rodzinny dom dziecka. Natomiast na koniec 2013 roku 18 rodzin 
spokrewnionych, 19 rodzin niezawodowych, 2 zawodowe i 1 rodzinny dom 

dziecka. 

Wykres 7 - Rodziny zastępcze w powiecie myślenickim – stan na 31 grudnia 2013 r. 
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Od roku 2006 na terenie powiatu myślenickiego obserwuje się nieznaczną 
ale stałą tendencję spadkową liczby rodzin zastępczych. Maleje jednak liczba 

dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą. 

Wykres 8 - 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
W roku 2013 opieką PCPR (również jako Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej) objętych było 53 rodziny zastępcze i 1 rodzinny dom dziecka oraz 
102 dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Oprócz tego z pomocy 
pieniężnej korzystało także 40 wychowanków rodzin zastępczych. Rodziny 

otrzymywały miesięcznie pomoc pieniężną w wysokości od 300 do 1 200 zł. 
Łącznie całoroczne wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz 

pełnoletnich wychowanków tych rodzin wyniosły 932 567 zł (w 2012 roku 
1090 557,-zł) 
Środki te pochodziły z budżetu powiatu. W porównaniu z rokiem poprzednim 

wydatki te były mniejsze o 157 990,- zł.  
 

Wykres 9 – Wydatki powiatu myślenickiego na pomoc pieniężną dla 

rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin  
w latach 2001-2013: 
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W ciągu roku powstały 2 nowe rodziny zastępcze, które objęły opieką  
5-cioro dzieci. Jedna  z dotychczasowych rodzin zastępczych zawodowych 

na początku roku przekształciła się w rodzinny dom dziecka. Ponadto 
funkcjonujące już od poprzednich lat rodziny zastępcze przyjęły 12 kolejnych 
dzieci. Każdej z rodzin przyznano comiesięczne świadczenie na bieżące 

wydatki związane z utrzymaniem dzieci. 3 rodziny otrzymały także 
świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych  

z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka. W pozostałych rodzinach 
ustalono, iż w związku z przyjęciem dzieci z końcem roku przyznanie tej 
pomocy nastąpi po rozeznaniu faktycznych potrzeb.  Przyznano także pomoc 

losową, z której skorzystało 7 rodzin oraz dofinansowanie do wypoczynku 
poza miejscem zamieszkania ( 3 rodziny- 5-cioro dzieci ). Łącznie wydatki 
na pomoc związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, pomoc 

losową i dofinansowanie do wypoczynku wyniosły 9 200,- zł (w 2012 roku 
18 370,50 zł). 
 

W 2013 roku na terenie powiatu funkcjonowały 3 zawodowe rodziny 
zastępcze oraz 1 rodzinny dom dziecka.  Wszystkie rodziny zawodowe oraz 

prowadzący rodzinny dom dziecka podpisywali umowy zlecenia ze Starostą 
zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i rozwoju pieczy 
zastępczej.  Łącznie rodziny te zapewniły opiekę 29–ciu dzieciom. Wydatki na 

wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka 
oraz osoby zatrudnionej do pomocy w rodzinnym domu dziecka wyniosły  

w 2013 roku – 119 874 zł  (w roku poprzednim 112 765,- zł). 
W trakcie roku 1 z rodzin zastępczych zawodowych zrezygnowała z pełnienia 
tej funkcji. 

 
Wykres 10 – Wynagrodzenia oraz świadczenia dla rodzin zastępczych 
zawodowych i prowadzących RDD w latach 2005-2013: 
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W trakcie roku z różnych powodów rozwiązano łącznie 12 rodzin, 4 dzieci 
wróciło do rodziców biologicznych, 5 dzieci zostało adoptowanych, 13 osób  

usamodzielniło się z RZ, wobec 6 nastąpiła zmiana rodzaju pieczy zastępczej, 
1 rodzina zastępcza z 2 dzieci zmieniła miejsce zamieszkania (inny Powiat), 
wobec 1 dziecka uchylono rodzinę zastępczą na jej wniosek. 

 
 

Wykres 11 – Wydatki na rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą  
w powiecie myślenickim, w latach 1999-2013. 
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W trakcie roku prowadzone były działania wspierające dla rodzin 
zastępczych  i kandydatów na rodziny ( indywidualne konsultacje dla rodzin 

zastępczych, grupy wsparcia, superwizje, zajęcia dla młodzieży w ramach 
projektu „Fenix - na skrzydłach aktywności”, grupa wsparcia dla 
usamodzielniających się wychowanek zainicjowana przez PCPR). W 2013 

asystenci rodziny zastępczej pracowali z 5 rodzinami zastępczymi. Praca 
asystentów polegała zarówno na wspieraniu indywidualnego rozwoju 

poszczególnych członków rodziny jak i wzmacnianiu rodziny jako systemu.   
W ubiegłym roku po raz dziewiąty na terenie powiatu myślenickiego 
obchodzono Dzień  Rodzicielstwa Zastępczego. 04 czerwca 2013 roku odbyło 

się seminarium szkoleniowe pn. „Dziecko z zaburzeniami w zachowaniu 
przebywające w pieczy zastępczej” zorganizowane przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Myślenicach, współfinansowane ze środków EFS. 

Seminarium adresowane było do rodzin zastępczych, rodzinnego domu 
dziecka, asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, kadry 

wychowawczej placówki funkcjonującej na terenie Powiatu, specjalistów 
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opiekujących się dziećmi w pieczy zastępczej, kandydatów na rodziny 
zastępcze, przedstawicieli PCPR.  

Seminarium zorganizowano jako dodatkową formę wsparcia opiekunów  
zastępczych w celu podnoszenia  ich wiedzy i kompetencji w pełnieniu opieki 
nad dziećmi. Tematykę seminarium dostosowano do aktualnych potrzeb 

zgłaszanych przez rodziny zastępcze. Miało ono na celu przekazanie 
praktycznej wiedzy na temat zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży,  

a także prezentację sylwetki dziecka niedostosowanego społecznie, 
możliwości jego diagnozy oraz  pracy z konkretnymi przypadkami. 
Seminarium prowadziła dr Małgorzata Michel, pedagog i terapeuta, 

specjalista- praktyk, która na co dzień styka się z tym zagadnieniem. 
Prowadząca w sposób praktyczny przybliżyła występujący problem i sposoby 
radzenia sobie z nim. Po raz kolejny kładziono nacisk na konieczność 

współpracy z poszczególnymi jednostkami pomocowymi. W związku z dużym 
zainteresowaniem tematyką seminarium, Centrum przy współpracy  

z Projektem Fenix planuje kontynuację zagadnienia w formie warsztatów 
praktycznych dla opiekunów.  
 

2. Instytucjonalna piecza zastępcza: 
 
Opis realizacji: 

 
PCPR realizowało postanowienia Sądu o umieszczeniu w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży. W 2013 roku było 11 nowych 
spraw i 4 przemieszczenia do placówki z rodzin zastępczych. Sprawy te 
dotyczyły   umieszczenia 20 dzieci. Do końca 2013 roku nie zrealizowano 

umieszczenia 1 małoletniego, z uwagi na  fakt, że skierowanie dla niego 
dotarło do PCPR 31 grudnia. W stosunku do roku ubiegłego liczba dzieci, 

wobec których Sąd orzekł umieszczenie w placówce wzrosła o 5. Większość 
orzeczeń Sąd wydał w trybie interwencyjnym. Ilość wydanych orzeczeń 
powodowała, iż PCPR dokonywał licznych umieszczeń w placówkach poza 

terenem powiatu myślenickiego między innymi z uwagi na brak wolnych 
miejsc w funkcjonującej na terenie powiatu placówce opiekuńczo-
wychowawczej Siemacha Spot 24/7 w Lubniu. Obserwuje się  tendencję 

wzrostową w sprawie umieszczeń dzieci w placówkach. Prawdopodobnie 
powodem tego stanu rzeczy jest brak dostatecznej ilości chętnych rodzin 

zastępczych gotowych na przyjęcie problemowych nastolatków. Także nie bez 
znaczenia jest zbyt długa procedura sądowa regulująca sytuację dzieci już 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.  

