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Wprowadzenie. 
 
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach rozpoczęło swoją 
działalność 31 marca 1999 r. Niniejsze sprawozdanie dotyczy dwudziestego 
pierwszego 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 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 2019, które 
niniejszym przedkładam Radzie Powiatu wraz z wykazami potrzeb w zakresie 
systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, sporządzonymi zgodnie  
z wymaganiami określonymi w w/w ustawach. 
 
 
        mgr Piotr Gofroń 
 
         Dyrektor PCPR 
 
 
 
 
Myślenice, 29 marca 2020 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 Powiatu 
Myślenickiego na lata 2014-2020” – została przyjęta do realizacji Uchwałą 
nr XLVIII/406/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 kwietnia 2014 
roku. 
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). 
Głównym celem strategicznym przyjętej Strategii jest zapewnienie wysokiej 
jakości życia mieszkańców w zakresie zabezpieczenia i wsparcia społecznego. 
 

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

- "Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-
2020" – opracowany pod nadzorem PCPR, został przyjęty Uchwałą  
nr XLVIII/407/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 kwietnia 2014 
roku; 
- ”Program Aktywny Samorząd” – program PFRON realizowany przez 
PCPR, do którego realizacji powiat przystąpił także w roku 2020; 
- ”Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” – program 
PFRON realizowany przez PCPR, do którego realizacji powiat przystąpił także 
w roku 2020; 
- ”Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”, 
zadanie rządowe finansowane z budżetu państwa, realizowane obecnie przez 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach - na jego 
realizację wydatkowano w 2019 roku środki w wysokości 21.996 zł,  
a wsparciem objęto 20 osób; 
-”Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myślenickim na lata 
2019-2021” - opracowany przez PCPR, został przyjęty Uchwałą  
nr III/27/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 grudnia 2018 roku; 
- „FENIX II - na skrzydłach aktywności” - opracowany i realizowany przez 
PCPR projekt osłonowy, którego głównym celem była aktywizacja społeczna  
i zawodowa, szczególnie osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie 
powiatu myślenickiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Projekt był realizowany w latach 2016-2019. Obecnie trwa 
rozliczanie końcowe projektu. Planowana wysokość wydatków projektu  
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w całym okresie realizacji wynosiła 998.067,50 zł. Na jego realizację 
pozyskano ze środków Unii Europejskiej 848.253,50 zł. Ostatecznie na 
projekt wydatkowano 687.258,26 zł, w tym wkład własny ze środków  
Powiatu 149.814,00 zł. W roku 2016 wydatkowano 70.334,45 zł, w 2017 
roku 385.067,03 zł, w 2018 r. 203.016,16 zł, a w 2019 roku 28 840,62 zł; 
- „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Powiecie Myślenickim na lata 2013-2020” - opracowany  
i realizowany przez OIKiP, przyjęty Uchwałą nr XXXIX/337/2013 Rady 
Powiatu Myślenickiego z dnia 16 września 2013 roku; 
- „Akademia Prometeusza – Bezpieczeństwo i Edukacja. 
Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie w Powiecie Myślenickim” - 
opracowany i realizowany przez OIKiP w Myślenicach program 
przeciwdziałania przemocy domowej. W roku 2019 odbyła się jego VII edycja 
– wydatkowano 49.500 zł, w tym ze środków MRPiPS 39.600 zł; 
- Projekt „Interwencja Kryzysowa w Myślenicach. Nadzieja-Pomoc –
Zmiana Całą Dobę”. Projekt jest realizowany w latach 2017-2021. 
Planowana wysokość wydatków projektu w całym okresie realizacji wyniesie 
2.812.324,97 zł. Na jego realizację pozyskano ze środków Unii Europejskiej 
2.606.944,97 zł. Wkład własny powiatu wyniesie 205.380 zł. W roku 2017 
wydatkowano 503.380,00 zł, w 2018 roku 703.306,27 zł, a w 2019 roku 
647.647 zł; 
- ”Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020” – opracowany i realizowany 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, przyjęty Uchwałą  
nr LIV/454/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 października 2014 
roku. 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i realizowane Programy
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Sprawozdanie okresowe ze stanu realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020: 

 
W związku z tym, że w roku 2019 dobiegł końca szósty, a zarazem 
przedostatni, rok realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Powiecie Myślenickim (SRPS), można podjąć próbę określenia, które z jej 
najważniejszych celów operacyjnych i (sposobów) kierunków działań udało się 
już zrealizować, a które wymagają kontynuacji w sposób prowadzący do 
osiągnięcia głównego celu strategicznego, jakim jest: Zapewnienie wysokiej 
jakości życia mieszkańców w zakresie zabezpieczenia i wsparcia 
społecznego.  
 
Założono, że w/w cel strategiczny zostanie osiągnięty dzięki osiągnięciu 
takich celów operacyjnych, jak: 
 
1) Obniżenie skali bezrobocia, (jako powodu zubożenia społeczeństwa, apatii 
społecznej i patologii). 
2) Poprawa więzi rodzinnych.  
3) Eliminacja uzależnień, szczególnie wśród osób młodych. 
4) Wzrost potencjału partnerów działających na polu polityki społecznej,  
w tym w zakresie pozyskiwania środków z zewnątrz i rozwój ich współpracy ze 
sobą oraz rozwój wolontariatu w obszarze polityki społecznej. 
5) Poprawa jakości pobytu (bazy) w domach pomocy społecznej i ośrodkach 
wsparcia. 
6) Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społeczno-gospodarczym 
powiatu. 
7) Rozwój kadr w zakresie polityki społecznej. 
 
Dla osiągnięcia każdego z w/w celów operacyjnych, określono w Strategii 
przykłady kierunków działań i zadań służących ich osiągnięciu. 
Zadania służące osiągnięciu celów zawarte zostały też w wymienionych wyżej 
programach, których realizację omówiono szerzej w poniższym sprawozdaniu. 
Należy podkreślić, że spośród działań określonych w/w Strategią, na 
podstawie diagnozy, wiele znajduje się w obszarach wykraczających poza 
wyłączne kompetencje i możliwości sprawcze samorządu powiatowego oraz 
jego jednostek organizacyjnych (w tym PCPR). 
Należało je jednak uwzględnić tak, aby umożliwić i wskazać potrzebę ich 
realizacji przez inne (komplementarne) podmioty.  
Tak, więc niniejsze skondensowane sprawozdanie okresowe dotyczy  
w szczególności tych celów operacyjnych i kierunków działań, które były 
możliwe do realizacji przez samorząd powiatowy i jego jednostki organizacyjne 
w okresie do końca roku 2019. 
 
Wśród najistotniejszych i przyjętych w dokumencie strategicznym działań 
zmierzających do osiągnięcia celów operacyjnych, będących w bezpośrednim 
obszarze kompetencji powiatu, zrealizowano już z dobrym skutkiem lub 
realizuje się w sposób ciągły następujące, z nich: 
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Dla celu nr 1 – Obniżenie skali bezrobocia, (jako powodu zubożenia 
społeczeństwa, apatii społecznej i patologii). Aktywizacja zawodowa  
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
ekonomia społeczna. 
a. Tworzenie międzyinstytucjonalnego (jednostki samorządu terytorialnego, 

organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze) systemu wsparcia 
społecznego obejmującego m.in.: 

• Szybki przepływ informacji, 
• Wspólne podejmowanie decyzji, 
• Uwrażliwianie na potrzeby rodziny i osób zagrożonych wykluczenie 

społecznym. 
b. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości dla osób 

zagrożonych wykluczenie społecznym, 
c. Kampania informacyjno-edukacyjna na temat ekonomii społecznej 

skierowana m.in. do jednostek samorządowych i przedstawicieli biznesu 
na obszarze powiatu myślenickiego, 

d. Tworzenie przyjaznych warunków organizacyjno-prawnych dla 
powstawania spółdzielni socjalnych. 
 

Realizacja w/w działań należy w głównej mierze do kompetencji Powiatowego 
Urzędu Pracy, który prowadzi je w oparciu o przygotowany przez siebie 
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 
Pracy na lata 2014-2020. Jak wynika z analizy wskaźników statystycznych, 
stopa bezrobocia, która w chwili tworzenia strategii w 2013 roku wynosiła  
w powiecie myślenickim 14,1%, zmniejszyła się w styczniu 2019 roku do 
3,0%, a na koniec grudnia 2019 roku spadła do 2,4%. Zmniejszeniu uległa 
również średnia liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych  
i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, która z 228 osób  
w 2013 roku zmniejszyła się do 130 osób w 2016 roku, do 126 osób  
w 2017 roku, do 93 osób 2018 roku, a w grudniu 2019 roku wyniosła 97 
osób. Liczba bezrobotnych w powiecie myślenickim ogółem wynosiła  
w styczniu 2014 roku 6584 osób, natomiast na koniec stycznia 2019 roku 
1503 osoby, czyli mniej o 5081 osób, [dane z PUP]. Z kolei na koniec grudnia 
2019 osób takich było 1195 (541 mężczyzn i 654 kobiety), a na koniec 
stycznia 2020 roku 1379, czyli o 5205 mniej niż w 2014 roku. Przy czym 
wzrost liczby bezrobotnych w styczniu jest coroczny, [dane z GUS i PUP]. 

Dla celu nr 2 – Poprawa więzi rodzinnych.  
a. Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu takich jak 

rodzinne pikniki integracyjne bez napojów alkoholowych, spartakiady 
rodzinne, 

b. Odpowiednia polityka prorodzinna – warsztaty kompetencji rodzicielskich, 
szerszy dostęp do poradnictwa rodzinnego (psycholog, pedagog, terapia 
rodzinna), 

c. Wspieranie organizacji świetlic środowiskowych zajęciami typu kółka 
zainteresowań, spotkania dzieci z seniorami, wspólne spotkania 
okolicznościowe, 

d. „Rodzina na kółkach” – wspólne wyjazdy kilku rodzin do obiektów kultury, 
wspólna organizacja wycieczek i zajęć rekreacyjno-sportowych. 
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e. Wspieranie działalności organizacji harcerskich na każdym etapie edukacji 
(także w powiązaniu z celem nr 3 Eliminacja uzależnień, szczególnie wśród 
osób młodych), 

f. Organizacja rodzinnych niedziel, świąt (pikników, festynów) w Domach 
Pomocy Społecznej. 

 

Realizacja w/w działań rozkłada się na wiele podmiotów publicznych 
(samorządowych) i niepublicznych (organizacji pozarządowych  
i wyznaniowych). W istotnej przewadze działania realizowane są przez 
samorządy gminne oraz ich jednostki organizacyjne. Ze strony Powiatu 
Myślenickiego (także we współpracy z NGO’s podejmowano corocznie liczne 
działania, które zostały opisane szczegółowo poniżej w niniejszym 
sprawozdaniu. Wśród nich należy wyróżnić organizowane przez PCPR 
Myślenickie Spotkania Integracyjne, dofinansowany za pośrednictwem 
Powiatu Memoriał Sportowy im. T. Piekarza w Harbutowicach, 
dofinansowanie za pośrednictwem Powiatu ze środków PFRON sportu, 
turystyki, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych, organizacja 
Konferencji Szkoleniowych z zakresu pieczy zastępczej (PCPR), organizacja 
Konferencji Szkoleniowych z zakresu interwencji kryzysowej oraz przemocy  
w rodzinie (OIKiP). Realizowano programy osłonowe i poradnictwo 
specjalistycznego (PCPR, OIKiP, Poradnie Pedagogiczne). Domy Pomocy 
Społecznej organizowały liczne imprezy piknikowe i festyny.  
Na odrębne podkreślenie zasługuje uruchomienie w 2018 i 2019 roku przez 
Powiat Myślenicki kolejnych edycji tzw. „Małych Grantów”. W ramach 
przedsięwzięcia organizacje pozarządowe mogą ubiegać się  
o dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym. 
Priorytetowe zadania określone zostały w „Programie współpracy Powiatu 
Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Wśród nich,  
w zakresie dotyczącym Pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz 
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym - realizowanej w szczególności poprzez: 
a) wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób starszych, 
poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć rekreacyjnych i sportowych,  
b) organizowanie działań i wydarzeń służących integracji osób starszych ze 
środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku poprzez 
organizację imprez kulturalnych i integracyjnych,  
c) zwiększenie poziomu komunikacji osób starszych z otoczeniem poprzez 
popularyzację wśród osób starszych wiedzy na temat nowych technologii  
i ich wykorzystania, edukację cyfrową osób starszych (np. szkolenia on-line, 
warsztaty, doradztwo indywidualne i grupowe),  
d) wzmacnianie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez 
propagowanie idei solidarności międzypokoleniowej oraz organizację 
przedsięwzięć z zakresu edukacji wewnątrz i międzypokoleniowej. 
W 2019 roku wysokość środków finansowych w budżecie Powiatu 
Myślenickiego przeznaczonych na realizacje zadań publicznych w trybie 
małych grantów wyniosła 25.000,00 zł. Dofinansowanie w wysokości  
21. 311,00 zł otrzymało 8. organizacji pozarządowych. Wśród nich oferty 
złożyły również organizacje skupiające emerytów i rencistów. Obecnie Powiat 
Myślenicki uruchomił już procedurę „Małe Granty 2020. 
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Dla celu nr 3 – Eliminacja uzależnień, szczególnie wśród osób 
młodych. 
a. Opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych,  
b. Realizacja projektów typu „Feniks” np. organizacja warsztatów filmowych. 
c. Analiza problemów prowadzących do uzależnień, 
d. Opracowywanie i wsparcie w realizacji indywidualnych ścieżek rozwoju, 
e. Wczesne ostrzeganie, uwrażliwianie pedagogów i psychologów szkolnych. 
 

Realizacja w/w działań należy w głównej mierze do kompetencji samorządów 
gminnych – i odbywa się przede wszystkim w ramach opracowywanych przez 
nie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także przyjętych do 
realizacji przez samorządy gminne: Gminnych Strategiach Rozwiązywania 
Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Działania PCPR oraz OIKiP w tym obszarze problemowym zostały opisane 
szerzej poniżej. Opracowano i realizowano programy profilaktyczne  
i osłonowe, w tym programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy 
w rodzinie oraz projekt pn. „Interwencja Kryzysowa w Myślenicach. Nadzieja-
Pomoc – Zmiana Całą Dobę” (OIKiP), obejmujący swoim wsparciem osoby 
uzależnione i współuzależnione. W 2016 roku PCPR rozpoczęło realizację 
drugiej edycji projektu „Fenix II – na Skrzydłach Aktywności” Zaplanowany 
do roku 2019 projekt był adresowany w szczególności do osób 
niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Obecnie trwa końcowe rozliczanie projektu. 
 

Dla celu nr 4 – Wzrost potencjału partnerów działających na polu 
polityki społecznej, w tym w zakresie pozyskiwania środków  
z zewnątrz i rozwój ich współpracy ze sobą oraz rozwój wolontariatu. 
a. Promocja wolontariatu, w tym wśród osób starszych – plakaty, strona 

internetowa, spotkania z młodzieżą (w powiązaniu z celem nr 6 
Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społeczno-gospodarczym 
powiatu), 

b. Organizacja wolontariatu dla osób bezrobotnych (zwłaszcza po studiach), 
c. Organizacja Dnia Wolontariusza, 
d. Szkolenia o dostępnych środkach finansowych, o pisaniu wniosków w celu 

pozyskania tych środków, 
e. Tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych; zlecanie zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym (w ramach programu współpracy starostwa 
powiatowego z organizacjami pozarządowymi). 
 