 
Od października 2011 roku działa na terenie powiatu myślenickiego 

placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Lubniu. 
Prowadzenie placówki powierzono, zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w trybie konkursowym Stowarzyszeniu 

SIEMACHA z Krakowa. Funkcjonuje ona pod nazwą SIEMACHA Spot 24/7. 
Łącznie na uruchomienie i prowadzenie placówki w Lubniu przez okres 5 lat 
powiat myślenicki zamierza przekazać dotację w wysokości 1 972 000 zł.  

W roku 2013 wysokość dotacji na prowadzenie placówki wyniosła 
368.021,72 zł.  
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Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w tej placówce obliczony na rok 
2012 według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej i ogłoszony 

przez starostę wyniósł 2697,67 zł. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone 
na utrzymanie dziecka w tej placówce (obliczone zgodnie z nową ustawą  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w 2013 roku zostały 

ustalone na 3.074,96 zł. W chwili sporządzania sprawozdania średnie 
miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w tej placówce na 

rok 2014 zostały ustalone na 3.058,41 zł. 
 

W/w placówka w Lubniu, zapewnia całodobową opiekę, łącznie dla 12 dzieci 

w wieku od 12 roku życia. Sukcesywnie umieszczano w tej placówce kolejne 
dzieci z terenu powiatu myślenickiego, wobec których Sąd wydał 
postanowienie do instytucjonalnej pieczy zastępczej lub te, które nie mogły 

zostać objęte opieką w rodzinnej pieczy zastępczej. 
W okresie sprawozdawczym placówka zapewniła całodobową opiekę  
16 małoletnim. Od września 2013 r. w placówce przebywa  12 dzieci. 

  
W trakcie roku zaistniała potrzeba przemieszczenia 2 małoletnich z placówki  

Siemacha Spot 24/7 do innej formy opieki, w związku z koniecznością 
zapewnienia im specjalistycznej opieki dostosowanej do ich specyficznych 
potrzeb. Wobec dwójki innych dzieci podjęto działania mające na celu ich 

przemieszczenie z placówki z terenu powiatu nowosądeckiego do placówki 
Siemacha Spot 24/7. Jedno dziecko wróciło pod opiekę ojca biologicznego  

a jedna wychowanka ukończyła 18 lat i opuściła placówkę. 
 
W 2013 roku, w placówkach poza powiatem umieszczono 17 dzieci. 
 

Wykres 12 – Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych  poza powiatem myślenickim oraz w POW Lubień  

- w latach 2005-2013: 
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3. Działania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej (Organizatora Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej):  

 
Opis realizacji: 
 

1)   prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka: 
W trakcie 2013 roku pozyskano dwie nowe rodziny zgłaszające gotowość 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzono 
również rozmowy z innymi zainteresowanymi pełnieniem takiej funkcji. 
Rozmowy jednak nie przyniosły pozytywnych efektów; 

 
2)   kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie 
zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia 
szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do 

sprawowania pieczy zastępczej: 
W 2013 r. Zespół ds. pieczy zastępczej sporządzał na zlecenie Sądu opinię 

o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy 
zastępczej o kandydatach na rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny 
zastępcze spokrewnione; 

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka:  
PCPR sfinansowało szkolenie dla 4 osób (2 rodziny) kandydatów na 

rodziny niezawodowe. Szkolenie było prowadzone przez Stowarzyszenie 
Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie. Koszt 

szkolenia wraz z kwalifikacją wyniósł 3200 zł; 
 4)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie 

świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji 
do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego: brak kandydatów; 
 5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy 

dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc 

pod uwagę ich potrzeby: 
  W czerwcu 2013. zorganizowano seminarium szkoleniowe skierowane 

m.in. do rodzin zastępczych pn. „Dziecko z zaburzeniami w zachowaniu 

przebywające w pieczy zastępczej”. 
  W roku 2014r. planuje się uruchomienie kolejnego cyklu warsztatów po 

skonsultowaniu tematyki i zakresu potrzeb wskazywanych przez rodziny 
zastępcze; 

 6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę 

zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin 
pomocowych: 

  Rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe z terenu powiatu 
myślenickiego przez cały rok korzystały z możliwości uczestnictwa  
w comiesięcznych grupach wsparcia organizowanych przez PCPR.           

W trakcie roku funkcjonowała również grupa wsparcia dla 
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usamodzielniających się wychowanków pieczy oraz rodzin zastępczych 
spokrewnionych  prowadzona przez Fundację Archon+ Dzieci Które 

Kochacie. Rodziny miały możliwość korzystania także z opieki 
superwizora. Jedna rodzina korzystała ze wsparcia rodziny pomocowej  
w związku z wyjazdem na wypoczynek; 

 7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy 
dziecka pomocy wolontariuszy: nie realizowano z uwagi na brak 

chętnych; 
 8) prowadzenie rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

prowadzących rodzinny dom dziecka: 
  Opracowano stosowny formularz, zebrano niezbędne informacje do 

rejestru. Z początkiem 2013r. przedłożono rejestr do wiadomości Sądu.  

Poinstruowano  rodziny zastępcze o  obowiązku informowania  Centrum  
o każdej zmianie danych zawartych w formularzu oraz o konieczności 

przedstawiania co 2 lata aktualnego zaświadczenia lekarskiego; o braku 
przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionego 
przez lekarza podstawowej opieki; 

9) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym 
centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich 
organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz  
z organizacjami społecznymi:  

Zespół ds. pieczy zastępczej pozostaje w stałym kontakcie z ośrodkami 
pomocy społecznej z terenu powiatu myślenickiego. W trakcie roku 
organizowano spotkania z asystentami rodzin oraz pracownikami 

socjalnymi z poszczególnych gmin w ramach zespołów roboczych. 
Współpracowano w zakresie kompletowania dokumentacji dziecka 

umieszczanego w pieczy zastępczej, tworzeniu planów pomocy dziecku 
jak również w zakresie przekazywania informacji na temat rodziców 
biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz  

w kwestii udzielenia im odpowiedniej pomocy. 
     Współpracowano z Sądem Rodzinnym, m.in. przy wskazywaniu rodziny 

zastępczej dla dzieci, które mają być umieszczone w pieczy, przesyłaniu 

oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz 
zasadności dalszego pobytu w pieczy. Ponadto współpracowano w kwestii 

pozwów alimentacyjnych oraz poprzez osobiste uczestnictwo  
w rozprawach dotyczących sytuacji małoletnich. Zespół ds. pieczy 
zastępczej formułował wnioski w kwestii powrotu dzieci pod opiekę 

rodziców biologicznych. Utrzymywano regularny kontakt z kuratorami  
zawodowymi poprzez osobiste spotkania pracowników zespołu pieczy 

zastępczej . W trakcie spotkań omawiano sytuację poszczególnych dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej, pozyskiwano informacje o planowych 
nowych umieszczeniach. Współpraca dotyczyła także odbioru dzieci            

skierowanych do pieczy zastępczej.  
Kontynuowano regularną i intensywną współpracę ze szkołami, do 
których uczęszczają dzieci przebywające w pieczy. Polegała ona na 

uczestnictwu ORPZ w spotkaniach z kadrą pedagogiczną na terenie 
szkoły, udziale pedagogów w zespołach roboczych na terenie Centrum,  
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sporządzaniu opinii szkolnych o funkcjonowaniu małoletnich oraz 
współpracy z rodziną zastępczą. 

Współpracowano również z poradnią psychologiczno - pedagogiczną        
w zakresie informowania rodzin zastępczych o możliwości uzyskania 
pomocy i poradnictwa w ramach zadań placówki.  

  Nadal będą czynione starania w celu podtrzymania współpracy  
z oddziałami Neonatologii Noworodków i Dziecięcym przy NZOZ  

w Myślenicach.  
  Podejmowano różne formy współpracy z działającą na terenie Powiatu 

Fundacją Archon+, której głównym celem jest wspieranie rodzinnej opieki 

zastępczej, rodzin doświadczających trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin biologicznych zagrożonych 
utratą praw rodzicielskich z powodu ubóstwa. Fundacja swoją misję 

realizuje poprzez materialne, prawne i psychologiczne wsparcie dla rodzin 
w potrzebie;  

10) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej: 

  W roku 2013 PCPR nie prowadziło terapii skierowanych do rodzin 

zastępczych i ich podopiecznych. W trakcie roku rodzinom  
i wychowankom zapewniano jednak możliwość skorzystania z pomocy 
psychologicznej świadczonej na zlecenie PCPR. Ponadto w razie potrzeby 

informowano rodziców zastępczych o placówkach specjalistycznych,  
w których mogą oni uzyskać dodatkową pomoc. Rodzinom objętym 

opieką koordynatora pomocy udzielali również koordynatorzy rodzinnej 
pieczy zastępczej. W trakcie roku małoletni przebywający w pieczy 
zastępczej mogli także korzystać z pomocy i wsparcia specjalistów OIKiP 

w Myślenicach. Rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym 
zapewniono dodatkowo możliwość uczestnictwa w spotkaniach  

z superwizorem; 
11) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę 

zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego: 

W trakcie roku 2013 rodziny miały zapewniony w miarę potrzeb dostęp 
do specjalistycznego poradnictwa prawnego; 

12) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej: 
     Zespół ds. pieczy zastępczej przeprowadzał regularne wizyty w miejscu 

zamieszkania rodziny zastępczej. W celu dokonania okresowej oceny 
sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w pieczy   
posiłkowano się również opinią szkolną na temat małoletniego, opinią 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej a także asystentów rodzin.  
Istotnym zadaniem Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest 

dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej 
pieczy zastępczej.  
W roku 2013  Organizator  rodzinnej pieczy zastępczej dokonał pisemnie:  

- 133 oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz 
zasadności dalszego pobytu w pieczy;  
-    13 ocen rodzica zastępczego;  

-    2 analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej;  
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W ramach działań Organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej zwoływano  

Zespoły Robocze, które  dokonywały analizy sytuacji dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej i rodzinnym domu dziecka. W roku 
2013 w pieczy rodzinnej odbyło się 19 posiedzeń Zespołu, na których 

omówiono  sytuację 34 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej.  

W skład Zespołu wchodzili: 
- przedstawiciele Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (pedagog,  
specjalista pracy z rodziną,  z-ca dyrektora PCPR, koordynatorzy pieczy 

zastępczej) 
-  asystenci rodzin, 
- pracownicy socjalni, 

- kuratorzy, 
- przedstawiciele placówek, 

- inni specjaliści pracujący z dzieckiem lub rodziną 
 

  Po posiedzeniu Zespołu sporządzana jest opinia na temat aktualnej 

sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinnym 
domu dziecka Z zebrań Zespołu sporządza się protokół podpisywany 
przez wszystkich członków. Na podstawie sporządzonej oceny sytuacji 

dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej Organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej, którą przekazuje do Wydziału 
rodzinnego i nieletnich Sądu. Podczas tych zespołów omawiana jest także 
sytuacja rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy,  

o ustaleniach zespołu w tym zakresie również informowany jest Sąd 
Rodzinny.  

Przedstawiciele Organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli 
również  w zespołach  ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce 
Siemacha Spot 24/7 w Lubniu. W trakcie roku 2013 odbyło się                

8 posiedzeń zespołu, na których omawiano sytuacje 16 wychowanków; 
13) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest 

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 
niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także 

szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą:  
W trakcie roku 2013 pozyskano 2 kandydatów zgłaszających gotowość 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zostali skierowani na stosowne 
szkolenie. Szkolenie było prowadzone na a zlecenie PCPR w Myślenicach 

tj. Organizatora RPZ przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych  
i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie. Rodziny uzyskały kwalifikacje do 
pełnienia funkcji rodziny niezawodowej; 

14) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, 
o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka:  
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  W trakcie roku 2013 dokonano 4 analiz sytuacji kandydatów 
zgłaszających chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W tym 1 z rodzin 

nie została zakwalifikowana; 
15) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz 

prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu 

zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie 
zjawisku wypalenia zawodowego: 

  Rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe z terenu powiatu 
myślenickiego przez cały rok korzystały z możliwości uczestnictwa  
w comiesięcznych grupach wsparcia. Rodziny miały możliwość 

korzystania także z regularnej opieki superwizora; 
16) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania  

z efektów pracy: realizacja w 2014 roku; 

17) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach  
z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin 

przysposabiających: 
  W razie stwierdzenia, iż w pieczy zastępczej przebywa dziecko  

z uregulowaną sytuacją prawną, organizator ma obowiązek zgłosić 

dziecko do ośrodka adopcyjnego działającego na terenie województwa,  
w którym dziecko przebywa. W roku 2013 wobec 8 małoletnich Sąd 
uregulował sytuację prawną, w związku z tym dokonano zgłoszenia dzieci 

do właściwego Ośrodka Adopcyjnego w celu znalezienia małoletnim 
rodzin przysposabiających. Zespół ds. pieczy zastępczej dokonywał 

kompletowania niezbędnej dokumentacji małoletnich, kierował rodziny 
zastępcze opiekujące się małoletnimi do specjalistów celem dokonania 
rzetelnej diagnozy dziecka;  

      W roku 2013 zgłoszono również do ośrodka adopcyjnego informację  
o uregulowanej sytuacji prawnej 40 dzieci przebywających już od kilku 

lat w rodzinnej pieczy zastępczej, z których większość miała w momencie 
zgłaszania  powyżej 13 roku życia. Organizator nie ma prawa zaniechać 
takiego zgłoszenia gdy dziecko, które ukończyło 13 lat wyraża sprzeciw w 

stosunku do przysposobienia. W takiej sytuacji dziecko było zgłoszone 
wraz z jego pisemnym oświadczeniem, iż nie wyraża zgody na adopcję. 
Dokumentacja dotycząca sytuacji zgłoszonych dzieci jest na bieżąco 

uzupełniana.  
  W roku 2013 5-cioro dzieci przebywających w rodzinnej pieczy  

zastępczej zostało przysposobionych;  
18) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza 

albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować 

opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo 
zaplanowanego wypoczynku. 

  W 2013 roku funkcjonowała czasowo 1 rodzina zastępcza pomocowa, 
która w trakcie urlopu wypoczynkowego rodziny zastępczej zawodowej  
objęła opieką 1 dziecko. W trakcie urlopów innych rodzin nie zaistniała 

potrzeba zapewnienia opieki małoletnim w rodzinie pomocowej, pozostałe 
rodziny starały się zorganizować przebywającym u nich małoletnim 
wypoczynek zorganizowany lub uzyskały dla małoletnich przepustki do 

domu rodzinnego.  
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4. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej:  

 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach byli zatrudnieni  
dwaj koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (umowy cywilno-prawne), 

obejmujący swoim działaniem  teren powiatu myślenickiego.  
Do zakresu działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy  

w szczególności: 
1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym  w realizacji zadań wynikających 

z pieczy zastępczej. 