Realizacja w/w działań: w ramach Powiatowego Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi realizowanych jest kilka przedsięwzięć.  
W śród nich należy wymienić zlecanie dwóm organizacjom pozarządowym 
prowadzenia dwóch ośrodków wsparcia i dwóch placówek opiekuńczo-
wychowawczych służących mieszkańcom powiatu. Ponadto trwa zlecanie 
realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w ramach 
opisanych powyżej „Małych Grantów”. W organizacji wolontariatu przodującą 
role odgrywa Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. 
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Dla celu nr 5 – Poprawa jakości pobytu (bazy) w domach pomocy 
społecznej i ośrodkach wsparcia. 
a. Zwiększenie ilości miejsc w ZOL-ach (60-100 łóżek), 
b. Utworzenie oddziału geriatrycznego, 
c. Utrzymanie i stała poprawa standardów bazy lokalowej i usług w domach 

pomocy społecznej, 
d. Wspieranie działań gmin w organizacji (uruchamianiu) dziennych domów 

pomocy, w tym środowiskowych domów samopomocy, lub działań 
zmierzających do utworzenia Ponadgminnego Ośrodka Specjalistycznych 
Usług Opiekuńczych, w oparciu o rzeczywiste i rozpoznane potrzeby, 

e. Stworzenie warunków lokalowych dla zatrudnienia osób opuszczających 
Warsztaty Terapii Zajęciowej (spółdzielnie socjalne, inkubator 
przedsiębiorczości). 

f. Budowa windy w obiekcie Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Harbutowicach. 

g. Wymiana floty transportowej w ośrodkach wsparcia. 
 

Realizacja w/w działań należy do najważniejszych w zakresie wspierania 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu myślenickiego w formie 
stacjonarnej. Nie udało się dotychczas zwiększenie ilości łóżek w ZOL, który 
obecnie dysponuje 44 łóżkami. W Szpitalu Powiatowym nie powstał również 
oddział geriatryczny. Powiat Myślenicki, w sposób stały, dba o utrzymanie  
i poprawę standardów bazy lokalowej i usług w DPS oraz ŚDS – szczegółowy 
opis działań znajduje się w niniejszym sprawozdaniu. W 2019 roku, na 
terenie powiatu nie powstały ani powiatowe ani gminne dzienne domy 
pomocy. W styczniu 2020 roku uruchomiony został, przez Gminę Myślenice 
w ramach programu Senior+, Dzienny Dom Seniora w Myślenicach dla 50 
osób. Powiat Myślenicki w 2016 roku doprowadził do uruchomienia nowego 
środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w Myślenicach. Ten ośrodek wsparcia jest prowadzony przez 
organizację pozarządową na zlecenie Powiatu Myślenickiego i w 2017 roku 
zyskał nową siedzibę, która pozwoliła na zwiększenie ilości jego miejsc  
w 2018 roku do 28. W roku 2018 Powiat Myślenicki podpisał umowę 
intencyjną z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej w sprawie przeniesienia 
siedziby Filii Warsztatów Terapii Zajęciowej w Myślenicach do nowych, 
nowoczesnych pomieszczeń, co stało się faktem od stycznia 2020 roku. 
Pozwoliło to również na zwiększenie o 10 ilości miejsc w tej placówce. Powiat 
skutecznie wystąpił o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu 
mikrobusów przystosowanych do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Harbutowicach, a także do likwidacji barier architektonicznych w Szkole 
Podstawowej w Czechówce, poprzez remont łazienki w celu dostosowania do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 

Dla celu nr 6 – Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społeczno-
gospodarczym powiatu. 
a. Wspieranie zorganizowanych grup już istniejących jak „Kluby Seniora” 

oraz osób starszych w działaniach na rzecz aktywnego uczestnictwa  
w życiu zawodowym i społeczno-kulturalnym, 
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b. Wspieranie edukacji osób starszych takiej jak Uniwersytety Trzeciego 
Wieku (np. poprzez udostępnianie pomieszczeń na zajęcia nieodpłatnie), 

c. Opracowywanie i realizacja programów i projektów wielopokoleniowych 
(integrujących różne pokolenia) - „Dziadkowie – Rodzice – Wnuki”, 

d. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.  
 
Realizacja w/w działań w zakresie polityki senioralnej spoczywa głównie na 
barkach samorządów gminnych, tam – przy ich wsparciu – funkcjonują 
liczne koła i kluby seniorów, które m.in. działają czynnie w Uniwersytetach 
Trzeciego Wieku. Na terenie Powiatu istnieją i działają liczne stowarzyszenia 
skupiające seniorów, które zrzeszają osoby połączone wspólnymi celami  
i zainteresowaniami. Naprzeciw potrzebom seniorów wychodzi, opisany 
powyżej, powiatowy program „Małych Grantów”, który stanowi znaczące  
i aktywizujące wsparcie dla seniorów powiatu myślenickiego oraz – 
wspomniany wyżej – gminny Dzienny Dom Seniora w Myślenicach. 
 

Dla celu nr 7 – Rozwój kadr w zakresie polityki społecznej. 
a. Kierowanie osób zatrudnionych w obszarze polityki społecznej na 

odpowiednie szkolenia i kursy podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. 
b. Współpraca z uczelniami, szkołami i podmiotami kształcącymi kadry  

w zakresie polityki społecznej. 
c. Organizacja staży zawodowych. 
 

Realizacja w/w działań jest prowadzona na bieżąco przez wszystkie jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej Powiatu Myślenickiego. Kontynuowana jest 
współpraca z uczelniami, szkołami i podmiotami kształcącymi kadry  
w zakresie polityki społecznej, także poprzez umożliwianie odbywania na ich 
terenie praktyk studenckich. Organizowane są również staże zawodowe  
w tych jednostkach oraz wolontariat. 
 
Nadmienić należy, że w roku 2020 rozpoczną się prace związane  
z opracowaniem kolejnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2027. 
 
2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa: 

 
art. 19 pkt 2 oraz art. 46 

Opis realizacji: 
 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne  
i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub 
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, 
bez względu na posiadany dochód. Powiat myślenicki prowadzi 
specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne od  
1 października 2005 roku. Początkowo było ono realizowane w ramach 
działającego przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa.  
Od 2013 roku – po odłączeniu OIKiP ze struktur PCPR – obydwie te jednostki 
prowadzą specjalistyczne poradnictwo oddzielnie i w odmiennym zakresie, 
który został potwierdzony wpisem do Rejestru Jednostek Poradnictwa 
Specjalistycznego prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. Obecnie  
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Formy poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez PCPR  
w Myślenicach obejmują:  
- prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – jako 
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej; 
- wsparcie doradcy ds. osób niepełnosprawnych – w ramach zadań Działu 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR, wsparciem objęci są także 
uczestnicy projektu Fenix II. 

Formy poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez OIKiP  
w Myślenicach obejmują:  
- prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin będących 
w stanie kryzysu; 
- udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, 
pedagogicznego, socjalnego, prawnego, a także rodzinnego obejmującego 
problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą 
niepełnosprawną, a także terapii i mediacji 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 samo- pomocowych i grup wsparcia; 
- udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej oraz 
poradnictwa specjalistycznego; 
- realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 
 

W 2019 roku, w ramach poradnictwa specjalistycznego świadczonego  
w PCPR udzielono 1595 porad, w tym z zakresu pieczy zastępczej 341 porad,  
z zakresu niepełnosprawności 525 porad (w tym 238 telefoniczne), natomiast 
z poradnictwa świadczonego przez OIKiP skorzystało 729 osób. Największe 
zapotrzebowanie w powiecie obejmowało porady prawne, psychologiczne, 
chętnie korzystano również z porad psychiatry.  
 

Najczęściej zgłaszane doradcy ds. osób niepełnosprawnych problemy 
dotyczyły: 
 

1. Ulgi rehabilitacyjnej – odliczeń od podatku niektórych dochodów ON 
wynikających z zapisów ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych. 
(Dz. U. z 2016 poz. 2032 ze zm.) 

2. Uprawnień do Karty parkingowej (zapisy po zmianach w ustawie prawo  
o ruchu drogowym – konieczność ponownego orzekania i utrata praw 
nabytych, oprócz osób ze stopniem znacznym i symbolami 04-O, 05-R  
i 10-N, wykluczenie osób ze stopniem lekkim). 

3. Korzystania z systemu dofinansowań ze środków PFRON – rehabilitacja 
społeczna (realizator - PCPR) i zawodowa (realizator - PUP), w tym 
systemu dofinansowań do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających 
ON oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne dla ON prowadzących 
działalność gospodarczą (realizator - CENTRALA PFRON WARSZAWA). 

4. Korzystania z pomocy społecznej (zasiłki, świadczenia pielęgnacyjne, 
opiekuńcze i rodzinne). 

5. Uprawnień do ulg komunikacyjnych (PKS, PKP, MPK Kraków, bus). 
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6. Uprawnień dla pracowników posiadających orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności. 

7. Możliwości skorzystania z rozwoju zawodowego i wsparcia 
przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych – kursy, szkolenia, 
przekwalifikowanie. 

 
(Szczegółowy opis działań także w pkt. 8 niniejszego sprawozdania.) 

 
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. 
 
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 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.  
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W roku 2019 roku 1 osoba, która opuściła zakład poprawczy korzystała  
z pomocy na usamodzielnienie.  
3 osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze w poprzednich 
latach otrzymywały pomoc naukę.  Jednej z nich przyznano również pomoc 
na zagospodarowanie, a druga po zakończeniu nauki otrzymała pomoc na 
usamodzielnienie.  
W 2019 r. nie było wniosków o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich 
warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym oraz  
w uzyskaniu zatrudnienia.  
 
5. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 
czasowy, mającym trudności w integracji ze środowiskiem: 
 

art. 19 pkt 8 
 

Opis realizacji: 
 
W 2019 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 2019 roku związanym z funkcjonowaniem Domów 
Pomocy Społecznej było utrzymanie i podnoszenie przez nie 
standardów, a głównym przedmiotem uwagi koszty bieżącego 
utrzymania tych placówek oraz struktura zatrudnienia. 
 
Od czerwca 2017 r. Wojewoda Małopolski wprowadził jednolite stawki 
miesięcznej dotacji rządowej na mieszkańca dla wszystkich profili  
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w wysokości 2.410,00 zł z wyrównaniem od stycznia 2017 r. Stawki te 
obowiązywały także w 2018 roku do miesiąca lipca. Od sierpnia 2018 
r. stawka została zwiększona do kwoty 2.830,00 zł, a w grudniu 2.930 
zł. Natomiast od stycznia 2019 stawka została ustalona na 2.556 zł.  
W miesiącach październik – listopad 2019 r. kwota wzrosła do 
3.274,00 zł, a w grudniu 2019 r. obniżono ją do 3.061,00 zł 

 
W/w dotacją rządową objęte są jedynie osoby umieszczone w DPS na 
tzw. starych zasadach, czyli przed dniem 1 stycznia 2004 r. 
 
Obecnie w Powiat Myślenicki prowadzi trzy Domy Pomocy Społecznej: 

- w Harbutowicach - o profilu dla osób dorosłych, 
niepełnosprawnych intelektualnie, 

- w Trzemeśni - o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych, 
- w Pcimiu - o profilu dla osób przewlekle somatycznie chorych 

oraz osób w podeszłym wieku. 
 

Tab. 1 - Wysokość dotacji wojewody małopolskiego dla DPS na 
jednego mieszkańca w latach 1999-2020. 
 

 

           Rok 

  
DPS  

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008 
2009 

2010 2011 
2012 

2013 
(pierwotna) 

zwiększona 

wstecznie 

2014 
pierwotna 

(zwiększona 
XI,XII) 

2015 
pierwotna 

(zwiększona 
XI,XII) 

2016 
(pierwotna) 

zwiększona 

wstecznie 

2017 
(pierwotna) 

zwiększona 

wstecznie 

2018 
(pierwotna) 

zwiększona 

2019 
(pierwotna) 

zwiększona 

2020 
(pierwotna) 

zwiększona 

Harbutowice 
niep. intelekt.  

1.199  1.220  1.243 1.219 1.282  1.220  1.238  1.391  1.499  1.540 1.643 1.710 (1.760) 
2.223 

1.760 
(1.936) 

1.810 
(1.893) 

(2.024) 
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(2.281) 
2.410 
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1.258  1.190  
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2.448 
1.975 

(2.151) 
2.025 

(2.108) 
(2.239) 

2.432 
(2.381) 

2.410 

VIII-XI 

2.830 
X-XI 
3.274 

I-XII 
3.041 

Pcim 
podeszły wiek 

       
1.424  1.484 1.563 1.563 (1.613) 

2.004 
1.613 

(1.789) 
1.663 

(1.746) 
(1.877) 

2.084 
(2.017) 

2.410 

XII 

2.930 
XII 

 3.061 
 

Trzemeśnia 
podeszły wiek  

   
1.258  1.190  

  
1.424  1.484 1.563 1.563 (1.613) 

2.004 
1.613 

(1.789) 
1.663 

(1.746) 
(1.877) 

2.084 
(2.017) 

2.410 

  

Trzemeśnia 
psych. chorzy  

   
1.282  1.220  

  
1.424  1.540 1.643 1.690 (1.740) 

2.270 
1.740 

(1.916) 
1.790 

(1.873) 
(2.004) 

2.300 
(2.239) 

2410 

  

 

 
 

W 2019 roku nadal malała ilość miejsc (mieszkańców umieszczonych 
na starych zasadach) uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.  

 
Wykres 1 - 
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Wysokość dotacji wojewody – pomimo dokonanych zwiększeń - nadal 
odbiegała od faktycznie ponoszonych przez DPS-y kosztów utrzymania 
mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach”. 
 

Tab. 2 - Zestawienie średnich miesięcznych kosztów utrzymania 
mieszkańca DPS w 2019 roku oraz dotacji wojewody na 
mieszkańców przyjętych na starych zasadach*: 
 

 

DPS 
profil 

Średni miesięczny 
kosztów utrzymania 

mieszkańca DPS 
ogłaszany przez 
Starostę (PLN) 

Dotacja Wojewody na 
utrzymanie mieszkańca 

umieszczonego na 
starych zasadach* (PLN) 
stawki do stycznia 2019 r. 

 
Różnica 

niedoszacowanie 
(PLN) 

Harbutowice 
niep. intelekt.  

 
4.364,22  

 
2.556,00 

 
1.351,93  

Pcim  
somat. chorzy 

 
3.867,31  

 
2.556,00 

 
1.172,10 

Pcim 
podeszły wiek 

 
3.867,31  

 
2.556,00 

 
1.172,10 

Trzemeśnia  
psych. chorzy  

 
4.122,23 

 
2.556,00 

 
1.221,83 

 

* - dotyczy mieszkańców, dla których decyzję o umieszczeniu w DPS wydano przed 01.01.2004 roku.  

 
Tab. 2a - Zestawienie średnich miesięcznych kosztów utrzymania 
mieszkańca DPS w 2019 roku oraz dotacji wojewody na 
mieszkańców przyjętych na starych zasadach*: 
 

 

DPS 
profil 

Średni miesięczny 
kosztów utrzymania 

mieszkańca DPS 
ogłaszany przez 
Starostę (PLN) 

Dotacja Wojewody na 
utrzymanie mieszkańca 

umieszczonego na 
starych zasadach* (PLN) 
stawki od kwietnia 2019 r. 

 
Różnica 

niedoszacowanie 
(PLN) 

Harbutowice 
niep. intelekt.  

 
4.364,22 

 
2.662,00 

 
931,93  

Pcim  
somat. chorzy 

 
3.867,31  

 
2.662,00 

 
752,10 

Pcim 
podeszły wiek 

 
3.867,31 

 
2.662,00 

 
752,10 

Trzemeśnia  
psych. chorzy  

 
4.122,23 

 
2.662,00 

 
801,83 

 
 

* - dotyczy mieszkańców, dla których decyzję o umieszczeniu w DPS wydano przed 01.01.2004 roku.  