2. Przygotowane we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną 
zastępczą  planu pomocy dziecku. 

3. Pomoc rodzinom zastępczym  w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu. 
4. Zapewnienie rodzinom zastępczym  dostępu do specjalistycznej pomocy 

dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej. 

5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin 
przysposabiających. 

6. Udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy 
zastępczej. 

7. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów  pracy organizatorowi 
rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

Opis realizacji: 

 

Opieką koordynatorów zostało objętych łącznie 12 rodzin zastępczych oraz 
rodzinny dom dziecka zapewniających opiekę dla 35 dzieci.  

Koordynatorzy pracowali z 8 rodzinami spokrewnionymi z dzieckiem,  
3 rodzinami niezawodowymi, 1 rodziną zawodową.  
 

W stosunku do rodzin zastępczych nieobjętych opieką koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

wykonywał PCPR, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Opieką taką 
zostało objętych 41 rodzin zastępczych, sprawujących pieczę nad 67 dzieci, 
wśród których były rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny niezawodowe, 

zawodowe.  
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej prowadzili wgląd w sytuację  dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka poprzez 
comiesięczne spotkania, które miały na celu między innymi, ustalenie czy 
rodzice zastępczy prawidłowo wywiązują się z opieki wobec powierzonego im 

dziecka, budowanie pozytywnych relacji z rodziną zastępczą, zdiagnozowanie 
jej potrzeb w celu ukierunkowania pracy z daną rodziną.  

 Koordynatorzy współpracowali z asystentami rodzin w zakresie 
wymiany informacji oraz opracowania planu pomocy dziecku, a także z 
różnymi instytucjami np. Szkołami, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądami, 

Ośrodkiem Adopcyjnym. 
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5. Finansowanie świadczeń, pomocy i szkoleń:  
 

Do zadań własnych powiatu należy finansowanie świadczeń pieniężnych 
dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach 
zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 
interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych 

również na terenie innego powiatu. 
 
Opis realizacji: 
 

Od 1 stycznia 2004 r. powiat zobowiązany jest ponosić koszty utrzymania 
„swoich” dzieci również w rodzinach zastępczych poza powiatem. Zasadę tę 
utrzymała nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

W ubiegłym roku powiat myślenicki ponosił na podstawie stosownych 
porozumień koszty utrzymania 9-ga dzieci w rodzinach zastępczych na 
terenie powiatów nowosądeckiego, wielickiego, krakowskiego, brzozowskiego, 

oświęcimskiego, bocheńskiego. 
Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły:  148 886,03 zł.  

 
Wykres 13 – Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na 
terenie innych powiatów w latach 2005-2013: 
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Na powiatach ciąży również obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt 
małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W trakcie roku 2013   

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem przebywało 
łącznie 38 małoletnich wychowanków. W trakcie roku zawarto nowe 
porozumienia z powiatem bocheńskim, zamojskim, nowosądeckim, 

dąbrowskim oraz Miastem Nowy Sącz. Wygasły porozumienia z powiatem 
nowosądeckim, wadowickim oraz Miastem Kraków. Miesięczny koszt 

utrzymania 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2013 roku 
wynosił w zależności od rodzaju placówki i podmiotu prowadzącego od  
2 150,00 zł (placówka niepubliczna socjalizacyjna – powiat nowosądecki) do 

5 473,78 zł (placówka socjalizacyjna oraz interwencyjna w Nowym Sączu).  
Na utrzymanie dzieci z terenu powiatu myślenickiego w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w roku 2013 

wydano środki w wysokości 1 261 632,81 zł. 
 

Wykres 14 – Koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo 
wychowawczych na terenie innych powiatów w latach 2005-2013: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
6. Pomoc dla osób usamodzielnianych:  
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Opis realizacji: 
 

W 2013 roku 40 wychowanków z rodzin zastępczych objętych było pomocą 
pieniężną. Łącznie kwota pomocy na kontynuację nauki wyniosła        
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156 007,86 zł. Z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystało  
8 wychowanków rodziny zastępczej (kwota: 34 765,01 zł), a pomoc na 

zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznano 13 wychowankom na 
łączną kwotę 27 700,00  zł. 
 

Pomocy na usamodzielnienie udzielano także w 2013 roku  wychowankom 
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z pomocy na 
kontynuację nauki skorzystało w trakcie roku tylko 8 wychowanków 

placówek (kwota pomocy wyniosła 19 459,36 zł), z pomocy pieniężnej na 
usamodzielnienie skorzystało 5 wychowanków  (kwota 28 050,00 zł).  

W kilku przypadkach odmówiono takiej pomocy wskutek nie spełniania 
wymaganych kryteriów w celu jej przyznania. W 2013 roku 6 wychowanków 
placówki opiekuńczo – wychowawczej otrzymało pomoc na zagospodarowanie 

w formie rzeczowej (kwota  12 500,00 zł). 
 
Wykres 15 – Pomoc pieniężna dla wychowanków rodzin zastępczych  

i placówek opiekuńczo wychowawczych w latach 2001-2013: 
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7. Finansowanie szkoleń dla kandydatów:  
 

Do zadań własnych powiatu należy finansowanie szkoleń dla kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka 
lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne 
domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego 
 
Opis realizacji: 

 
PCPR sfinansowało szkolenie dla 4 osób ( 2 rodziny ) kandydatów na rodziny 
niezawodowe. Szkolenie było prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin 

Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie. Koszt szkolenia wraz  
z kwalifikacją wyniósł 3200 zł.  

 
8. Ustalanie opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej:  
 

Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) rodzice 
ponoszą miesięczną opłatę. Opłatę tę ustala w drodze decyzji, starosta 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 
w pieczy zastępczej. Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, 

łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa wyżej określa, w drodze 
uchwały rada powiatu. Jak wspomniano wyżej w powiecie myślenickim jest 

to Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lutego 
2012 roku.  

 
Opis realizacji: 
 

Przez cały rok trwały działania mające na celu obciążenie odpłatnością 

rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych  
oraz ustalenie opłaty pełnoletnich wychowanków przebywających nadal  
w rodzinach zastępczych. 

Prowadzono postępowanie w 89 sprawach dotyczących odpłatności rodziców 
biologicznych oraz 4 sprawach dotyczących opłaty wychowanków. Wydano 
łącznie 115 decyzji (84 decyzje o odstąpieniu od ustalenia opłaty rodziców 

biologicznych między innymi ze względu na trudną sytuację materialną, 
rodzinną i życiową stron, 9 decyzji o odpłatności /3 decyzje o opłacie 

pełnoletnich wychowanków przebywających nadal w rodzinie zastępczej,  
6 decyzji o odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej/, 17 decyzji o wygaśnięciu poprzednich decyzji i umorzeniu 

postępowania oraz 5 decyzji o umorzeniu należności. 
  
Przez cały rok trwały działania mające na celu obciążenie odpłatnością 

rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w całodobowych 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych a także mające na celu ustalenie 

opłaty osób dysponujących dochodem dziecka , przebywającego w placówce 
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opiekuńczo –wychowawczej oraz ustalenie opłaty pełnoletnich wychowanków 
przebywających nadal w pieczy instytucjonalnej.  