 
Październik – listopad 3.274,00 zł 
Grudzień – 3.061,00 zł 
 
W 2019 roku liczba miejsc statutowych w DPS powiatu myślenickiego 
pozostała bez zmian i wynosiła 226. W tym: DPS Pcim – 75 miejsc (25 miejsc 
dla osób w podeszłym wieku i 50 dla osób przewlekle somatycznie chorych), 
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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 2019 ogłoszony przez Starostę  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. W. M. z dnia 
18 lutego 2019 r., poz. 1431): 

 
- DPS w Harbutowicach  4.364,22 zł  (wzrost o 602,29 zł)  
- DPS w Pcimiu                 3.867,31 zł  (wzrost o 285,21 zł) 
- DPS w Trzemeśni                4.122,23 zł  (wzrost o 490,40 zł) 

 

 
 
Wykres 2 - Ogłaszany miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  
w DPS Powiatu Myślenickiego w latach 2001-2019 - dynamika. 
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Należy zaznaczyć, że w 2019 roku wszystkie DPS–y naszego Powiatu 
zapewniały w całości standard usług określonych w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 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 2019 roku wydatki na trzy DPS wyniosły                       11 610 254,84 zł 
 W tym:  wydatki na inwestycje        328 506,66 zł
   wydatki bieżące       2 910 380,73 zł    
   wynagrodzenia i pochodne    8 371 367,45 zł 

 
Na tę sumę składa się: 
• dotacja celowa Wojewody w wysokości     2 448 683,00 zł   
• dochody własne DPS wynikające z wpływów 

z odpłatności mieszkańców w wysokości   8 186 153,71 zł  
• środki z budżetu Powiatu w wysokości       975 418,13 zł 
 

w tym: 
• dotacje z budżetu powiatu w wysokości          627 361,95 zł 
• pozostałe dochody placówek          19 549,52 zł 
• środki z budżetu powiatu (inwestycje)       328 506 66 zł 

 
 
 
Wykres 3 

Wynagrodzenia 
i pochodne
8371367,45

72,1%

Wydatki bieżące
2910380,73

25%

Wydatki 
inwestycyjne 
328506,66

2,9%

Koszt utrzymania 3-ch DPS w 2019 roku 

według wydatków: 11 610 254,84 zł
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Tab. 3 - Koszt utrzymania DPS w 2019 roku - z inwestycjami 
 

DPS* Harbutowice Pcim Trzemeśnia Razem 

Koszt rocznego utrzymania w zł: 3.920.071,03 3.965.679,32 3.724.504,49 11.610.254,84 

w tym: 

ze środków z dotacji wojewody 1.607.76100    236.952,00   603.970,00 2.448.683,00  

z dotacji budżetu powiatu  151.093,71 398.070,61 78.197,63 627.361,95 

dochody własne DPS z odpłatności 2.159,035,74 3.077.901,06 2.949.216,91 8.186.153,71 

pozostałe dochody DPS 2.180,58 11.504,26 5.864,68 19.549,52 

z budżetu powiatu (inwestycje) 0,00 241.251,39 87.255,27 328.506,66 

* - wg informacji z DPS. 
 

Wykres 4 – Dynamika kosztów utrzymanie DPS powiatu 
myślenickiego łącznie oraz w podziale na źródła przychodu w latach 
2000-2019 (z inwestycjami): 
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     Wykres 5 

DPS 
Harbutowice 
3920071,03

34,8%
DPS Pcim

3724427,93
33%

DPS 
Trzemeśnia
3637249,22

32,2%

Koszt utrzymania 3-ch DPS w 2019 roku 

w podziale na placówki (bez inwestycji): 

11 281 748,18 zł
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       Tab. 4 - Koszt utrzymania DPS w 2019 - bez inwestycji 
 

DPS* Harbutowice Pcim Trzemeśnia Razem 

koszt rocznego utrzymania w zł:  3 920 071,03 3 724 427,93 3 637 249,22 11 281 748,18 
w tym: 

wydatki bieżące 1 127 411,13 927 644,63 855 224,97 2 910 280,73 
wynagrodzenia i pochodne  2 792 659,90 2 796 683,30 2 782 024,25 8 371 367,45  

 
 

 
Wykres 6 – Dynamika kosztów utrzymanie DPS powiatu 
myślenickiego łącznie oraz w podziale na źródła przychodu w latach 
2000-2019 (bez inwestycji): 
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Tab. 5 – Struktura zatrudnienia w DPS Powiatu Myślenickiego 
 

 

DPS 

Osoby 

ogółem 
(3+4) 

W tym 

administr. 

W tym 

obsługa 

Etaty 

ogółem 
(6+7) 

W tym 

administr. 

W tym 

obsługa 

Inne 

formy 

zatrudn. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Harbutowice 55 16 39 49,50 14,50 35,00  

Pcim 59 23 36 54,25 22,00 32,25  

Trzemeśnia 48 17 31 46,00 16,50 29,50  

Razem 162 56 106 149,75 53,00 96,75 2 

 
 

Ogółem liczba zatrudnionych w DPS Powiatu Myślenickiego na podstawie 
umowy o pracę wynosi 164 osoby, z tego 139 osób w pełnym wymiarze 
czasu pracy, 23 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby  
w ramach innych form zatrudnienia. 
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b) W 2019 roku w DPS wykonano następujące inwestycje ze środków 
Powiatu.  
 
- DPS w Pcimiu – kwota łącznie 241 251,39 zł. W ramach tych 
środków zrealizowano m.in.: 
wykonano ogrodzenie terenu DPS – II etap  (bezpośrednio z budżetu Powiatu) -  216 405,39 
zakupiono pralnico-wirówkę       -    24 846,00 

 
- DPS w Trzemeśni – kwota łączna 87 255,27 zł. W ramach tych 
środków zrealizowano I etap przebudowy parkingu i wewnętrznej drogi 
dojazdowej. 
 
- DPS w Harbutowicach – W ramach tych środków nie realizowano  
w roku 2019 żadnych inwestycji. 

 
 

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 dokonano zakupu niezbędnego 
wyposażenia (64 565,19 zł). Zakupiono między innymi szafki, szafy, 
materace, regały, krzesła, stoliki, wózek platformowy, zamrażarkę, 
szorowarkę, odkurzacz, komputery, itp. Natomiast wartość wszystkich 
przeprowadzonych remontów w tej placówce wyniosła 215 369,55 zł. 
W ramach tego wykonano poniże prace: 

• remont łazienki      -  24 597,28  
• Remont pokoi mieszkalnych, remont pracowni z łazienką - 104 386,27                                 
• Remont ogrodzenia      -     4 428,00                              
• Wymiana drzwi na p/poż.     -     9 078,00                                                         
• Remont łazienki  i wc     -   60 480,00 
• Remont pomieszczenia biurowego    -   12 400,00 

 
- DPS w Pcimiu – zakupy istotnego wyposażenia na kwotę 
38 299,19 zł, w tym m.in.: 2. łóżka rehabilitacyjne (4 900,00 zł), 
doposażenie kuchni (3 439,00 zł), pościel i bielizna pościelowa  
(7 565,42 zł), firanki do pokojów mieszkańców (7 234,48 zł), szafa 
metalowa na dokumenty (3 054,14 zł), komputer i drukarka (3 000,00 
zł) oraz inne istotne wyposażenie. 
 
Wykonano także remonty na ogólną kwotę 85 692,00 zł,  z czego: 

• remont łazienek w pokojach mieszkańców - piętro II - 20 692,00 zł 
• remont pokoi mieszkalnych - piętro II        - 65 000,00 zł  

 
- DPS w Trzemeśni – dokonano zakupu istotnego wyposażenia na 
łączną kwotę 57 394,00 zł, w tym m.in. łóżka szpitalne 2 szt. 
(6 400,00 zł), klimatyzacja na jadalnię (5 375,00 zł), altana ogrodowa 
(6 999,00 zł) materace w pokrowcach 16 szt. (8 800,00 zł), itp.  
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Wykonano także remonty na kwotę 18 921,00 zł takie, jak: 

• Remont wejść do budynku (głównego, ewakuacyjnego)      -   9 450,00 zł 
• Wymiana naczyń przeponowych w kotłowni       -   7 995,00 zł 

 
 
 

Tab. 6 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne, remonty i zakup 
wyposażenia w DPS powiatu myślenickiego - lata 2016-2019 

 
 

Rok 2016  
 

 
Rok 2017 

 
Rok 2018 

 

 
Rok 2019 

 
 
 

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. Na dzień 31.12.2019 roku  
w DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Trzemeśni był pełny 
stan (2 osoby oczekujące). Podobnie było w DPS dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w Harbutowicach, gdzie na koniec 
roku był pełny stan i 4 osoby oczekujące na umieszczenie. Z kolei  

Nazwa DPS* Inwestycje Zakupy 

inwestycyjne 

Remonty Wyposażenie Razem: 

DPS Harbutowice 146732,22 0 122 634,34 52 110,42 321 476,98 

DPS Pcim 191885,66 0 104 835,16 43 802,00 340 522,82 

DPS Trzemeśnia 0 0 17 152,00 38 907,00 56 059,00 

Razem: 338617,88 0 244 621,50 134 819,42 718 058,80 

Nazwa DPS* Inwestycje Zakupy 

inwestycyjne 

Remonty Wyposażenie Razem: 

DPS Harbutowice 0,00 123.000,00 191.157,10 57.211,55 371.368,65 

DPS Pcim 148.263,23 152.800,00 57.989,18 52.431,46  411.483,87 

DPS Trzemeśnia 122.709,00 121.400,00 51.600,00 39.670,00 335.379,00 

Razem: 270.972,23 397.200,00 300.746,28 149.313,01 1.118.231,52  

Nazwa DPS* Inwestycje Zakupy 

inwestycyjne 

Remonty Wyposażenie Razem: 

DPS Harbutowice 67.532,54 13.899,00 168.687,21 111.320,62 361.439,37 

DPS Pcim 116.043,28 27.805,00 9.547,38 49.002,21 202.397,87 

DPS Trzemeśnia 45.000,00 29.397,00 115.319,00 154.119,00 343.835,00 

Razem: 228.575,82 71.101,00 293.553,59 314.441,83 907.672,24 

Nazwa DPS* Inwestycje Zakupy 

inwestycyjne 

Remonty Wyposażenie Razem: 

DPS Harbutowice 0,00 0,00 215 369,55 64 565,19 279 934,74  

DPS Pcim 216 405,39 24 846,00 85 692,00 38 299,19 365 242,58 

DPS Trzemeśnia 87 255,27 0,00 18 921,00 57 394,00 163 570,27  

Razem: 303 660,66  24 846,00 319 982,55  160 258,38  808 747,59  
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w DPS w Pcimiu, a na koniec roku było 7 wolnych miejsc (przy 3 
oczekujących). 

e) W roku 2019 wpłynęły 44 skierowania z OPS do umieszczenia osób  
w DPS-ach naszego powiatu. Wydano 36 decyzji administracyjnych, 
na mocy których  umieszczono w DPS naszego powiatu 29 osób,  
w tym: 
- w DPS w Harbutowicach    2 osoby 
- w DPS w Pcimiu       14 osób  
- w DPS w Trzemeśni        13 osób  
W poprzednich latach liczba umieszczeń przedstawiała się 
następująco: w roku 2003 wydano 65 decyzji, w 2004 roku 28, w 2005 
roku 20 decyzji, w 2006 roku 30 decyzji, w 2007 roku 30 decyzji,  
w 2008 roku 29 decyzji, w 2009 roku 20 decyzji,  w 2010 roku 23 
decyzje, w 2011 roku 33 decyzje, w 2012 roku 20 decyzji, w 2013 roku 
25 decyzji, a w 2014 roku 29 decyzji, w 2015 roku 19 decyzji i w 2016 
roku 32 decyzje, w 2017 roku 29 decyzji, w 2018 32 decyzje. 

 
 

Wykres 7 -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

f) Ilość dotowanych miejsc w tych placówkach na dzień 31 grudnia 2019 
roku wynosiła 62 (w 2018 roku 65): 
- w DPS w Harbutowicach  42 miejsca 
- w DPS w Pcimiu     5 miejsc 
- w DPS w Trzemeśni  15 miejsc 
 

g) Ilość wolnych miejsc w tych placówkach na dzień 31 grudnia 2019 
roku wynosiła 7: 
- w DPS w Harbutowicach  0 (pełny stan, 4 oczekujących)  
- w DPS w Pcimiu   7 (3 osoby oczekujące) 
- w DPS w Trzemeśni  0 (pełny stan, 2 osoby oczekujące) 
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h) W sposób ciągły prowadzony był w porozumieniu z Zarządem  
i Skarbnikiem Powiatu nadzór nad budżetami DPS i dotacjami. 
 

i) Dyrektor PCPR wraz z pracownikami 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 2019 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 w Myślenicach 
rozpoczął swoją pełną działalność 1 października 2005 roku. Początkowo 
była to działalność realizowana w ramach struktur Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.  
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa od 2013 roku jest 
samodzielną jednostką samorządową, uchwałę o usamodzielnieniu podjęła 
Rada Powiatu Myślenickiego na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2012 roku.  
W roku 2019 kontynuowano działalność rozpoczętą w latach poprzednich. 
Warto podkreślić, że istotnym problemem, z którym konfrontowali się 
pracownicy OIKiP, tak jak w latach poprzednich, był problem przemocy  
w rodzinie. Jednakże dzięki prowadzonym działaniom na rzecz zmniejszenia 
tego zjawiska widoczna jest tendencja spadkowa. Niewątpliwie ma na nią 
wpływ szeroko zakrojona profilaktyka, która przyczynia się do tego, że do 
OIKiP trafiają klienci, którzy nie radzą sobie z szeroko rozumianym 
kryzysem, a nie jedynie z jego nieprzepracowaną konsekwencją – przemocą.  
Stąd też większość działań ukierunkowana jest od 15 lat na systemowe, 
skuteczne i profesjonalne podjęcie problemu przemocy domowej. Efekty tej 
pracy widoczne są w statystykach każdego roku. Zaś klienci odwiedzający 
ośrodek i proszący o wsparcie są tego dowodem 

Statystyki dotyczące przemocy roku 2019 kształtowały się na 
następującym poziomie: 

 
 

Tab. 7 - Liczba osób korzystających ze wsparcia OIKiP w Myślenicach  
w roku 2019 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 98 13 13,27 
MYŚLENICE 200 31 15,50 
SUŁKOWICE 63 8 12,70 
LUBIEŃ 16 3 18,75 
PCIM 31 3 9,68 
RACIECHOWICE 17 3 17,65 
WIŚNIOWA 38 5 13,16 
SIEPRAW 27 6 22,22 
TOKARNIA 26 1 3,85 
Inne 58 16 27,59 
Razem: 574 89 15,50 

* - źródło OIKiP w Myślenicach  
 

Warto wszakże podkreślić, że działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
i Poradnictwa tak jak w latach poprzednich opierała się na szerokim 
wachlarzu usług pomocowych i była nieustannie rozwijana. Można podzielić 
ją na:  
 

1. Budowanie sieci wsparcia poprzez koordynowanie w powiecie 
myślenickim prac związanych z przeciwdziałaniem przemocy  
w rodzinie i pomocy osobom doświadczającym różnego typu 
kryzysów. 

• Projekt „Siódma Akademia Prometeusza – Bezpieczeństwo  
i Edukacja. Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie  
w Powiecie Myślenickim”  
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• Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 
• Program Korekcyjno – Edukacyjny 
• Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi 

2. Prowadzenie Interwencji Kryzysowej: 
• Stacjonarnej  
- wsparcie (od 6- 8 tygodni) 
- udzielenie schronienia  

3. Prowadzenie Terapii wspierającej, grup wsparcia i psychoedukacji. 
4. Prowadzenie Poradnictwa Specjalistycznego. 
5. Budowanie marki Interwencji Kryzysowej w kraju i w środowisku 

lokalnym. 
 
 
ad. 1 Budowanie sieci wsparcia poprzez koordynowanie w powiecie 
myślenickim prac związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
i pomocy osobom doświadczającym różnego typu kryzysów.  

W roku 2019 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”. Działalność tą realizuje w projekcie 
„Prometeusz – Nadzieja, Pomoc Zmiana”, ale także współpracując ze 
specjalistami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym 
z przewodniczącymi Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 
powiatu myślenickiego.  

W roku 2019 kontynuowano kolejną edycję projektu „Prometeusz 
Nadzieja, Pomoc Zmiana” pt. „Siódma Akademia Prometeusza – 
Bezpieczeństwo i Edukacja. Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie w Powiecie 
Myślenickim. Celem projektu „Prometeusz – Nadzieja, Pomoc, Zmiana” jest 
podjęcie i realizacja działań, dzięki którym nastąpi poprawa sytuacji rodzin 
zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.  