Prowadzono postępowanie w 73 sprawach dotyczących odpłatności rodziców 
biologicznych i opłacie osób dysponujących dochodem dziecka. Wydano 
łącznie 84 decyzje (53 decyzje o odstąpieniu od ustalenia opłaty rodziców 

biologicznych między innymi ze względu na trudną sytuację materialną, 
rodzinną i życiową stron, 11 decyzji o odpłatności /6 decyzji ustalających 

odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej, 5 decyzji o opłacie osób dysponujących dochodem dziecka, za 
pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej/, 17 decyzji  

o wygaśnięciu poprzednich decyzji i umorzeniu postępowania oraz 3 decyzje  
o umorzeniu należności. 
 

Zgodnie z art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej w przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za okres dłuższy niż 12 miesięcy wójt 
albo starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację 
gospodarczą o powstaniu tej zaległości.  

 
W 2013 roku do Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej  
w Warszawie przekazano informacje gospodarcze o powstaniu zaległości 

dotyczące 5 osób.  
 

Zgodnie z przepisami należności z tytułu opłat określonych przepisami w/w 
ustawy podlegały ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

 
Postępowanie egzekucyjne prowadzone było w 22 sprawach / w tym 7 spraw 

z pieczy/.  
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IV. Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 
zastępczej:  

 

Zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedstawia 

zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, stanowiące 
podstawę do opracowania i uchwalania Powiatowego Programu Wspierania 

Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Poniżej przedstawiam stosowne 
zestawienie. 

1. Przeprowadzanie szkoleń dla osób określonych w ustawie, realizujących 
pieczę zastępczą w powiecie myślenickim oraz prowadzenie poradnictwa  

i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

2. Kontynuowanie wprowadzenia zmian organizacyjnych, prawnych  
i finansowych do systemu organizacji pieczy zastępczej. Podejmowanie 
działań w celu zwiększenia liczby  rodzin zastępczych objętych opieką  

koordynatora. 

3. Przeprowadzenie kampanii społecznej mającej na celu pozyskanie 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w szczególności rodzin 
zastępczych zawodowych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego  

i zawodowej rodziny specjalistycznej, rodzin pomocowych oraz wolontariuszy 
wspierających działania rodzin zastępczych. Termin realizacji zadania 2013-
2015.   

4. Zapewnienie środków na pomoc finansową dla rodzin zastępczych 
zawodowych, w tym specjalistycznych w ilości określonej limitem na okres od 

2013 do 2015 roku uwzględnionym w Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Myślenickim. 

Tabela 9 - Trzyletni limit rodzin zastępczych zawodowych  

Zadania do 
realizacji 

Rok 

2013 2014 2015 

Zwiększenie 
liczby rodzin 
zastępczych 

zawodowych  

 

do 4 

 

do 5 

 

do 6 

Uwzględniając przeprowadzone analizy PCPR w Myślenicach będzie 
podejmować czynności mające na celu utworzenie po jednej rodzinie 
zastępczej zawodowej w danym roku kalendarzowym. Jest to jednak zadanie 

bardzo trudne, zależy to bowiem od wielu czynników takich jak: 

- wyłonienie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 
- przeszkolenie kandydatów i uzyskanie przez nich kwalifikacji, 

- odpowiednie warunki lokalowe rodziny zastępczej, 
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- płynność finansowa powiatu 
 

5. Zapewnienie środków na pomoc finansową dla rodzin zastępczych  
i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Realizacja zadania 
2013 - 2015. 

6. Zapewnienie środków na funkcjonowanie 1 placówki opiekuńczo 
wychowawczej i usamodzielnienia wychowanków placówki  oraz osób 

określonych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Planowane 
uruchomienie kolejnej placówki całodobowej na terenie powiatu 
myślenickiego dla młodzieży w wieku 12-18 lat. Termin realizacji zadania 

2013-2015.  
7. Wdrażanie zmian organizacyjnych i lokalowych związanych  
z zapewnieniem funkcjonowania PCPR zgodnie z obowiązującą od dnia  

1 stycznia 2012 ustawą o  wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 
8. Organizowanie wsparcia rodzinom zawodowym w których przebywa więcej 

niż troje dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy 
zastępczej, poprzez zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki 
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Termin realizacji - styczeń 2013 - 

grudzień 2015.  
9.  Przekształcenie 1 rodziny zastępczej zawodowej w rodzinny dom dziecka. 
Termin realizacji – 2013 r. 

10. Zapewnienie rodzinom zastępczym sprawującym rodzinną pieczę 
zastępczą oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka poradnictwa i terapii, 

które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz 
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego poprzez utrzymanie grup 
wsparcia. Termin realizacji 2013-2015r. 

11. Zapewnienie specjalistom pracującym z rodzinami zastępczymi oraz 
rodzinnym domem dziecka poradnictwa specjalistycznego, oraz opieki 

superwizora, która ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji 
oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. Zapewnieni 
regularnego kształcenia się i rozwijania warsztatu pracy. Termin realizacji 

2013-2015r. 
12. Rozważenie zwiększenia ilości miejsc statutowych w POW w Lubniu z 12 
do 14 miejsc. 

 

Liczba dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej nieustannie rośnie, 
dlatego czyni się starania aby wzrastała liczba rodzin zastępczych 

niezawodowych, a w szczególności zawodowych.  Należy dążyć do tego, żeby 
kolejne dzieci, które będą musiały opuścić rodzinę naturalną trafiały do 
rodzinnych form opieki. Aby zrealizować takie założenie konieczne jest 

pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka przy 
jednoczesnym zapewnieniu rodzinom korzystnych warunków do podjęcia 

takiej opieki. Koniecznym jest także zagwarantowanie środków finansowych 
na utworzenie kolejnych rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych  
i rodzinnych domów dziecka. 
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V. Zadania określone ustawą o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 

 

A.  Rehabilitacja społeczna: 
( art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca  
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków PFRON) 

 
- Opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  
i przestrzegania praw tych osób oraz współpraca z instytucjami 

administracji rządowej i samorządowej w ich opracowywaniu i realizacji. 
- Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii 

Zajęciowej oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem. 

- Dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych. 

- Dofinansowanie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 

- Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych 

przepisów. 
- Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 

niepełnosprawnych na wnioski osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 
- Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-

przewodnika. 

- Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków 
niepełnosprawności. 

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  
tych osób. 

- Opracowanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej 
na rzecz osób niepełnosprawnych działalności oraz ich udostępnianie na 

potrzeby samorządu województwa. 
- Współpraca z Powiatową Społeczną Radą d/s Osób Niepełnosprawnych. 
 

 
B.  Inne działania podjęte na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców: 
 

- Realizacja i pozyskiwanie środków w ramach programów celowych 
PFRON. 

- Doradztwo dla osób niepełnosprawnych. 
- Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. 
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ad. A. Rehabilitacja społeczna: 
 

Podejmowanie działań do wyrabiania zaradności osobistej  
i pobudzania aktywności osób niepełnosprawnych.  

 

Opis realizacji: 
 

 

a) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem. 

 

- Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej: 8 spraw, 
- Nadzorowanie i kontrola działalności warsztatów pod względem realizacji 

programu rehabilitacji: 1 kontrola, 

- Pomoc merytoryczna i organizacyjna przy usprawnianiu działalności 
warsztatów: 2 sprawy, 

- Nadzorowanie i kontrola działalności warsztatów pod względem 
wydatkowania środków, realizacji planu finansowego (kwartalnie, 
półrocznie, rocznie) i budżetu ustalonego ze środków PFRON: 6 spraw, 

- Naliczanie i wypłaty dofinansowania na funkcjonowanie warsztatów ze 
środków PFRON: 4 sprawy, 

 

 Liczba miejsc funkcjonujących w Warsztatach Terapii Zajęciowej  

w Harbutowicach wynosi 90 i 17 pracowni, w tym: 40 miejsc 
w Harbutowicach (8 pracowni), 27 miejsc w Myślenicach  
(5 pracowni) i 23 miejsca w Dobczycach (5 pracowni). 