Cel ten w roku 2019 został w pełni zrealizowany. W sposób szczególny 
w tej edycji działalność profilaktyczna skupiona była na czterech obszarach: 
Obszar I pt. Akademia Bezpieczeństwa - pogłębienie współpracy z policją 
poprzez towarzyszenie osobom doznającym przemocy podczas składania 
zeznań, a także działania mające na celu lepsze zapoznanie się  
z procedurami pracy policji i usprawnienie wspólnej pracy na rzecz 
przeciwdziałania przemocy. Obszar II pt. Akademia Edukacji – promowanie 
prawidłowych i zdrowych sposobów komunikacji bez przemocy wśród 
młodzieży i ich rodziców oraz za pośrednictwem w/w działań kształtowanie 
właściwych postaw społecznych i uwrażliwianie na dobro drugiej osoby. 
Obszar III pt. Akademia PO-MOCNA – cykliczne programy pt. „PO-
MOCNE Rozmowy” w regionalnym radiu internetowym pogłębiające wiedzę 
z zakresu przemocy domowej, a także propagowanie właściwej postawy 
wobec osób znajdujących się w kryzysie. Obszar IV pt. Akademia Dialogu - 
Konferencja dla służb pracujących z osobami doświadczającymi przemocy  
w partnerstwie ze środowiskiem naukowym podsumowująca działania 
projektowe poddająca analizie zrealizowane działania i stanowiąca swoisty 
drogowskaz do dalszej pracy. Celem ogólnym projektu „Siódmej Akademii 
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Prometeusza – Bezpieczeństwo i Edukacja. Przeciwdziałanie Przemocy  
w rodzinie w Powiecie Myślenickim” było pogłębienie, kontynuacja, ale także 
podjęcie i realizacja nowych działań, dzięki, którym nastąpiła poprawa 
sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.  

Cel ten zrealizowany został poprzez następujące działania; 
Cel 1: Przeprowadzono szkolenia z obszaru psychologicznych 

mechanizmów występujących w przemocy domowej, rozwiązań prawnych  
z w/w zakresu oraz z policyjnych procedur postępowania z ofiarą przemocy 
domowej i super wizji grupowej dla osób towarzyszących osobom doznającym 
przemocy w składaniu zeznań zwiększono tym samym ich kompetencje  
i skuteczność w obszarze pracy w/w problematyce, co znacznie poprawiło 
współprace miedzy instytucjonalną i w realny sposób wsparło osoby 
dotknięta przemocą domową. 

Cel 2: a) Przeprowadzono szkolenia z obszaru komunikacji w sytuacji 
konfliktowej dla interwentów kryzysowych biorących udział w spotkaniach 
promujących porozumienie bez przemocy. b) Odbyły się wyjazdy do szkół  
w celu przeprowadzenia spotkań z uczniami będącymi w konflikcie w celu 
pokazania zdrowych wzorców komunikacji bez przemocy. Odbyły się również 
spotkania mające na celu wsparcie i psychoedukację rodziców dzieci 
dotkniętych problemem przemocy rówieśniczej. Zmiana już jest widoczna  
w funkcjonowaniu zespołów szkolnych, które skorzystały z tej formy pomocy.  

Cel 3: Przeprowadzono: a) Kampanię społeczną na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie cyklicznych audycji  
w regionalnym radiu internetowym pogłębiających świadomość z w/w 
problematyki pt. ”PO- MOCNE Rozmowy”. Programy realizowane były  
w trybie miesięcznym. Ilość wejść na stronę wskazuje na znaczne 
zainteresowanie w/w problematyką    

Cel 4: Przygotowano i przeprowadzono konferencję dla służb 
zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w partnerstwie ze 
środowiskiem akademickim pt. „Miejsce Interwencji Kryzysowej w systemie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pogłębiającej, poszerzającej  
i podsumowująca wiedzę z w/w obszaru. Konferencją pogłębiła współpracę 
międzyinstytucjonalną i pozwoliła dzięki zaangażowaniu środowiska 
akademickiego na jeszcze większą profesjonalizacje podejmowanych 
wspólnych działań 

O wszystkich wydarzeniach została poinformowana lokalna prasa 
radio, telewizja i portale internetowe. 
 

• Program Korekcyjno Edukacyjny 
 

W związku z nowelizacją w 2010 roku Ustawy o Przeciwdziałaniu 
Przemocy w Rodzinie przeformułowaniu uległa w roku 2011 aktywność 
Powiatu w zakresie w/w problematyki. Nowe kierunki działań wyznaczył 
także Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 
2020. W myśl ustawy obowiązkiem gmin jest min. tworzenie zespołów 
interdyscyplinarnych, zaś zadaniem powiatu jest działalność profilaktyczna, 
edukacyjna, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego oraz prowadzenie 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
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W programie korekcyjno-edukacyjnym realizowanym przez Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w roku 2019 wzięło udział 20 osób. 19 
mężczyzn oraz 1 kobieta. 
Osoby uczestniczące ze względu na skazania za czyny związane ze 
stosowaniem przemocy w rodzinie 
-osoby, wobec których sąd warunkowo zawiesił karę - 5 osób z informacją  
o nakazie uczestnictwa w programie kor-ed 
-3 osoby uczestniczące w programie podstawowym zostały przekierowane na 
podstawową terapię uzależnień 
- 12 osób uczestniczyło w wyniku innych okoliczności m.in. skierowane przez 
zespoły interdyscyplinarne lub na zaproszenie OIKiP. 
Program prowadzony jest w formie co 2 tygodniowych spotkań grupowych, 
oraz spotkań indywidualnych. Spotkania grupowo-warsztatowe obejmowały 
60h. Spotkania indywidualne nie mniej niż 3h dla każdego uczestnika, 
a w sytuacji spadku motywacji działania indywidualne były intensyfikowane 
wg potrzeb uczestników.  
Program prowadzony jest w oparciu o model Duluth a także elementy 
programu Rodzina.  
Każde spotkanie składa się z: rundki wstępnej, następnie mini wykład 
dotyczący realizowanego tematu, oraz ćwiczenia warsztatowe realizowane  
w trakcie spotkania a także zadania do domu. Każde spotkanie zakończone 
jest podsumowaniem oraz rundką końcową. 
Program podstawowy jest monitorowany w trakcie realizacji oraz 3 lata po 
zakończeniu, poprzez współpracę z kuratorami zawodowymi i społecznymi 
oraz pracownikami socjalnymi i dzielnicowymi.  
W 2019 roku program podstawowy ukończyło 7 osób- 6 mężczyzn oraz  
1 kobieta-otrzymali stosowne zaświadczenia. 
Ponadto OIKiP realizuje program psychologiczno-terapeutyczny dla osób, 
które ukończyły program podstawowy. W ubiegłym roku zakwalifikowało się 
6 osób i 6 ukończyło oddziaływania pogłębione. 
 

• Przeciwdziałanie handlowi Ludźmi 
 

• Dyrektor i pracownicy aktywnie włączyli się w/w problematykę na 
poziomie Województwa Małopolskiego uczestnicząc w Zespole ds. 
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Małopolskim.  
• Prowadzili psychoedukację z w/w problematyki w szkołach średnich 
Powiatu Myślenickiego przy okazji realizowanych różnego typu warsztatów  
i spotkań grupowych, oraz podczas spotkań indywidualnych z klientami 
doświadczającymi różnego typu kryzysów z uwzględnieniem tych, które 
mogły powodować uwikłanie się w problem związany z byciem ofiarą handlu 
ludźmi, udzielano informacji klientom OIKiP, którzy mogli być zagrożeni 
handlem ludźmi.  
• Prowadzono działania polegające na wspieraniu obcokrajowców, którzy 
zgłosili się do ośrodka, a istniało podejrzenie, że mogą być ofiarami handlu 
ludźmi. Ww. sprawie intensywnie współpracowano z przedstawicielami 
administracji wszystkich szczebli, oraz ze społecznością lokalną w tym  
z przedsiębiorcami. 
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• W OIKiP prowadzono ponad to edukację praktykantów i wolontariuszy 
ww. obszarze z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie 
ministerstwa.  
• Edukowano radnych podczas sesji rad gmin i powiatu informując ich  
o możliwości występowania problemu  
Warto podkreślić, że myślenicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
i Poradnictwa pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, współpracuje ze 
wszystkimi służbami i organizacjami zajmującymi się w/w problematyką, zaś 
pracownicy OIKiP są przeszkoleni z przeciwdziałania handlowi ludźmi  
w ramach oferowanych szkoleń.  
Ośrodek pozostaje w pełnej dyspozycyjności i dostępności, jeśli chodzi o ww. 
problematykę. 
 
ad. 2 Prowadzenie Interwencji Kryzysowej: 

Interwencja Kryzysowa, czyli udzielanie wsparcia społecznego 
mieszkańcom naszego powiatu doświadczającym różnego typu kryzysów  
od 1 kwietnia 2017 jest usługą całodobową, realizowaną w ramach 
dofinasowania unijnego. Obejmowała: 
- Pomoc Stacjonarną – gdzie pomoc klientowi doświadczającemu kryzysu 
trwa od 6 – 8 tygodni.   
Najczęstszymi problemami, z którymi konfrontowali się pracownicy ośrodka 
były: 
• Uzależnienia, w tym syndrom DDA i współuzależnienia  84 rozpoznania 

x 8 spotkań 
• Przemoc domowa  ofiary: 89 rozpoznań x 8 spotkań, sprawcy: 14 

sprawców x 8 spotkań 
• Trudności w związkach 75 rozpoznań x 8 spotkań 
• Kryzys w Rodzinie 200 rozpoznań x 8 spotkań 
• Kryzys żałoby 29 rozpoznań x 8 spotkań 
• Zaburzenia psychiczne 46 rozpoznań x 8 spotkań 
• Autoagresja –34 rozpoznań x 8 spotkań 
• Trudności wychowawcze – 96 rozpoznań x 8 spotkań 
• Kryzys Dojrzewania – 61 rozpoznań x 8 spotkań 
• Problemy prawne- 26 rozpoznań 
• PTSD -6 rozpoznań x 8 spotkań 
• Trudności zawodowe: 13 rozpoznań x 8 spotkań 
• Przemoc poza domem: 5 rozpoznań x 8 spotkań 
• Ponadto odnotowano: kryzysy związane z chorobą – 26 rozpoznań x 8 

spotkań  
• Kryzysy jesieni życia – 2 rozpoznania x 8 spotkań 
• Kryzysy wieku średniego – 7 rozpoznania x 8 spotkań 
• Próby samobójcze – 8 rozpoznań x 8 spotkań 
• Inne –88 rozpoznania x 8 spotkań 

Razem 909 rozpoznań (jedna osoba korzystająca ze wsparcia  
w OIKiP może mieć kilka rozpoznań)  
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- W 2019 r OIKiP zapewniał możliwość korzystania ze schronienia  
w mieszkaniu interwencyjnym należącym do OIKiP. W 2019 roku udzielono 
schronienia 1 osobie. 
 
 
ad. 3 Prowadzenie Terapii Wspierającej, Grup Wsparcia 

Osoby doświadczające różnego typu kryzysów były diagnozowane przez 
interwentów i kierowane do odpowiednich specjalistów, na grupy wsparcia 
lub na terapię wspierającą.  

W roku 2019 w OIKiP prowadził m.in. grupy wsparcia  
i psychoedukację: 

• dla głuchoniemych 28 osób 
• dla osób doświadczających przemocy   11 osób 
• dla młodzieży 46 osób 

Łącznie w spotkaniach grup wzięły udział 92 osoby, zaś działalność 
psychoedukacyjna obejmowała prelekcje dla seniorów, straży pożarnej, 
szpitala, szkół, przedstawicieli Rad Gmin 
 
ad. 4 Poradnictwo 

W poradnictwie przy OIKiP udzielał porad:  
• Prawnik  (liczba osób) 81 
• Psycholog  (liczba osób)   578 
• Psychiatra  (liczba osób)  31 
• Mediator  (liczba par) 4 
• Mediator (liczba porad) 16 
• Terapia Krótkoterminowa 19 

Z porad skorzystało 729 osób. Największe zapotrzebowanie w powiecie 
obejmowało porady prawne, psychologiczne, chętnie korzystano również  
z porad psychiatry.  
 
ad.5. Budowanie marki Interwencji Kryzysowej w kraju i w środowisku 
lokalnym 
 

• Projekt „Interwencja Kryzysowa w Myślenicach. Nadzieja-Pomoc –
Zmiana Całą Dobę” 

Od dnia 1 kwietnia 2017 Myślenicki OIKiP realizuje projekt 
współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Interwencja Kryzysowa 
w Myślenicach. Nadzieja-Pomoc – Zmiana Całą Dobę”. Dziki unijnym 
środkom myślenicka jednostka może pracować w trybie ciągłym. Celem 
projektu jest, bowiem udzielanie całodobowego, kompleksowego wsparcia 
osobom i rodzinom doświadczającym kryzysów psychologicznych z terenu 
powiatu myślenickiego poprzez wsparcie działalności Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej, zapewniającego osobom i rodzinom dotkniętym problemami  
i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc w zmniejszaniu 
prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków kryzysu, ograniczenia jego 
trwania i negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi 
psychospołecznej oraz zapobiegania jego nawrotom. Grupą docelową 
projektu jest OIK oraz przyjmowani przez niego uczestnicy projektu dotknięci 
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problemami i sytuacjami kryzysowymi takimi jak: konflikty 
małżeńskie/partnerskie, przemoc, trudności wychowawcze, uzależnienia, 
przeciążenia psychiczne, przewlekły stres, wypadki losowe, katastrofy, 
trudności zawodowe itp. Projekt skierowany jest do wszystkich 
doświadczających kryzysu psychologicznego osoby pełnosprawne  
i niepełnosprawne bez względu na wiek i płeć, reprezentujące różne 
światopoglądy, kultury i status społeczny. Głównym zadaniem jest 
stworzenie całodobowego OIK wraz z wyjazdami interwencyjnymi, zwłaszcza 
w przypadku utrudnionego dojazdu do klienta. Ważnym elementem projektu 
są też: 

• działania pre- i post-interwencyjne zapobiegające kryzysom, bądź 
służące osobom, po doświadczeniu kryzysu:  

• krótkoterminowa terapia wspierająca,  
• warsztaty, grupy wsparcia, grupy samopomocowe,  
• poradnictwo prawne, psychiatryczne, mediacje.  
• prowadzony jest portal internetowy z profilem na FB.  
W rezultacie kompleksowa realizacja usługi IK obejmuje wsparciem 

większą liczbę osób, umożliwia natychmiastowe udzielenie pomocy mające 
na celu przywrócenie równowagi psychospołecznej, zmniejsza 
prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu, ogranicza czas jego trwania i jego 
negatywne konsekwencje, zapobiega nawrotom sytuacji kryzysowych, 
zmniejsza koszty społeczne, poprawia jakość życia społeczności lokalnej oraz 
przyczynia się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zagrożeniu osób  
i rodzin ubóstwem.  

Wartością dodaną w/w projektu jest ponadto zatrudnienie w nim osób 
niepełnosprawnych (osoby: niewidoma i głuchoniema) – są to interwenci 
kryzysowi, którzy swoją pracą wspierają osoby doświadczające kryzysów, 
jako jedyni w Polsce pomagają także będącym w kryzysie osobom 
głuchoniemym. Innym niezwykle istotnym elementem podnoszącym jakość 
pracy interwentów kryzysowych jest wsparcie super wizyjne, z którego 
wszyscy pracownicy korzystają obligatoryjnie. Superwizje mają charakter 
indywidualny i grupowy. 

 
• Obecność w mediach 

Ośrodek prowadził szeroką współpracę z mediami oprócz radia KMY 
współpracował min z lokalną telewizją itv.  
 
Podsumowanie 

Działający od października 2005 Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
i Poradnictwa w roku 2019 kontynuował swoją działalność. W roku 2019 
nadal profesjonalizowano ofertę interwencyjną. Oferta ta przyczyniła się do 
budowania świadomości interwencyjnej mieszkańców i służb pomocowych 
naszego powiatu. Równolegle prowadzono bieżącą działalność.  

• W sposób dynamiczny rozwijają się administrowane przez OIKiP 
Portale interwencja.myslenicki.pl i FB  

• Zespół OIKiP jest gotowy podejmować wszelkie potrzebne działania na 
rzecz Interwencji Kryzysowej w Powiecie: przygotowanie różnego typu 
działań projektowych i promocyjnych  
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• Ponadto skutecznie działa uruchomiony w lipcu 2015 roku stały 
całodobowy interwencyjny dyżur telefoniczny we współpracy  
z numerem 112.  

• Od 1 kwietnia 2017 jest realizowany, współfinansowany z funduszy 
unijnych całodobowy projekt pt. „Interwencja Kryzysowa  
w Myślenicach. Nadzieja-Pomoc –Zmiana Całą Dobę”. W projekcie 
zatrudnieni są interwenci kryzysowi w ilości etatów: 12 (psychologowie, 
pedagodzy, socjologowie), oraz 4 podmioty ściśle współpracujące 
(psychoterapeuta, superwizor, mediator, prawnik) – w 2019 na 
realizacje powyższych zadań pozyskaliśmy kwotę: 647.647 zł.  

• Pracownicy OIKiP pogłębiając ideę „Prometeusza” aplikowali do 
MRPiPS o dofinansowanie jego rozszerzonej wersji pod nazwą „Siódma 
Akademia Prometeusza – Bezpieczeństwo i Edukacja. Przeciwdziałanie 
Przemocy w rodzinie w Powiecie Myślenickim”. Na który pozyskali 
kwotę 39.600 PLN (80%), pozostałe środki – 9.900 PLN (20%) zostały 
przekazane przez powiat myślenicki.  

• OIKiP zwrócił się ponadto do Wojewody Małopolskiego o dotację  
w kwocie 21.996 zł na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego, 
który jest uznawany w Województwie Małopolskim za modelowo 
prowadzone działanie. 

• Nawiązano współpracę z KRAKOWSKIM FORUM ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH, która we współpracy z OIKiP po konsultacji ze 
Starostą Myślenickim i Zarządem Powiatu prowadzi „Lokalny Punkt 
dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem”   

• Pracownicy OIKiP podejmowali szereg inicjatyw mających na celu 
promowanie idei interwencji kryzysowej w społeczności lokalnej,  
promowania Powiatu, jego działań w województwie małopolskim  
i w kraju. Były to min: 

-  Prezentacja unikatowego w skali kraju, Myślenickiego modelu 
interwencji kryzysowej przez dyrektora jednostki Sylwię Michalec-
Jękot podczas: 
1. Międzynarodowej Konferencji Polsko – Łotewskiej zorganizowanej 
w ramach projektu „Zapobieganie wielokrotnej wiktymizacji poprzez 
opracowanie indywidualnego narzędzia szacowania ryzyka oraz 
wzmacniania zdolności zaangażowanych profesjonalistów”  
w Komendzie Głównej Policji w Warszawie w dniu 5 marca 2019 r. 
2. „Łódzkiej konferencji o rodzinie” 8 października 2019 Głównym 
celem konferencji było określenie roli i umiejscowienie współczesnej 
rodziny w procesie zmian społeczno - kulturowych zachodzących  
w Polsce i na świecie. Podczas szeregu prelekcji i paneli 
dyskusyjnych próbowano odpowiedzieć na pytania dotyczące 
procesu wychowawczo – edukacyjnego dzieci i młodzieży, roli 
podmiotów edukacyjnych w tym procesie; określić oczekiwania 
wobec systemu prawnego w odniesieniu do ochrony rodziny  
i małżeństwa; jaki powinien być udział instytucji samorządowych, 
państwowych i kościelnych w pomocy i ochronie rodziny. Podczas 
konferencji Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa 
w Myślenicach Sylwia Michalec - Jękot wygłosiła wykład „Rola 
państwa i samorządu terytorialnego w pomocy rodzinie”, podczas 
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którego przedstawiła pracę i funkcjonowanie Myślenickiego OIKIP  
w kontekście pomocy rodzinie. Było to niezwykle ważne wystąpienie, 
które zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem przez obecne na 
konferencji środowisko naukowe. Gośćmi specjalnymi na konferencji 
byli prof. J. Milewska – Duda, prof. D. Sankowski. 
- Wykłady dotyczące interwencji kryzysowej realizowane na prośbę 
słuchaczy UTW w Pcimiu i Myślenicach. 
- Wystąpienia na sesjach rad gmin Powiatu Myślenickiego nt. 
działalności OIKiP 
- Współpraca z Województwem Małopolskim, a zwłaszcza  
z marszałek Martą Malec-Lech oraz z organizacjami pozarządowymi, 
która zaowocowała min. realizacją projektu: „Małopolski Tele Anioł” 
oraz pozyskaniem Defibrylator AED, jak również pogłębieniem 
współpracy z „Niebieską Linią” 
- ścisła współpraca ze Związkiem Powiatów Polskich mająca na celu 
rozwój interwencji kryzysowej w kraju poprzez promocje 
myślenickiego modelu interwencji kryzysowej. 

 
Niezwykle cenna jest dyspozycyjność i gotowość do twórczego działania 

pracowników OIKiP. Ogrom podejmowanych działań i niepoprzestawanie na 
minimalizmie w latach poprzednich pozwolił w roku 2019 kontynuować 
działalność całodobową współfinansowaną z Funduszy Europejskich. Tym 
bardziej, że na taką usługę, jak wykazały wcześniejsza edycje „Prometeusza” 
wzrastało przez kolejne lata zapotrzebowanie społeczne.  

Warto podkreślić ponadto, że dzięki przychylności Starosty, Zarządu  
i Rady Powiatu w ostatnich latach a zwłaszcza w roku 2019 znacznie wzrosła 
jakość i skuteczność pracy OIKiP. Działalność ta przekłada się na liczbę 
interwencji. Niepokoi zwłaszcza skokowy wzrost kryzysów u ludzi młodych, 
także znaczny wzrost kryzysów w rodzinie i różnego typu zaburzeń 
psychicznych. Zespół OIKiP podejmuje działania mające na celu skuteczne 
wsparcie. Jednak obraz problemów jednoznacznie wskazuje na konieczność 
wzmacniania i popularyzacji interwencji kryzysowej w środowisku lokalnym. 
Powiat Myślenicki dzięki aktywności OIKiP jest w tym obszarze na rynku 
pomocowym liderem.  Zwłaszcza, że działalność ta prowadzona jest 24 
godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

Budując dobrą współpracę, Ośrodek dzięki swojej działalności jest 
cenionym partnerem także w Województwie Małopolskim. Dyrektor OIKiP 
działa w Wojewódzkim Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  
w Wojewódzkim Zespole ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Ponadto 
rozwija się współpraca OIKiP z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej w kraju, 
Dyrektor i pracownicy aktywnie działają na rzecz standaryzacji interwencji 
kryzysowej współpracując z Parlamentem Polskim i MRPiPS. W tym celu też 
Dyrektor OIKiP Sylwia Michalec-Jękot rozmawiała z Panią mecenas 
Bernadettą Skóbel pełnomocnikiem ZPP, która zajmuje się problematyką 
interwencji kryzysowej w w/w gremium. Spotkanie to było istotnym 
wyróżnieniem i docenieniem pracy myślenickiej jednostki oraz zabiegów, 
jakie wspólnie z samorządowcami i pracownikami naukowymi podejmuje na 
rzecz propagowania i rozwoju interwencji kryzysowej w kraju. Ośrodek 
współpracuje, bowiem z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ, Wydziałem 
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Nauk o Rodzinie i Instytutem Pracy Socjalnej UPJPII z Akademią 
Ignatianum. Jest cenionym partnerem dla uczelni przygotowującym 
praktykantów, zaś jego pracownicy są merytorycznie przygotowani do swojej 
pracy ucząc warsztatu interwencyjnego studentów. Warto także podkreślić, 
że rok 2019 był kolejnym, w którym Dyrektor Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej i Poradnictwa Sylwia Michalec-Jękot pracowała w Zespole 
Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ramienia Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu Terytorialnego, co dodatkowo podnosi rangę i prestiż 
myślenickiej interwencji kryzysowej. 

W roku 2019, na dzień 31 grudnia w OIKiP pracowało, 8 osób na 
umowę o pracę (5,6 etatu): dyrektor, księgowa, kadrowa, psychologowie  
i pedagodzy a także 5 podmiotów ściśle współpracujących z OIKiP (prawnik, 
psychiatra, superwizor, psycholog, mediator) w ramach projektu ponadto 
OIKiP dysponowało ponadto 11 etatami dla interwentów kryzysowych oraz  
jednostkę wspierało 4 wolontariuszy.  

Analizując powyższą sytuację warto podkreślić, że w ciągu 15 lat 
działalności udało się stworzyć profesjonalną, dobrze działającą, ciesząca się 
zaufaniem społecznym tak mieszkańców jak i całej Rady a przede wszystkim 
potrzebną w Powiecie Myślenickim placówkę, która w roku 2019 w sposób 
znaczny dzięki usłudze całodobowości, podniosła poziom świadczonych 
usług dostosowując je do możliwości finansowych. Na uwagę zasługuje 
zainteresowanie działalnością OIKiP także w innych krajach Europy i świata. 
Z pośrednictwem aplikacji Skype niesłysząca interwentka Beata postawa -
Ćwierz udzielała wsparcia osobom niesłyszącym doświadczającym kryzysów 
w Dani i Brazylii. Unikatowość na skalę ogólnopolską, ale także Europejską 
czy światową świadczonej usługi sprawia, że staje się ona swoistym 
wyzwaniem i pytaniem o realizację zgodnie z wymogami. Warto ponadto 
podkreślić, że profesjonalizm pracowników wspierany jest przez 
profesjonalną superwizję, która świadczona jest przez naukowców  
i praktyków. 
Myślenicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w roku 2019 
poprzez swoją działalność promował Powiat Myślenickiego w wielu 
obszarach: 

• w społeczności lokalnej 
• w województwie 
• w środowisku naukowym 
• w kraju 
• na świecie. 

 
Zestawienie Finansowe 

Na realizację zadań OIKiP w roku 2019 wydatkował łączną kwotę 
1.101.134,43 zł, z czego: 

• 354.827,22 zł podstawowe działania - rozdział 85220  
• Projekt „Interwencja Kryzysowa w Myślenicach. Nadzieja-Pomoc –

Zmiana Całą Dobę” – 674.811,21 zł 
• Program Korekcyjno –Edukacyjny – 21.996 zł  
• VII Akademia Prometeusza – 49.500 zł 
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(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,  
w roku 2013 208.575 zł., w roku 2014 288,141 zł, w 2015 roku 344,317 zł, 
w roku 2016 r. 426.868 zł., w roku 2017 853.057, w 2018 roku 
1.089.955,72 zł, w roku 2019 1.101.134,43).  
 

 

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, w lokalnej 

telewizji internetowej, 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: 
 
W 2019 roku, w ramach działań OIKiP, przeprowadzono szkolenia z obszaru 
psychologicznych mechanizmów występujących w przemocy domowej, 
rozwiązań prawnych z w/w zakresu oraz z policyjnych procedur 
postępowania z ofiarą przemocy domowej i superwizji grupowej dla osób 
towarzyszących osobom doznającym przemocy w składaniu zeznań 
zwiększono tym samym ich kompetencje i skuteczność w obszarze pracy 
w/w problematyce, co znacznie poprawiło współprace miedzy 
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instytucjonalną i w realny sposób wsparło osoby dotknięta przemocą 
domową. Przeprowadzono m.in. szkolenia z obszaru komunikacji w sytuacji 
konfliktowej dla interwentów kryzysowych biorących udział w spotkaniach 
promujących porozumienie bez przemocy.  
Przygotowano i przeprowadzono konferencję dla służb zaangażowanych  
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w partnerstwie ze środowiskiem 
akademickim. pt. „Miejsce Interwencji Kryzysowej w systemie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pogłębiającej, poszerzającej  
i podsumowująca wiedzę z w/w obszaru. Konferencją pogłębiła współpracę 
międzyinstytucjonalną i pozwoliła dzięki zaangażowaniu środowiska 
akademickiego na jeszcze większą profesjonalizacje podejmowanych 
wspólnych działań. 
 

Ponadto, w ramach szkolenia kadr pomocy społecznej naszego powiatu, 
dofinansowano z budżetu PCPR dokształcanie swoich pracowników  
oraz szkolenia dla pracowników DPS finansowane z budżetów tych 
jednostek. Kierowano i finansowano także uczestnictwo pracowników PCPR 
w konferencjach i licznych szkoleniach krajowych. 
 
 
 
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 i ŚDS) 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. 

 
 



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

- 36 -

 
 
 
 
 
12. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, 
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych: 
 

art. 19 pkt 16 
 
Opis realizacji: 
 
Poza wspomnianymi wyżej Programem „VII Akademia Prometeusza”  
i Projektem „Interwencja Kryzysowa w Myślenicach. Nadzieja-Pomoc – 
Zmiana Całą Dobę”, które są realizowane przez OIKiP w Myślenicach, w 2019 
roku kontynuowano rozpoczętą cztery lata wcześniej (w odnowionej  
i zmodyfikowanej formule) realizację - opracowanego w oparciu o rozeznane 
potrzeby i pełniącego funkcję wielokierunkowego programu osłonowego - 
projektu „Fenix II – Na skrzydłach aktywności”. Był to projekt 
konkursowy realizowany od 2016 roku przez PCPR i współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna 
kwota projektu wykorzystana w ramach projektu w roku 2019 wyniosła 
28.841 zł, natomiast w latach 2016-2019 wydatkowano 687.258,26 zł. 
W tym ze środków Unii Europejskiej 537.444,26 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 formie dokumentu 
elektronicznego, 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 2019. Jest to system 
sprawozdawczo-analityczno-statystyczny, który służy bezpośredniemu  
i szybkiemu przekazywaniu danych do Wojewody i Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto wykorzystywano skutecznie wdrożony  
w 2010 roku elektroniczny system sprawozdawczy do Centralnej Aplikacji 
Statystycznej (CAS) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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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. 
 
 
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 2019 w PCPR (na 13 ¼ etatu) było zatrudnionych 14 osób na 
podstawie umowy o pracę (wszystkie osoby z wyższym wykształceniem, m.in. 
z zakresu pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, itp.), w tym 2 etaty 
dofinansowane są ze środków PFRON, 2 ½ etatu z wyodrębnionych środków 
przekazywanych przez Powiat dla PCPR, jako organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. Pozostałe 8 ¾ etatów – realizujących zadania z zakresu pomocy 
społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 
finansuje również 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, 
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- nadzór i kontrola funkcjonowania ŚDS, 
- uczestnictwo przy planowaniu budżetu ŚDS przez skarbnika powiatu, 

organizację prowadzącą placówkę i kierownika placówki, 
 
Opis realizacji: 
 
Na terenie powiatu myślenickiego funkcjonują obecnie dwa Środowiskowe 
Domy Samopomocy prowadzone na zlecenie Powiatu Myślenickiego. Pierwszy 
z nich w Sułkowicach istnieje od 2001 roku i jest dziennym ośrodkiem 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych 
intelektualnie. 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. Ośrodek jest placówką typu AB, gdzie typ A jest 
przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych; typ B dla osób 
upośledzonych umysłowo. Drugą placówką prowadzoną na zlecenie Powiatu 
Myślenickiego w w/w trybie konkursowym jest ŚDS „Magiczny Dom” 
w Myślenicach. Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób  
niepełnosprawnych intelektualnie – typ B. Jest ona prowadzona na zlecenie 
Powiatu przez - wyłonione w drodze konkursu - Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  
w Myślenicach. Ośrodek uruchomiony 14 grudnia 2016 roku, obecnie 
dysponuje 28 miejscami. 
 
 
Tab. 8 – Tworzenie nowych miejsc w ŚDS powiatu myślenickiego: 
 

ROK 2002 2003 2004 2005 2006-2015 2016/17 2018/19 

Liczba 
miejsc 

30 20 – 22 24 39 55* 75** 83*** 

 
*   - w tym 35 miejsc Sułkowice, 20 miejsc Filia w Lubniu. 
**  - od 14 grudnia 2016 uruchomiono nowy ŚDS w Myślenicach typ B dla 20 osób. 
*** - po zwiększeniu liczby miejsc w ŚDS w Myślenicach do 28 osób od 01.12.2018 r 
 
W 2019 roku z usług ŚDS w Sułkowicach oraz z filii w Lubniu skorzystało 62 
osoby. Natomiast z usług ŚDS w Myślenicach skorzystało 31 osób. Zatem 
ogółem w roku 2019 skorzystało 93 uczestników. 
PCPR wydał w sumie 9 nowych decyzji kierujących do obydwu placówek.  
Z tego 5 do ŚDS w Sułkowicach oraz 4 do ŚDS „Magiczny Dom”  
w Myślenicach, gdzie od 01 grudnia 2018 r. zwiększono ilość miejsc 
statutowych do 28.  
  