 Liczba uczestników korzystających z prowadzonych przez WTZ  
w 2013 roku zajęć: 93 osoby. 

 Ogólna kwota wykorzystana na dofinansowanie zadania wyniosła:  
1 479 453,58 zł 

z czego: 
-90% finansowane przez PFRON tj. kwota 1 331 508,00  zł 
-10% dofinansowanie przez Powiat Myślenicki tj. kwota 

147 945,36 zł 
 

Ponadto dofinansowano z budżetu powiatu 10 % kosztów uczestnictwa  
(8 mieszkańców) naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej 
znajdujących się na terenie innych powiatów (pow. krakowski i wielicki)  

w wysokości 3 288,00 zł. 
 

b) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych: 

 

- Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie    
  rehabilitacyjnym wraz z opiekunami : 302 w tym 75 opiekunów. 
- Liczba złożonych wniosków: 228 

- liczba wydanych wniosków oraz udzielanych informacji: ok. 500 
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- Liczba osób, którym udzielono dofinansowania: 0 
- Wypłacone dofinansowanie: 0 osób ; 0 zł 

 w tym: 
- dorośli niepełnosprawni z ZPCH – 0 osób, 0 zł 
- pozostali dorośli niepełnosprawni- 0 osób, 0 zł 

- dzieci i młodzież niepełnosprawna – 0 osób, 0 zł 
- opiekunowie dorosłych – 0 osób 0 zł 

- opiekunowie dzieci i młodzieży – 0 osób, 0 zł  
 w tym: 
mieszkańcy wsi – 0 osób, 0 zł 

 
 
c) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych dla osób indywidualnych: 
 

Działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności 
poprzez wdrażanie programów likwidacji barier utrudniających osobom 
niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. 
 

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU 
SIĘ/BARIER TECHNICZNYCH 

 
- liczba złożonych wniosków w 2013 roku – 212 

- liczba wniosków do realizacji z roku 2012 – 64 
  Ogółem liczba wniosków do rozpatrzenia i realizacji – 276 
- liczba zawartych umów – 107 na kwotę 226 005,29 zł 

- wypłacone dofinansowanie: 104 osoby na kwotę 221 044,00 zł 
  w tym: 

- na likwidacje barier technicznych – 77 osób na kwotę 176 444,00 zł 
- na likwidacje barier w komunikowaniu się – 27 osób na kwotę 44 600,00 
zł. 

 
DOFINANSOWEANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

 
- liczba złożonych wniosków w 2013 roku – 25 
- liczba wniosków do realizacji z roku 2012 – 9 

  Ogółem liczba wniosków do rozpatrzenia i realizacji – 34 
- liczba zawartych umów – 16 na kwotę 270 136,71 zł 
- wypłacone dofinansowanie: 16 osoby na kwotę 229 697,00 zł 

 
Ogólnie w zadaniu dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się zostało podpisanych 124 umowy na 
kwotę 496 142,00 zł. 
Wypłaconych dofinansowań: 120 umów na kwotę 450 741,00 zł. 

W tym z dofinansowania skorzystało: 10 dzieci na kwotę 22 742,00 zł. 
 

- udzielanie inform. na temat zadania, wydawanie druku wniosku – ok. 200 

- przeprowadzenie wizji lokalnej, na podstawie której wniosek przeznaczony 
   jest do rozpatrzenia (dt. likwidacji barier architektonicznych) - 39  
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- ocena kosztorysu, sporządzanie umów, przeprowadzenie wizji lokalnej po  
    zakończeniu robót z zakresu dofinansowania (dt. likwidacji barier  

    architektonicznych) - 16 
 

d) Działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności 

poprzez dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze.  

 

- liczba złożonych wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  
   i środki pomocnicze – 494 
- liczba złożonych wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – 23 

- liczba podpisanych umów z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny –  
   22 na kwotę 32 423,00 zł 

- liczba wypłaconych dofinansowań z zakresu zaopatrzenie w przedmioty  
   ortopedyczne i środki pomocnicze – 300 osób na kwotę 237 160,00 zł (655  
   dofinansowań) 

- liczba wypłaconych dofinansowań dla dzieci i młodzieży – 64 na kwotę  
   45 305,00 zł 
- liczba wypłaconych dofinansowań dla dorosłych osób niepełnosprawnych –  

  591 na kwotę 224 548,00 zł 
- wypłacone dofinansowanie dla mieszkańców wsi – 379 na kwotę  

  187 462,00 zł 
- wypłacone dofinansowanie dla kobiet – 272 na kwotę 132 867,00 zł 

 

e) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych: 

  
Działania zmierzające do odnowy i doskonalenia sił psychofizycznych, 
wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz 
akceptacji siebie w społeczeństwie.  
 

- złożone wnioski – 6 na kwotę 90 291,00 zł 
- zawarte umowy – 6 na kwotę 30 000,00 zł 

- liczba osób, które skorzystały  z dofinansowania według zawartych umów –  
   249 na kwotę 30 000,00 zł 

- w tym dla dzieci i młodzieży – 59 na kwotę 13 237,00 zł 
- w tym dla mieszkańców wsi – 144 na kwotę 7 152,00 zł 

 

Wśród wnioskodawców, którzy skorzystali z dofinansowania były 
następujące podmioty: 

 

1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nadzieja” w Stróży, 
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Krzczonów”  

w Krzczonowie, 

3. Gminny Ośrodek Kultury w Sułkowicach, 
4. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach. 

 
f) Opracowanie i realizacja, zgodnego ze strategią rozwoju województwa, 

powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

W roku 2013 kontynuowano realizację przyjętego Uchwałą Rady Powiatu 
w Myślenicach Samorządowego Programu Działań Na Rzecz Osób 
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Niepełnosprawnych na lata 2009-2013. Wśród celów i zadań 
wymienionych w Programie, które udało się zrealizować są również 

zadania wymienione w niniejszym sprawozdaniu, a ponadto zatrudnianie 
ze środków EFS doradcy ds. osób niepełnosprawnych. 
W związku ze zbliżającym się końcem realizacji Programu podjęto – 

dobiegające końca - prace nad przyjęciem jego kolejnej edycji na lata 
2014-2020. 

 

g) Prowadzenie działań mających na celu uczenie i rozwijanie u osób 
niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

funkcjonowania, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych  
i rekreacyjnych:  

 

Tradycyjnie zorganizowano (w czerwcu) kolejną imprezę integracyjną dla 
osób niepełnosprawnych powiatu myślenickiego i ich rodzin, pod nazwą 
XIV Myślenickie Spotkania Integracyjne AD 2013. Udział  

w tej masowej imprezie wzięło około 500 osób z terenu całego Powiatu.  
O Spotkaniach szeroko informowały lokalne gazety. Patronat medialny 
nad przedsięwzięciem objęła tradycyjnie Gazeta Myślenicka. W realizację 

imprezy czynnie włączyły się Autoklub Myślenice oraz Myślenicka Szkoła 
Jazdy Konnej „Hucuł”. Koszty imprezy pokryte ze środków własnych 

Powiatu wyniosły 4 758,30 zł. 
 

h) opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących osób 

niepełnosprawnych: 
 

W 2013 roku kontynuowano współpracę z redakcją Gazety Myślenickiej  

i Dziennika Polskiego i realizowano na jej łamach stałą akcję 
informacyjną. Na stronie internetowej Powiatu i PCPR działa także – na 
bieżąco aktualizowany – link dla osób niepełnosprawnych zawierający 

informacje o rodzajach i formach wsparcia udzielanych osobom 
niepełnosprawnym przez Powiat i PCPR; umożliwiający pobranie wzorów 

druków wniosków i dokumentów niezbędnych dla załatwienia każdej 
konkretnej sprawy. 