Zatrudnienie w ŚDS w Sułkowicach wraz z filią wyniosło w 2019 roku 13 
osób (12,00 etatów). 



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

- 39 -

Całkowity koszt funkcjonowania placówki w Sułkowicach wyniósł:  
                  1.156.650,00 zł 
w tym środki:  
- z dotacji Wojewody na bieżącą działalność:    1.137.723,00 zł    
- z dotacji Wojewody dla osób ze sprzężeniami  
i spektrum autyzmu 30% - ustawa Za życiem         18.927,00 zł  
   
Od grudnia 2012 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach 
posiada 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.).  
 
ŚDS „Magiczny Dom” w Myślenicach formalnie rozpoczął działalność  
w dniu 14 grudnia 2016 r. Statutowo przewidziany był udział  
w zajęciach wsparcia 20 osób. Od 01 grudnia 2018 r. nastąpiło 
zwiększenie o 8 osób w ramach realizacji ustawy Za życiem. Zatem 
obecnie placówka statutowo posiada 28 miejsc i tyle było 
wykorzystywanych przez cały rok. Ośrodek jest placówką typu B.  
Zatrudnienie w ŚDS w Myślenicach w 2019 roku wyniosło 13 osób,  
(10 etatowo, 3 w innych formach zatrudnienia).  
Całkowity koszt funkcjonowania placówki w Myślenicach wyniósł:  
           676 815,50 zł 
w tym środki     
- z dotacji Wojewody na bieżącą działalność:        564.305,00 zł 
- z dotacji Wojewody dla osób ze sprzężeniami  
i spektrum autyzmu 30% - ustawa Za życiem:                        112.510,50zł 
 
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, w 2013 roku 950 zł, w 2014 roku również 
950 zł, a w 2015 roku 950 zł do września, natomiast od października 2015 
roku wzrosła do kwoty 1.084 zł. Od października 2016 r. (z wyrównaniem od 
stycznia 2016 r.) wysokość dotacji na jedno miejsce w ośrodku wsparcia 
wynosiła 200% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, 
czyli 1.268 zł. Natomiast w roku 2017 wysokość dotacji na jednego 
uczestnika wyniosła 1458,20 zł.  

W trakcie roku 2018 (od października) zmieniło się kryterium 
dochodowe, które wynosi obecnie 701 zł. Wcześniej wynosiło 634 zł, zatem  
w roku 2018 wysokość dotacji wynosiła 230% odpowiedniego kryterium, 
czyli do września 1458,20 zł, a od października 2018 r. - 1612,30 zł.  
Od roku 2019 – kwota dotacji wynosiła 250% w/w kryterium, czyli 
1752,50 zł. Kolejna waloryzacja kryterium dochodowego planowana jest na 
rok 2021. 

Od 01 lipca 2017 r., w wyniku realizacji Ustawy Za życiem dla 
uczestników ŚDS ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ze 
sprzężeniami lub/i ze spektrum autyzmu, którzy wymagają stałej opieki  
i wsparcia (oznaczenie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności pkt 7 
wskazań) wojewoda może zwiększyć dotację do 30% kwoty podstawowej. 
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W roku 2018 stawka dotacji wynosiła 380 zł na uczestnika miesięcznie. 
Natomiast w roku 2019 stawka została ustalona w wysokości 525,75 zł.  
W ŚDS Sułkowice faktycznie takich osób było 5, ale nie było oficjalnej 
weryfikacji przez WPS UW w Krakowie, więc obowiązywała dotacja na 3 
osoby.  W ŚDS Myślenice takich osób było 21 nominalnie (18 faktycznie).  
 
 
17.  Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 
pobyt czasowy, 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 2019 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 wymagają dalszego 
rozwoju realizacji, w oparciu o rozpoznane na bieżąco potrzeby i zasoby oraz 
możliwości Powiatu. 
  Niektóre, istotne potrzeby i problemy z zakresu pomocy społecznej 
Naszego Powiatu, nadal oczekują na szczególną uwagę naszego Samorządu  
i troskę Wysokiej Rady. Wśród nich należy wymienić następujące potrzeby: 
 
a) stwarzanie warunków do sprawnej realizacji, wynikających z potrzeb 

mieszkańców, celów Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem programów 
pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których 
efektem będzie integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

b) stwarzanie warunków do sprawnej realizacji, wynikających z potrzeb 
niepełnosprawnych mieszkańców, celów Powiatowego Programu Działań na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020; 

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 1.166.840 zł, w tym: 
- DPS Harbutowice 627.400 zł (w tym: remont łazienki - 25.000 zł, remont 
oddziału II – 100.000 zł, wymiana okien 12.000 zł, remont dachu nad 
pomieszczeniami WTZ - 235.000 zł, rozbudowa drogi pożarowej – 60.000 zł; 
zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ – 
129.900 zł; zatrudnienie jednej pielęgniarki - 65.500 zł); 
- DPS Pcim 363.500 zł (w tym: inwestycje modernizacja terenów zielonych 
wraz z usunięciem barier architektonicznych – 200.000 zł, remonty 
kanalizacji kuchennej, windy osobowej, świetlicy – 129.000 zł; zakup 
istotnego wyposażenia 34.500 zł); 
- DPS Trzemeśnia 175.940 zł (w tym: dokończenie przebudowy drogi 
wewnętrznej dojazdowej i parkingu – 155.300 zł oraz zatrudnienie 
psychologa na pełny etat - 20.640 zł; 

e) dalszy rozwój ośrodka interwencji kryzysowej i poradnictwa, jako 
samodzielnej jednostki organizacyjnej (art.19 pkt 12) – rozwój i utrzymanie 
stałej działalności całodobowej; 

f) zwiększenie bazy lokalowej PCPR (w tym pomieszczeń m.in. na 
powiększające się archiwum). 
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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 2019 roku w  powiecie myślenickim w rodzinnych formach pieczy 
zastępczej w 22 rodzinach przebywało łącznie 44 dzieci. W rodzinach 
zastępczych umieszczone były także dzieci pochodzące z innych powiatów, 
ale również dzieci z terenu powiatu myślenickiego znalazły  opiekę  
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w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wyżej wymienione  
zagadnienie ilustruje  poniższa tabela. 
 

Tab. 9 - Dzieci z poszczególnych gmin powiatu myślenickiego 
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu  i poza 
powiatem - stan na 31 grudnia 2019 roku. 
 

Gmina Liczba dzieci w rodzinach zastępczych 

Na terenie 

Powiatu 

Poza 

powiatem 

Z poza powiatu przebywające w rodzinach 

zastępczych na terenie powiatu 

Myślenice 7 4  

 

 

 

                               4 

Dobczyce 9 1 

Sułkowice 1 1 

Wiśniowa 0 1 

Raciechowice 0 0 

Siepraw 2 0 

Lubień 0 0 

Tokarnia 0 0 

Pcim 2 0 

Inne  0 0 

Razem 21 7 

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

Z początkiem roku 2019 r. na terenie powiatu myślenickiego funkcjonowało 
8 rodzin spokrewnionych, 8 rodzin niezawodowych, 3 zawodowe. Natomiast 
na koniec 2019 roku 5 rodzin spokrewnionych, 6 rodzin niezawodowych,  
1 zawodowa. 

Wykres 8 - Rodziny zastępcze w powiecie myślenickim – stan na 31 grudnia 2019 r. 
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Na terenie powiatu myślenickiego obserwuje się stałą tendencję spadkową 
liczby rodzin zastępczych oraz dzieci w nich umieszczonych.  Maleje również 
liczba dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą na rzecz innych form opieki 
nad małoletnimi ustanawianych przez Sąd (opieka prawna, piecza 
instytucjonalna, piecza bieżąca, adopcja). 
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Wykres 9 - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W roku 2019 opieką PCPR (również, jako Organizatora Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej) objęte były 22 rodziny zastępcze oraz 44 dzieci umieszczonych  
w tych rodzinach. Oprócz tego z pomocy pieniężnej korzystało także                
15 wychowanków rodzin zastępczych. Rodziny otrzymywały miesięcznie 
pomoc pieniężną w wysokości od 164,70 do 1 263 zł. Łącznie całoroczne 
wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich 
wychowanków tych rodzin wyniosły 400 844,21 zł (w 2018 roku               
503 669,59  zł). Środki te pochodziły z budżetu powiatu. W porównaniu  
z rokiem poprzednim wydatki te były mniejsze o 102 825,38 zł. 
 
 

Wykres 10 – Wydatki powiatu myślenickiego na pomoc pieniężną dla 
rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin  
w latach 1999-2019: 
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Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa            
w wychowywaniu dzieci w roku 2019 Powiatowe Centrum  przyznawało 
rodzinom zastępczym dodatek wychowawczy na dzieci do 18-go roku życia 
umieszczone w pieczy zastępczej. Począwszy od  stycznia do grudnia 2019 
skorzystało z tej formy pomocy 34 dzieci, łącznie wypłacono kwotę  
w wysokości 157 290,27 zł. Środki te wraz z kosztami obsługi (1572,90 zł) 
pochodziły z budżetu państwa.  
W 2019 r. realizowano również program Dobry Start w ramach, którego 
wypłacono świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla 36 
wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Kwota świadczeń wyniosła   
10 800 zł a koszty obsługi 360,00 zł  
 
 

W 2019 roku na terenie powiatu funkcjonowały 3 zawodowe rodziny 
zastępcze. Wszystkie rodziny zawodowe funkcjonowały na podstawie umów  
zlecenia zawartych ze Starostą, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu 
rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.  Łącznie rodziny te zapewniły opiekę  
9 dzieciom.  Dwie rodziny zrezygnowały z pełnienia opieki od drugiego 
półrocza. Wydatki na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, wyniosły  
w 2019 roku 60 600,00 zł (w 2018 roku 103 408,00 zł). 
 
 
Wykres 11 – Wynagrodzenia oraz świadczenia dla rodzin zastępczych 
zawodowych w latach 2005-2019: 
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W I półroczu powiat ponosił również koszty wynagrodzenia dla                       
1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Była to kwota 9 843,10 zł. 
Ponadto wynagrodzenie koordynatora zostało dofinansowane przez Wojewodę  
w wysokości  4 195, 00 zł  
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W trakcie 2019 roku z różnych powodów rozwiązano łącznie 9 rodzin,    
8 osób usamodzielniło się z rodzinnej formy pieczy zastępczej, wobec  
8 nastąpiła zmiana rodzaju pieczy zastępczej, 2 rodziny zawodowe złożyły 
rezygnację, dwie rodziny opuściły teren powiatu, 1 dziecko wróciło pod 
opiekę matki biologicznej.  
  
Wykres 12 – Dynamika wydatków na rodzinną i instytucjonalną pieczę 
zastępczą w powiecie myślenickim, w latach 2009-2019. 
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W trakcie roku prowadzone były działania wspierające dla rodzin 
zastępczych, ich podopiecznych i kandydatów na rodziny w formie 
indywidualnych konsultacji, poradnictwa pedagogicznego, doradztwa 
zawodowego oraz konsultacji w zakresie usamodzielnienia.  
Na terenie PCPR zorganizowano warsztaty szkoleniowe: 
Rozwijać Skrzydła oraz Wsparcie w wyborze ścieżki edukacyjnej.  
 
Rodzinom zastępczym umożliwiono udział w szkoleniach organizowanych 
poza PCPR.  
Tematyka szkoleń: 

1.  Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego  
2.  Opracowanie i realizacja programów usamodzielnienia wychowanków 

pieczy zastępczej oraz prawa i obowiązki opiekuna usamodzielnienia  
 
W ubiegłym roku po raz piętnasty na terenie powiatu myślenickiego 
obchodzono Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. 26 czerwca 2019 roku  
w ramach XX Myślenickich  Spotkań Integracyjnych zorganizowanych przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.  
Rodziny zostały zaproszone do udziału w imprezie integracyjnej w plenerze. 
Dzieci miały możliwość udziału w konkursach i zabawach oraz prezentacji 
swoich talentów plastycznych, muzycznych czy gimnastycznych.  
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2. Instytucjonalna piecza zastępcza: 
 
Opis realizacji: 
 
PCPR realizowało postanowienia Sądu o umieszczeniu w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej dzieci i młodzieży. W 2019 roku było 7 nowych spraw 
(dotyczyły umieszczenia 11 dzieci).  
 
Od października 2011 roku działa na terenie Powiatu Myślenickiego 
placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Lubniu. Od 
sierpnia 2018 jest prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  
 
W roku 2019 wysokość dotacji na prowadzenie placówki wyniosła               
554 400,00 zł  (w 2018  510 519,35 zł zł). Średnie miesięczne wydatki 
przeznaczone na utrzymanie dziecka w tej placówce (obliczone  zgodnie  
z  ustawą o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej) w 2019 roku 
zostały ustalone na 4 324,43 zł  (w 2018 roku 3 323,88 zł ).  
 

W/w placówka w Lubniu, jest przygotowana do zapewnienia całodobowej 
opieki  łącznie dla 14 dzieci. W placówce umieszczane są dzieci z terenu 
powiatu myślenickiego, wobec których Sąd wydał postanowienie  
o umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub te, które nie mogły 
zostać objęte opieką w rodzinnej pieczy zastępczej. 
W okresie sprawozdawczym placówka zapewniła całodobową opiekę  
20 małoletnim. Na koniec grudnia 2019 r. w placówce przebywało   
13 dzieci. 
 
W 2019 r. w ramach programu Dobry Start wypłacono świadczenia  
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla 12 wychowanków placówki. 
Kwota świadczeń wyniosła   3600 zł a koszty obsługi 120 zł. 
Od lipca 2019 r. w związku z nowelizacją  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.  
o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci wychowankowie placówki 
uzyskali prawo do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. 
Skorzystało 16 wychowanków, kwota świadczeń wyniosła 34 917,75 zł, 
koszty obsługi 349,18 zł  
  
W trakcie roku 2 pełnoletnich wychowanków  opuściło placówkę, a czworo 
dzieci wróciło pod opiekę rodziców. 
 
Od X 2016 roku funkcjonuje na terenie powiatu myślenickiego (w Nowej Wsi) 
placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  
W okresie sprawozdawczym placówka zapewniła całodobową opiekę  
9 małoletnim. Na koniec grudnia 2019 r. w placówce przebywało siedmioro 
dzieci. Na bieżące funkcjonowanie placówki przeznaczono w 2019 roku 
łącznie kwotę 193 818,39 zł. 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci, przyznawano dodatek do zryczałtowanej kwoty  
w wysokości dodatku wychowawczego na każde dziecko do 18-go roku życia 
umieszczone w  placówce rodzinnej. Począwszy od  stycznia do grudnia 2019  
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skorzystało z tej formy pomocy 9 dzieci, łącznie wypłacono kwotę  
w wysokości 37 746,23 zł. Środki te wraz z kosztami obsługi (377,46 zł) 
pochodziły z budżetu państwa.  
 

W 2019 roku, w placówkach poza powiatem umieszczono  siedmioro dzieci. 
Łącznie w takich placówkach przebywało 17 dzieci. W ciągu roku jeden  
z podopiecznych opuścił placówkę. 
W związku z zapisem w ustawie o możliwości pozostania pełnoletniego 
wychowanka w placówce na czas kontynuowania nauki wielu z nich korzysta 
z tego uprawnienia i nadal przebywa  w dotychczasowych placówkach.  
 

Wykres 13 – Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych  poza powiatem myślenickim oraz w POW Lubień i Nowa 
Wieś - w latach 2005-2019: 
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3. Działania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej (Organizatora Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej):  
 
Opis realizacji: 
 
Istotnym zadaniem Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest 
dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej 
pieczy zastępczej.  
Zespół ds. pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym przeprowadzał częste 
i regularne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych. W celu 
dokonania okresowej oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka 
umieszczonego w pieczy  posiłkowano się również opinią szkolną opinią 
psychologiczną na temat małoletnich, opinią koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej a także asystentów rodzin i pracowników socjalnych  
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W roku 2019 Organizator  rodzinnej pieczy zastępczej sporządził :  
- 54 oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz zasadności 
ich dalszego pobytu w pieczy, 
- 7 analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej (dotyczących łącznie 10 osób), 
- 52 modyfikacje Planów Pomocy Dzieciom przebywającym w rodzinnej 
pieczy zastępczej, 
-  2 Plany  Pomocy Dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej, 
-  9 ocen rodzin zastępczych.  
 