 

i) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  
i zawodowej osób niepełnosprawnych: (7 spraw)  

j) Współpraca z innymi jednostkami samorządu powiatowego oraz 
samorządami gminnymi w sprawach rehabilitacji społecznej:  

(10 spraw) 
k) Sporządzanie wniosków i planów finansowych PFRON: (12 spraw) 
l) Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty: (4 sprawy) 
 
Łącznie na rehabilitację społeczną w 2013 roku wydano środki PFRON  

w wysokości: 2 081 964,00 zł 
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Rehabilitacja zawodowa realizowana przez PUP: 
 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób 

niepełnosprawnych  poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu 
(art. 11) dla  7 osób w wysokości  40 383,00 zł 
 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 
(art.26e) – 0 osób na kwotę 0,00 zł 
 

Udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a) – 
prawdopodobnie 7 osób na kwotę 175 000,00 zł 
 

Łącznie na rehabilitację zawodową w 2013 roku wydano środki PFRON 

w wysokości: 215 383,00 zł 
 
 

 Ogółem z dofinansowania PFRON, w ramach algorytmu, w wysokości  
2 297 215,00 zł skorzystało ok. 800 osób, 

(z tego kwota 215 383,00 zł przeznaczona na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP. Z tej kwoty skorzystało 

około 14 osób). 
 
 

Koszty obsługi: 
 
Wykorzystana przez Powiat kwota kosztów obsługi realizowanych wyżej 

zadań, która jest pokrywana przez PFRON, wyniosła: 57 428,00 zł. 
 

- Całkowita wysokość środków PFRON wykorzystanych na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
przyznanych na podstawie algorytmu wyniosła:  

2 297 215,00 zł* 

  

* (bez kosztów realizacji zadań oraz bez odsetek) 
 

Wysokość środków własnych powiatu myślenickiego przeznaczonych na 
dofinansowanie rehabilitacji społecznej 155 991,66 zł 

 

- Ilość osób objętych dofinansowaniem bezpośrednim lub pośrednim: 

około 1 300 
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ad. B. Inne działania podjęte na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców: 
 

Opis realizacji: 
 

1. W 2013 roku powiat myślenicki przystąpił po raz drugi do realizacji 

pilotażowego programu PFRON pn. "Aktywny Samorząd". Wysokość środków 
dofinansowania przyznanych wnioskodawcom w ramach projektu wyniosła   
193 657,00 zł 
 

Beneficjentami realizowanego przez PCPR projektu były 52 osoby 
niepełnosprawne z terenu powiatu myślenickiego. 
 

Wysokość dofinansowania na poszczególne zadania wyniosła: 

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną 

i zawodową, w tym: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu-  2 367,00 zł ( 1 osoba ); 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B- 2 715,00 zł 
(2 osoby); 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 
informacyjnym: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania – 46 376,00 zł ( 6 osób); 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania- 1 800,00 zł  

( 1 osoba); 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym -  
49 100,00 zł ( 4 osoby); 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym-  11 490,00 zł ( 6 osób); 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie 
jakości - 0  

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 
kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)- 0  

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej -  2 418,00 zł ( 3 osoby); 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym- 

77 391,00 zł. ( 29 osób); 

 

2. Dnia 21 czerwca 2013 r. PCPR przejął od Wydziału Promocji i Ochrony 
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach realizację programu  pn. 
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II". Wartość będącego 
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nadal w realizacji projektu wynosi 180 000,00 zł, a wysokość przyznanego 
dofinansowania ze środków PFRON wynosi 61 500,00 zł (w tym koszty 

obsługi 1 500,00 zł). 
 
Tab. 10 - Beneficjentem przygotowanego przez PCPR wniosku jest Gmina Myślenice: 
 

Nazwa Beneficjenta Nazwa obszaru Wartość realizacji programu w PLN 

środki własne 

Beneficjenta 

środki  

z PFRON 

ogółem 

 

 

 

Gmina Myślenice                    

z siedzibą                            

w Myślenicach 

 

 

 

Obszar B  

- Likwidacja barier w zakresie poruszania 

się, poprzez dobudowę windy przy 

Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła 

II , Myślenice ul. Pardyaka 26. 

 

 

 

 

 

120 000,00 

 

 

 

 

 

60 000,00 

 

 

 

 

 

180 000,00 

 

RAZEM 120 000,00 60 000,00 180 000,00 

 
 
3. W ramach projektu „Fenix – na skrzydłach aktywności” kontynuowano 

zatrudnienie w PCPR doradcy dla osób niepełnosprawnych oraz podjęto 
szereg działań wspierających osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. 

Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły projektu zostały omówione 
w załączniku do niniejszego sprawozdania. Liczba udzielonych porad 519. 

 
Wykres 16 - Wysokość środków PFRON wykorzystanych przez powiat myślenicki  

w latach 2000 -2013 
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Wykres 17 – Realizacja zadań PFRON przez PCPR w latach 2002-2013 – według liczby 

zrealizowanych wniosków lub dofinansowań: 
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VI. Zestawienie pozyskanych, dodatkowych środków finansowych. 
 

Tak jak w latach poprzednich w roku 2013 PCPR zabiegał i wnioskował  

o pozyskanie z wielu źródeł dodatkowych środków finansowych na realizację 
różnych zadań ustawowych własnych oraz z zakresu administracji rządowej.  

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne pozyskanych środków, 
których łączna wysokość wyniosła 515.445 zł. 

 
Tab. 11 - ZESTAWIENIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
POZYSKANYCH PRZEZ PCPR DLA POWIATU MYŚLENICKIEGO  
Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ i WYKORZYSTANYCH W 2013 ROKU,  
NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, PIECZY ZASTĘPCZEJ, 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
 

Lp. Dla kogo 
(realizator) 

Źródło/od 
kogo 

wysokość 
środków 

w zł 

Uwagi/Cel 

1. PCPR 
 

EFS/POKL 244830 Projekt „Fenix – Na skrzydłach aktywności”  
– edycja 2013 

2.  PCPR budżet 
państwa 

2558 Resortowy Program Wspierania Rodziny  
i Systemu Pieczy Zastępczej na rok  2013- 
asystent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej  (MUW ) 

3. OIKiP budżet 
państwa 

14400 Program Korekcyjno-edukacyjny dla 
sprawców przemocy (MUW) 

4. PCPR PFRON 60000 Program Wyrównywania Różnic Między 
Regionami II - edycja 2013  

5. PCPR PFRON 193657 Program pilotażowy Aktywny Samorząd  
– edycja 2013 

 RAZEM:  515445  
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VII. Podsumowanie. 
 

  Jak wynika z powyższego sprawozdania, spośród najistotniejszych zadań 
ustawowych z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych PCPR (Powiat Myślenicki) wszystkie 

praktycznie realizował lub wdrażał na bieżąco.  
  Należy jednak podkreślić, że niektóre z tych zadań realizowane są  
w ograniczonym zakresie. Przyczyną tego stanu rzeczy były m.in. niedostatki 

środków finansowych i kadrowych lub brak stwierdzonych jednoznacznie 
potrzeb w zakresie danego zadania.  
  

  O powyższej sytuacji informowałem wielokrotnie zarówno Radę Powiatu, 
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Zarząd Powiatu, przy okazji 

omawiania sprawozdań rocznych, posiedzeń roboczych Komisji, w trakcie 
prac nad kolejnymi projektami budżetu Powiatu i w trakcie posiedzeń 
Zarządu Powiatu, a także w lokalnych mediach. Wiele z przedstawianych 

postulatów zyskało wsparcie tych organów. 
   