W ramach działań Organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej dokonywano 
okresowej oceny sytuacji dziecka na posiedzeniach zespołu specjalistów 
(wymóg wprowadzony  ustawą z dnia 25 lipca 2014 r.  o zmianie ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2014 poz.1188). 
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, 
- inni specjaliści pracujący z dzieckiem lub rodziną (psycholog, 
przedstawiciel placówki oświatowej) 
- rodzice dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej   
- inne osoby bliskie dziecku 
 - przedstawiciel ośrodka adopcyjnego 
 

W sumie w trakcie roku 2019 odbyło się 31 posiedzeń zespołów ds. oceny 
sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.  
Po każdym posiedzeniu Zespołu sporządzana jest opinia na temat aktualnej 
sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinnym 
domu dziecka. Na podstawie sporządzonej w/w 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. Dodatkowo obecni na zespole przedstawiciele instytucji otrzymywali 
kopię sporządzonego protokołu w sprawie ustaleń zespołu i zobowiązań dla 
każdej ze stron. 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 placówkach   
w Lubniu i Nowej Wsi.  W trakcie roku 2019 w placówce w Lubniu odbyło się 
8 posiedzeń zespołu, na których omawiano sytuacje 20 wychowanków, 
natomiast w Nowej Wsi zorganizowano 6 posiedzeń zespołu w sprawie  
9 wychowanków. Protokoły z posiedzeń były przesyłane do Sądu Rodzinnego. 
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W roku 2019 dokonywano zgłoszenia do ośrodka adopcyjnego  
o uregulowanej sytuacji prawnej 3 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej. Dokumentacja dotycząca sytuacji zgłoszonych dzieci jest na 
bieżąco uzupełniana. 
W 2019 roku  2 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy  zastępczej poza 
powiatem zostało przysposobionych. 
 

4. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej:  
 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach byli zatrudnieni  
dwaj koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (umowy o pracę w systemie 
zadaniowym).  
 
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 koordynatora zostało objętych łącznie 6 rodzin zastępczych 
zapewniających opiekę dla 16 dzieci. 
 

Koordynator pracował z 5 rodzinami spokrewnionymi z dzieckiem,             
1 rodziną niezawodową.  
 

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 16 rodzin zastępczych, sprawujące pieczę nad                 
28 dziećmi, wśród których były rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny 
niezawodowe, zawodowe.  
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej prowadził wgląd w sytuację  dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych poprzez comiesięczny kontakt,  
który miał na celu między innymi :budowanie pozytywnych relacji z rodziną 
zastępczą, zdiagnozowanie jej potrzeb, ustalenie czy rodzice zastępczy 
prawidłowo wywiązują się z opieki wobec powierzonego im dziecka. 
 

Koordynator współpracował z asystentami rodzin w zakresie wymiany 
informacji oraz realizowania planu pomocy dziecku, a także z różnymi 
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instytucjami np. Szkołami, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądami  
i kuratorami oraz Ośrodkiem Adopcyjnym. 
 

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 10-ciorga dzieci w rodzinach zastępczych na 
terenie powiatów: nowosądeckiego, krakowskiego, brzeskiego oraz miasta 
Kraków i miasta Nowy Sącz.  
Łącznie wydatki z tego tytułu w 2019 roku wyniosły: 159 849,10 zł (w 2018 
172 603,86 zł ). 
 
 

Wykres 14 – Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na 
terenie innych powiatów w latach 2004-2019: 
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Z kolei w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu 
myślenickiego przebywały dzieci z powiatu gliwickiego, krakowskiego oraz 
wielickiego, suskiego  i limanowskiego (łącznie 7 dzieci), za które powiat 
myślenicki otrzymywał zwrot środków na ich utrzymanie - łącznie 50 579,81 
zł ( w 2018 roku kwota  44 155,81 zł ). 
 

W 2019 r. dochody z gmin obciążanych notami księgowymi z tytułu 
ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych  
w rodzinnej pieczy zastępczej ogółem wyniosły: 131 106,44 zł (w 2018 roku 
147 170,75 zł). Wymienione wpływy prezentuje poniższa tabela. 
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Tab. 10 - Dochody z gmin z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę  
i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 
ogółem w 2019 roku. 
 

Lp. 

 
 

Gmina* 
 
 

okres wpłat suma 

1 Gmina Myślenice I – XII 2019r. 39 026,31 
2 Gmina Dobczyce I – XII 2019r. 33 312,00 
3 Gmina Sułkowice I – XII 2019r. 23 212,35 
4 Gmina Wiśniowa I – XII 2019r. 21 440,43 
5 Gmina Siepraw I – III 2019r. 303,30 
6 Gmina Pcim I – XII 2019r. 12 279,79 
7. Gmina Raciechowice  VI – XII 2019r 1 532,26 
 Razem  131 106,44  

 
* - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na 
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki,  
w wysokości: 
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
 

 
 
Na powiatach ciąży również obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt 
małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W trakcie roku 2019   
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem przebywało 
łącznie 17 wychowanków (w 2018 roku 19).  
 

Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej w 2019 roku wynosił w zależności od rodzaju placówki  
i podmiotu prowadzącego od 3 336,36zł (placówka socjalizacyjna Miasto 
Krosno) do 8 937,41zł (placówka opiekuńczo- terapeutyczna ).  
 

Na utrzymanie dzieci z terenu powiatu myślenickiego w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w roku 2019 
wydano środki w wysokości 878 663,17 zł  (w 2018   830 570,87 zł ). 
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Wykres 15 – Koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo 
wychowawczych na terenie innych powiatów w latach 2005-2019: 
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W 2019 roku dochody z gmin obciążanych notami księgowymi z tytułu 
ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych  
w instytucjonalnej pieczy zastępczej ogółem wyniosły: 561 316,06 zł 
(w 2018 roku 359 528,35 zł )Wymienione wpływy prezentuje poniższa 
tabela. 
 
 

Tab. 11 - Dochody z gmin z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę  
i wychowanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej ogółem w 2019 roku. 
 

Lp. Gmina* okres wpłat suma 

1 Gmina Myślenice I – XII 2019r. 185 082,93 
2 Gmina Dobczyce I – XII 2019r. 65 171,71 
3 Gmina Siepraw I – XII 2019r. 68 628,55  
4 Gmina Wiśniowa I – XII 2019r. 102 827,18 
5 Gmina Pcim I – XII 2019r. 42 048,36 
6 Gmina Sułkowice I – XII 2019r. 95 732,78 
7. Gmina Lubień  XI-XII 2019r.  1 824,55 
 Razem  561 316,06 

 

* - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 
1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w POW. 
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6. Pomoc dla osób usamodzielnianych:  
 

Do zadań własnych powiatu należy także finansowanie pomocy 
przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne 
placówki opiekuńczo-terapeutyczne, w tym na kontynuowanie nauki, na 
usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie. 
 

Opis realizacji: 
 

W 2019 roku 12 wychowanków z rodzin zastępczych objętych było pomocą 
pieniężną. Łącznie kwota pomocy na kontynuację nauki wyniosła                
48 113,07 zł. Z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystało              
2 wychowanków rodziny zastępczej (kwota: 13 878,00 zł), a pomoc na 
zagospodarowanie przyznano 4 wychowankom na łączną kwotę 6 308,00 zł. 
Razem na powyższe formy pomocy wydatkowano  68 299,07 zł. 
 

Pomocy na usamodzielnienie udzielano także w 2019 roku  wychowankom 
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z pomocy na 
kontynuację nauki skorzystało w trakcie roku 10 wychowanków placówek 
(kwota pomocy wyniosła 48 759,62 zł), z pomocy pieniężnej na 
usamodzielnienie skorzystało 5 wychowanków (kwota 27 869,00 zł). W 2019 
roku 2 wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej otrzymało 
pomoc na zagospodarowanie (kwota  3153,00 zł). Razem na powyższe formy 
pomocy wydatkowano 79 781,62 zł.  
 

Wykres 16 – Pomoc pieniężna dla wychowanków rodzin zastępczych  
i placówek opiekuńczo wychowawczych w latach 2001-2019: 
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Nie realizowano zadań związanych z pomocą wychowankom w uzyskaniu 
możliwości zamieszkania w mieszkaniu chronionym, gdyż w powiecie nie 
występowały rozpoznane potrzeby w tym zakresie. Nie realizowano zadań 
związanych z pomocą w znalezieniu zatrudnienia gdyż w przypadku 
wychowanków opuszczających placówki w 2019 roku żaden nie wystąpił  
o taką pomoc, ponadto urząd pracy nie dysponował żadnymi ofertami pracy, 
ofertami stażu czy szkoleń doskonalących  dla osób pełnoletnich uczących 
się. Dwukrotnie w 2019 roku PCPR przesłało informacje na temat kursów 
zawodowych, z których chcieliby skorzystać usamodzielniający się 
wychowankowie. Również w tym czasie kierowani byli wychowankowie do 
Młodzieżowego Centrum Kariery działającego przy OHP w Myślenicach   
w celu zapoznania ich z ofertą proponowanych szkoleń, kursów 
dokształcających oraz ewentualnych staży zawodowych.  
 
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 skierowało na szkolenie 3 osoby (1 małżeństwo i osoba samotna), 
kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. 
 
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. 
 
Prowadzono postępowanie w 74 sprawach dotyczących odpłatności 43 
rodziców biologicznych. Wydano łącznie 91 decyzji (49 decyzji o odstąpieniu 
od ustalenia opłaty rodziców biologicznych między innymi ze względu na 
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trudną sytuację materialną, rodzinną i życiową stron, 14 decyzji  
o wygaśnięciu poprzednich decyzji i 28 decyzji o umorzeniu postępowania.  
Przez cały rok trwały działania mające na celu obciążenie odpłatnością 
rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w całodobowych 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  
Prowadzono postępowanie w 81 sprawach dotyczących odpłatności 56 
rodziców biologicznych. Wydano łącznie 86 decyzji (53 decyzje o odstąpieniu 
od ustalenia opłaty rodziców biologicznych między innymi ze względu na 
trudną sytuację materialną, rodzinną i życiową stron, 3 decyzje  
o wygaśnięciu poprzednich decyzji, 29 decyzji o umorzeniu postępowania  
i 1 decyzję o ustaleniu opłaty). 
 
Zgodnie z art. 193 ust. 7 b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej należności z tytułu nieponoszenia opłaty, podlegają egzekucji  
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
W 2019 roku postępowanie egzekucyjne prowadzone było w 19 sprawach, 
(16 dotyczyło zaległej opłaty rodziców biologicznych, a 3 zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń przez wychowanków pieczy zastępcze). 
 
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 
starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą 
o powstaniu tej zaległości.  
 
Do pięciu Biur Informacji Gospodarczej przekazane są informacje dotyczące 
9 rodziców biologicznych. 
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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. Kontynuowanie wprowadzenia zmian organizacyjnych, prawnych  
i finansowych do systemu organizacji pieczy zastępczej.  

2. Realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myślenickim 
na lata 2019-2021, który został przyjęty Uchwałą Nr III/27/2018 Rady 
Powiatu Myślenickiego z dnia 21 grudnia 2018 r.   

3. Tworzenie warunków do rozwoju pieczy zastępczej z ukierunkowaniem na 
rozwój form rodzinnych. 

4. Kontynuacja wypracowanych dotychczas procedur postępowania 
instytucji funkcjonujących na terenie Powiatu w sytuacji interwencyjnego 
odbioru małoletniego dziecka i konieczności zapewnienia mu 
natychmiastowej opieki.  

5. Przeprowadzanie kampanii społecznych mających  na celu podnoszenie 
poziomu wiedzy społeczeństwa na temat rodzicielstwa zastępczego oraz 
pozyskanie kandydatów do pełnienia różnych form opieki zastępczej . Termin 
realizacji zadania 2019-2021.   

6. Podejmowanie działań w celu zwiększenia oferty wsparcia dla  
funkcjonujących rodzin zastępczych, w tym rozwoju kompetencji  
wychowawczych osób pełniących funkcje opiekunów zastępczych. Termin 
realizacji zadania 2019-2021.   

7. Zapewnienie środków na pomoc finansową dla rodzin zastępczych 
zawodowych w ilości określonej limitem uwzględnionym w Programie 
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myślenickim na lata 2019-2021. 

Tabela 12 - Trzyletni limit rodzin zastępczych zawodowych  

Lata  Rodziny zastępcze zawodowe 

utworzone w danym roku 

Łączna liczba rodzin zastępczych zawodowych 

funkcjonujących w danym roku 

2019 1 rodzina zastępcza zawodowa 4 rodziny zastępcze zawodowe 

2020 1 rodzina zastępcza zawodowa  5 rodzin zastępczych zawodowych  

2021 1 rodzina zastępcza zawodowa  6 rodzin zastępczych zawodowych  

 
Planowany limit rodzin zawodowych w roku 2019 nie został osiągnięty  
z powodu braku kandydatów. Działania mające na celu ich pozyskanie 
zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu z Realizacji  Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2019r. [str.59] 
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8. Zapewnienie środków na pomoc finansową dla rodzin zastępczych  
i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Realizacja zadania 
2019 - 2021. 
 

9. Zapewnienie środków na dalsze funkcjonowanie  placówki opiekuńczo- 
wychowawczej w Nowej Wsi oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej  
w Lubniu. Wspieranie usamodzielnienia wychowanków placówek  oraz osób 
określonych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 
 

10. 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. 
 

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. Zapewnienie 
regularnego kształcenia się i rozwijania warsztatu pracy. Termin realizacji 
2019-2021r. 

Liczba dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej jest nadal znaczna, 
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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Sprawozdanie z Realizacji  Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w 2019r.:  
   
Cel:  Tworzenie warunków do powstawania nowych rodzin zastępczych, 
rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych 
 
realizacja:  
 

1. Zamieszczenie na stronie internetowej PCPR ogłoszenia o naborze 
kandydatów na rodziców zastępczych.  Na stronie internetowej  
w zakładce Piecza Zastępcza → Zostań Rodzicem Zastępczym można 
znaleźć krótką informacją na temat wymogów jakie stawia ustawa 
przed kandydatami na rodziców zastępczych  oraz gdzie należy się 
zgłosić celem zasięgnięcia szczegółowych informacji w tym 
przedmiocie.  

2. W pierwszym kwartale roku 2019 ukazały się w lokalnej prasie (Gazeta 
Myślenicka, wydanie 07/2019 oraz 08/2019) dwa artykuły na temat 
rodzicielstwa zastępczego. Artykuły miały na celu zaznajomienie 
mieszkańców Powiatu z tematyką pieczy zastępczej oraz zachęcenie ich 
do podjęcia się funkcji rodzica zastępczego. 

3. W  ramach promowania m.in. pozytywnego wizerunku rodzicielstwa 
zastępczego jedna z rodzin zastępczych współpracująca z powiatem 
myślenickim wraz ze swoimi  podopiecznymi przystąpiła do XII 
Małopolskiego Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin 
zastępczych i adopcyjnych pod hasłem: „Jeśli nie sm@rtfon to co? 
AlternaTYwne/kreaTYwne sposoby na spędzenie czasu wolnego” 
współorganizowanego przez Komisję Polityki Prorodzinnej i Społecznej 
Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie. Rodzina zdobyła drugie miejsce w kategorii 
praca rodzinna.  

4. W okresie sprawozdawczym pracownicy Centrum  promowali rodzinną 
pieczę zastępczą podczas XX Myślenickich Spotkań Integracyjnych 
organizowanych przez PCPR. W czasie spotkania rozdawano ulotki 
oraz babeczki z pikerami zawierającymi hasło „Stawiam na rodzinę. 
Zostań Rodziną Zastępczą. Zadzwoń… ”).Spotkanie połączone było  
z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Zaproszono wszystkie 
funkcjonujące na terenie Powiatu rodziny zastępcze oraz pracowników 
placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz ze swoimi podopiecznymi.  