  Jeśli chodzi o realizację zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wykonywane były 
prawie wszystkie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przypisane 

ustawą do właściwości PCPR, z wyjątkiem dofinansowania do turnusów 
rehabilitacyjnych oraz takich form pomocy, o które niepełnosprawne osoby 
naszego Powiatu lub inne podmioty uprawnione, nigdy w 2013 roku się nie 

zwracały. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych nie było możliwe  
w związku ze znacząco niższymi środkami finansowymi otrzymanymi  

z PFRON w porównaniu z 2012 rokiem. 
    
 

 
 

 
 
Myślenice, rok 2014. 

 
 
 
*** 
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VIII. Opis realizacji projektu „Fenix – Na Skrzydłach Aktywności”  
 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE  

 

Projekt: „Fenix – Na Skrzydłach Aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Projekt realizowany jest przez Powiat Myślenicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Myślenicach.  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej  

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 

rodzinie.  

Okres realizacji umowy ramowej: od 04.08.2008 r – do 30.06.2015 r. 

Obecny wniosek o dofinansowanie jest na lata: 01.01.2013 – 30.06.2015 

 

Projekt na lata 2013 – 2015 określa:  

 Celem głównym projektu jest: Poprawa funkcjonowania mieszkańców powiatu 

myślenickiego korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez objęcie aktywizacją 

społeczną i zawodową os zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

 Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe, skupione wokół: 

1. Podniesienie kompetencji społecznych i życiowych osób objętych wsparciem 

2. Poprawa aktywności zawodowej osób i podniesienie kompetencji zawodowych osób objętych 

wsparciem. 

3. Wzrost aktywności otoczenia uczestników projektu. 

 

 Projekt obejmuje wsparciem mieszkańców pow. myślenickiego:  korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 

7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

 Wsparcie obejmie 133 osoby, w szczeg. osoby niepełnosprawne (ON), członków rodziny 

osoby niepełnosprawnej, osoby z rodziny dysfunkcyjnej (RD), oraz otoczenie osób zagrożonych 

wykluczeniem w zakresie w jakim jest wymagane dla wsparcia UP. 

Otocznie UP to osoby mieszczące się w kategorii grupy docelowej, które nie korzystają ze wsparcia 

projektu, oraz rodziny tych osób.  

 

2. WYDATKI PROJEKTU W roku 2013 – na podstawie faktycznie poniesionych 

 Wysokość dofinansowania projektu na lata 2013 - 2015 996 333,92 

   

 Wysokość wydatków projektu w roku 2013 244 830,73 

 Wydatki na bezpośrednie wsparcie uczestników projektu 129 169,55 

 Wydatki na zatrudnienie doradcy ds. ON 22 414,67 

 Wydatki na działania środowiskowe 5 050,92 

 

Załącznik do sprawozdania  

z działalności PCPR w 2013 roku 
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Opis realizacji projektu „Fenix – Na Skrzydłach Aktywności”  

w roku 2013. 

 

 

3. UCZESTNICY PROJEKTU. 

 

Wsparcie projektu skierowane zostało do osób korzystających z pomocy społecznej w ramach 

PCPR, oraz innych służb pomocowych działających w powiecie. Uczestnikami projektu były osoby   

zagrożone wykluczeniem społecznym, w związku z różnymi trudnościami życiowymi, w 

szczególności: 

- Kobiety doświadczające przemocy rodzinnej i/lub borykających się z innymi problemami takimi 

jak alkoholizm bliskiej osoby, bezrobocie, ubóstwo 

- Osoby niepełnosprawne i rodziny osób niepełnosprawnych, z trudnościami natury fizycznej, 

psychicznej, społecznej wynikające z niepełnosprawności własnej lub dziecka  

w szczególności: 

- Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, zależnym od rodzica 

- dorośli, niepełnosprawni fizycznie (20 – 60 lat) zainteresowani rozwojem zawodowym  

i poszukujący pracy 

- Osoby niepełnosprawne w wieku 15 – 60 roku życia (zarówno o niepełnosprawności fizycznej, jak 

i umysłowej i psychicznej) 

- Rodziny zastępcze szczególnie niespokrewnione i zawodowe 

- młodzież (15-19 lat), wykazująca trudności natury rodzinnej, osobistej lub szkolnej 

 

Każdy uczestnik ma określoną ścieżkę reintegracji (Indywidualny Program Rozwoju), która określa 

indywidualne potrzeby rozwojowe uczestnika oraz wsparcie jakie zostało mu przyznane.   

Działania w ramach kontraktów (IPR) były przygotowane w sposób komplementarny. Obejmowały 

szeroki obszar pomocy i uzupełniały się aby działać skutecznie.    

 

Dodatkowo w ramach projektu realizowane są działania środowiskowe na rzecz mieszkańców 

powiatu w zakresie: 

- wspieranie mieszkańców powiatu przez Doradcę ds. ON  

- wspieranie mieszkańców powiatu i rodziny zastępcze 

 

SZCZEGÓŁY REALIZACJI PROJEKTU 2013  

  

W roku 2013 wsparciem objęto 67 osób (47 K i 20 M), z czego 28 to ON. 

 

Zrealizowano zajęcia w obszarach celów szczegółowych 

1. Zajęcia podnoszące kompetencje społeczne, asertywność, umiejętność dbania o siebie i swoje 

bezpieczeństwo, umiejętności radzenia sobie z trudną sytuacją i konfliktami, zajęcia: 

-  Trening Kompetencji Społecznych (18 h dydakt)  

- Grupa Wsparcia (20 spotkań po 4h, łącznie 80 h dydakt zajęć),  

- poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawnicze, logopedyczne, doradcy ds. ON, 

superwizja,  

- program rozwojowo –terapeutyczny pod nazwą „Akademia Filmowa” – program dla młodzieży, 

odbyły się 2 edycje. 

- wsparcie asystentów Rodziny Zastępczej – pracujących indywidualnie z rodzinami zastępczymi i 

dziećmi pozostającymi w rodzinach zastępczych. 

 

2. Zajęcia poprawiające wiedzę o swojej sytuacji na rynku pracy i możliwościach rozwoju. 

- indywidualne doradztwo zawodowe - Konsultacje z doradca zawodowym w il. ok. 3h/os 

- grupowe doradztwo zawodowe (ok. 10 – 20 hd zajęć na grupę) 
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4. UNIKATOWOŚĆ PROJEKTU  

 „FENIX – NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI”  

  

1) Podejście kompleksowe do problemów uczestników 

Przyjmując osobę do projektu przeprowadzana jest diagnoza jej potrzeb życiowych i społecznych 

(wywiad środowiskowy, konsultacje ze specjalistami). Bazując na dobrze określonych potrzebach 

dobieramy wsparcie w wielu obszarach trudności, mające na celu wzmacniać dobre postawy, uczyć 

sposobów radzenia sobie z trudnościami, konsultować to, co się dzieje z uczestniczką, ale również  

z innymi członkami rodziny: np. obejmujemy wsparciem rodziców i dzieci. 

 

2) Opracowanie nowatorskiej metody pracy z młodzieżą w formie zajęć rozwojowych opartych na 

metodzie psychodramy i etiudy filmowej z elementami psychoterapii. Program pod nazwą 

„Akademia Filmowa”. 

 

3) Objęcie rodzin zastępczych szerokim wsparciem w zakresie: superwizji działania rodziny, grupy 

wsparcia, przydzielenie asystentów opiekujących się rodziną, oraz zorganizowania warsztatów 

rozwijających umiejętności rodziców. 

 

 

 