5. Ogłoszenie i przeprowadzenie wśród uczniów szkół podstawowych  
z terenu Miasta Myślenice konkursu rysunkowego na hasło i plakat 
promujące rodzicielstwo zastępcze. Informacja o rozstrzygnięciu 
konkursu oraz uroczystym wręczeniu nagród została zamieszczona na 
stronie internetowej PCPR, w gazecie SEDNO. Telewizja Myślenice iTV 
również przygotowała  krótki reportaż na tę okoliczność.   

6. Wydanie kalendarza na rok 2020 (szt. 100) zawierającego nagrodzone 
prace w konkursie plastycznym. Przekazanie kalendarzy do szkół, 
instytucji samorządowych, gminnych, stowarzyszeń, rodzin 
zastępczych.  
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7. W roku ubiegłym kontynuowano kolportowanie ulotek  oraz plakatów 
zachęcających do podjęcia się funkcji rodzica zastępczego. 
Rozdysponowano w/w materiały m.in. wśród Ośrodków Pomocy 
Społecznych działających na terenie Powiatu.   

8. Udzielanie przez pracowników PCPR zainteresowanym mieszkańcom 
Powiatu informacji na temat rodzicielstwa zastępczego.   

9. W okresie sprawozdawczym PCPR wydał 4 opinie na temat spełniania 
przez kandydatów wymogów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
(tylko jedna rodzina otrzymała opinię pozytywną), skierował trzech 
kandydatów na szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych, 
wydał dwa zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do pełnienia 
funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.   Jedna z kandydatek została 
zakwalifikowana na szkolenie dopiero w obecnym roku.   

10. Prowadzano rozmowy z niezawodowymi rodzinami zastępczymi 
dotychczas funkcjonującymi na terenie Powiatu na temat możliwości 
przekształcenia w zawodowe rodziny zastępcze. Są tą rodziny 
spokrewnione z dziećmi, którym zapewniają opiekę. Na obecną chwilę 
żadna z tych rodzin nie wyraziła gotowości by zmienić status rodziny 
zastępczej na zawodową i zapewnić opiekę obcym podopiecznym.  

 
 
Cel: Rozwijanie kompetencji wychowawczych osób pełniących funkcję 
opiekunów zastępczych.  
 
Realizacja:  
 

1. W okresie sprawozdawczym PCPR zorganizowało dwa szkolenia. 
Pierwsze pn. „Rozwijać skrzydła” skierowane dla nastolatków 
przebywających w pieczy zastępczej. Każdy usamodzielniany 
wychowanek pieczy zastępczej powinien być odpowiednio 
przygotowany do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 
Dlatego bardzo istotną kwestią jest wsparcie takiej osoby już w trakcie 
jej pobytu w pieczy zastępczej. Celem szkolenia było zatem 
odpowiednie przygotowanie wychowanków do  procesu 
usamodzielnienia, rozpoznanie przez młodzież swoich możliwości oraz 
zweryfikowanie dalszych planów edukacyjnych. W szkoleniu wzięło 
udział 9 podopiecznych. Temat drugiego szkolenia brzmiał „Wsparcie w 
wyborze ścieżki edukacyjnej”.  Było ono adresowane do opiekunów 
zastępczych oraz pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej 
mającej pod opieką nastolatków. Spotkanie miało na celu 
przygotowanie rodziców, opiekunów do efektywnego wspierania swoich 
podopiecznych w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
W szkoleniu uczestniczyły 3 osoby. Wszystkie osoby otrzymały 
zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.  

2. Pracownicy Centrum przekazywali rodzinom zastępczym informacje na 
temat bezpłatnych szkoleń dla osób sprawujących pieczę zastępczą 
organizowanych przez ROPS w Krakowie i zachęcali do wzięcie w nich 
udziału. W szkoleniach organizowanych przez ROPS wzięły udział 
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łącznie 4 osoby. Były to szkolenia pt. „Wybrane zagadnienia z zakresu 
prawa rodzinnego” oraz „Opracowanie i realizacja programów 
usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej oraz prawa i 
obowiązki opiekuna usamodzielnienia.”  

3. Na początku roku 2019 r. na terenie Centrum zostało zorganizowane 
spotkanie z rodzinami zastępczymi podczas którego omówiono zasady 
współpracy, udzielono informacji o instytucjach świadczących pomoc 
na rzecz rodziny, miejscach uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, 
psychologicznej, pedagogicznej. Informowano również o planowanych 
zmianach w systemie pieczy zastępczej oraz świadczeniach 
fakultatywnych o które mogą wnioskować rodziny zastępcze.  

4. W roku 2019 PCPR dokonał oceny 9 rodzin zastępczych pod kątem 
posiadanych przez nie predyspozycji oraz jakości wykonywanej pracy. 
Żadna z rodzin nie uzyskała negatywnej oceny.  

 
Cel: Podnoszenie jakości usług na rzecz pieczy zastępczej.  
 
Realizacja:  
 
Udział kadry realizującej zadania w ramach zespołu pieczy zastępczej  
w konferencjach i specjalistycznych szkoleniach z zakresu organizacji pieczy 
zastępczej, w celu podejmowania dalszych działaniach na rzecz pieczy 
zastępczej.  
 
Cel: Inicjowanie działań zmierzających do najbardziej minimalnego 
okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
 
Realizacja:  
 

1. W okresie sprawozdawczym dokonywano oceny sytuacji dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych. W przypadku dzieci poniżej 3 
r.ż. ocena ta dokonywana była raz na kwartał, natomiast w przypadku 
dzieci powyżej 3 r.ż. raz na sześć miesięcy. Liczba zorganizowanych 
ocen sytuacji wyniosła w poprzednim roku 54. W  przedmiotowej  
ocenie  uwzględniano  informacje dotyczące sytuacji rodziny 
biologicznej dziecka,  sytuacji zdrowotnej i edukacyjnej dziecka, 
ewentualnych problemów opiekuńczo-wychowawczych, metod pracy 
stosowanych  z  dzieckiem i rodziną oraz ustalano plan działania na 
kolejne miesiące. Po przeprowadzeniu przedmiotowych ocen 
organizator przekazywał je do właściwego Sądu wraz z opinią  
o zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

2. W przypadku, gdy sytuacja rodzinna dziecka przebywającego w pieczy 
zastępczej nie ulega poprawie, podejmowane działania zmierzające do 
zapewnienia  dziecku  stabilnego  środowiska  rodzinnego  w  postaci  
rodziny adopcyjnej. W okresie sprawozdawczym PCPR sporządziło 
karty zgłoszeniowe 3 dzieci do Ośrodka Adopcyjnego, z czego tylko 
jedno zostało zakwalifikowane do przysposobienia.  
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3. W okresie sprawozdawczym skierowano do Sądu dwa wnioski 
wskazujące na zasadność uregulowania przed upływem 18 miesięcy od 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej sytuacji prawnej 
małoletnich. Sprawy te się jeszcze nie zakończyły 

4. W 2019r. opracowano we współpracy z asystentem rodziny z ramienia 
właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej 2 nowe plany pomocy dziecku, 
a zmodyfikowano 52 już istniejące.  

5. Pracownicy PCPR wzorem lat ubiegłych uczestniczyli również  
w posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci 
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 
Powiatu.  

6. Ponadto zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej utrzymywał regularny 
kontakt z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej (pracownikami 
socjalnymi, asystentami rodzinnymi), kuratorami zawodowymi  
i społecznymi. Kontaktował się również z instytucjami takimi jak: 
poradnia psychologiczno-pedagogiczna, placówki służby zdrowia oraz 
szkoły. 

 
 

Cel: Wzmocnienie działań skierowanych na usamodzielnianych 
wychowanków opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę 
zastępczą, oraz inne formy opieki oraz ich integrację ze środowiskiem.  
 
Realizacja:  

1. W ramach realizacji powyższego celu zostało sporządzonych  9 
Indywidualnych Programów Usamodzielniania z osobami 
przebywającymi w pieczy zastępczej (tj. 6 indywidualnych programów 
usamodzielnienia w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 3 indywidulane 
programu usamodzielnienia w instytucjonalnej pieczy zastępczej),  
z czego 7 z pomocą pracowników PCPR w Myślenicach  

2. W okresie sprawozdawczym sporządzono 4 modyfikacji 
indywidualnych programów usamodzielnienia pełnoletnich 
wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych, 2 modyfikacje 
indywidulanych programów usamodzielnienia pełnoletnich 
wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 6 
modyfikacji  indywidualnych programów usamodzielnienia 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.   

3. Przygotowano 4 ocen końcowych procesu usamodzielnienia 
wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych, 2 oceny 
końcowe procesu usamodzielnienia wychowanków młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych  oraz 2 oceny dot. wychowanków rodzin 
zastępczych.  
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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 nieposiadających 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 turnusów rehabilitacyjnych z budżetu powiatu dla 50 
osób w wysokości  59 846,00 zł ( Plan wynosił 60 000,00 zł ) 

 
b) 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: 20 spraw, 
- Nadzorowanie i kontrola działalności warsztatów pod względem 

wydatkowania środków, realizacji planu finansowego (kwartalnie, 
półrocznie, rocznie) i budżetu ustalonego ze środków PFRON: 10 spraw, 

- Naliczanie i wypłaty dofinansowania na funkcjonowanie warsztatów ze 
środków PFRON: 10 spraw, 
• Liczba miejsc funkcjonujących w Warsztatach Terapii Zajęciowej  

w Harbutowicach wynosiła 90 i 18 pracowni, w tym: 40 miejsc 
w Harbutowicach (8 pracowni), 25 miejsc w Myślenicach  
(5 pracowni) i 25 miejsc w Dobczycach (5 pracowni). 

• Liczba uczestników korzystających z prowadzonych przez WTZ  
w 2019 roku zajęć: 94 osoby (w tym 41 osób z umiarkowanym  
stopniem niepełnosprawności 53 z znacznym stopniem 
niepełnosprawności). Dowozami objęto 60 uczestników. 

• Ogólna kwota wykorzystana na dofinansowanie zadania wyniosła:  
1 809 495,98 zł  
z czego: 
-90% dofinansowane przez PFRON tj. kwota 1 628 546,00  zł 
-10% dofinansowanie przez Powiat Myślenicki tj. kwota  
180 950,00  zł 

 
W 2019 roku wysokość miesięcznego dofinansowania jednego uczestnika 
WTZ ze środków PFRON wynosiła  1 507,91 zł. 
 
Ponadto dofinansowano z budżetu powiatu 10 % kosztów uczestnictwa  
(8 mieszkańców) naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej 
znajdujących się na terenie innych powiatów w wysokości: 15 415,14 zł  
w tym: 
- 4 uczestników   na kwotę 7 372,46  zł powiat krakowski  
- 4 uczestników na kwotę 8 042,68 zł powiat wielicki. 
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Od stycznia 2020 roku, przeniesiona została do nowych, nowoczesnych 
pomieszczeń siedziba filii WTZ w Myślenicach. Jednocześnie zwiększono 
ilość miejsc dla uczestników tej filii o 10 (z 25 do 35), a co za tym idzie ilość 
wszystkich miejsc WTZ z 90 do 100. W związku z tym, zwiększeniu uległa 
również ilość pracowni w filii WTZ w Myślenicach (o dwie pracownie). 
 
c) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych: 
 
- Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie    
  rehabilitacyjnym wraz z opiekunami : 211 w tym 63 opiekunów. 
- Liczba złożonych wniosków: 148 
- Liczba wydanych wniosków oraz udzielanych informacji: ok. 190 
- Wypłacone dofinansowanie: 41 osób, 39 780,00 zł 
 w tym: 
- dorośli niepełnosprawni z ZPCH – 1 osoba , 733,00 zł 
- pozostali dorośli niepełnosprawni - 26  osób, 27 334,00 zł 
- dzieci i młodzież niepełnosprawna – 2 osoby, 2 334 zł 
- opiekunowie dorosłych – 10 osób, 7783,00 zł 
- opiekunowie dzieci i młodzieży –2 osoby, 1 556,00 zł  
 w tym: 
mieszkańcy wsi – 29 osób, 30 622,00 zł 
kobiety- 19 osób, 19 184 zł 
 
d) 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 2019 roku -  126 
- liczba zawartych umów – 88  na kwotę 237 886,00  zł 
- wypłacone dofinansowanie: 70 osób na kwotę 135 529,00 zł 
  w tym: 
- na likwidację barier technicznych –56  osób na kwotę 122 862,00 zł 
- na likwidację barier w komunikowaniu się – 14  osób na kwotę 12 667,00 zł 

 
- dofinansowanie  Likwidacji barier architektonicznych 
 
- liczba złożonych wniosków w 2019 roku – 16 - liczba zawartych umów – 11  
na kwotę 78 390,00 zł 
- wypłacone dofinansowanie: 11  osób na kwotę 77 192,00 zł 

 
Ogólnie w zadaniu dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się zostało podpisanych 99  umów na 
kwotę 316 275,00 zł. 
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Wypłaconych dofinansowań: 81 umów na kwotę 212 720,00 zł 
W tym z dofinansowania skorzystało: 6 dzieci na kwotę 7 042,00 zł 
 

- udzielanie informacji na temat zadania, wydawanie druku wniosku –  
ok. 500 
- przeprowadzenie wizji lokalnej, na podstawie której wniosek przeznaczony 
   jest do rozpatrzenia (dot. likwidacji barier architektonicznych) – 16 
- ocena kosztorysu, sporządzanie umów, przeprowadzenie wizji lokalnej po  
   zakończeniu robót z zakresu dofinansowania (dot. likwidacji barier  
   architektonicznych) – 11 
 

e) Działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności 
poprzez dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze.  

 

- liczba złożonych wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – 27-  
  na kwotę 101 020,00 zł 
- liczba podpisanych umów z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny –  
  23 na kwotę 37 271,00 zł 
- liczba złożonych wniosków na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  
   i środki pomocnicze – 481 osób na kwotę 426 904,00 zł 
- liczba wypłaconych dofinansowań z zakresu zaopatrzenie w przedmioty  
   ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny –  456 osób 
   na kwotę 405 997,00  zł  
w tym: 
- liczba wypłaconych dofinansowań dla dzieci i młodzieży – 47 na kwotę  
73 564,00 zł 
- wypłacone dofinansowanie dla mieszkańców wsi – 335 na kwotę  
304 099,00 zł 
- wypłacone dofinansowanie dla kobiet – 218   na kwotę 153 186,00 zł 
 

f) 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.  
 

Wnioski złożone w roku 2019 (do 30 listopada) – realizacja w roku 2020 –  
9 wniosków na kwotę 47 730,00 zł 
 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych KRZCZONÓW 
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym NADZIEJA 
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice 
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  
  Koło w Myślenicach 
- Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu 
- Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA  
 
 

Wnioski złożone w roku 2018 ( do 30 listopada) – realizacja w roku 2019.  
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- złożone wnioski – 8 na kwotę  49  400,00 zł 
- zawarte umowy – 8  na kwotę  25 050,00  zł 
- liczba osób, które skorzystały  z dofinansowania według zawartych umów –  
  489 na kwotę 25 050,00 zł 
- w tym dla dzieci i młodzieży –   107 na kwotę 5 649,00 zł 
- w tym dla mieszkańców wsi – 305 na kwotę 17 270,00 zł 

 

Wśród wnioskodawców, którzy skorzystali z dofinansowania w roku 2019 
były następujące podmioty: 
 
1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice, 
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów  
3. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu 
4. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA  

w Harbutowicach, 
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym NADZIEJA w Stróży 
 
 
g) Dofinansowanie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  
 
-  1 wniosek Caritas Archidiecezji Krakowskiej na kwotę 23 114,00 zł. 

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

powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

W roku 2014 został opracowany pod nadzorem PCPR "Program Działań 
na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020", który został 
przyjęty Uchwałą nr XLVIII/407/2014 Rady Powiatu Myślenickiego  
z dnia 10 kwietnia 2014 roku. Wśród celów i zadań wymienionych  
w Programie, podjęto również zadania wymienione w niniejszym 
sprawozdaniu, a ponadto w roku 2019 kontynuowano zatrudnienie 
doradcy ds. osób niepełnosprawnych ze środków PCPR (wcześniej – do 
połowy 2015 r. - ze środków EFS). Okresowa ocena realizacji Programu 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim 
została zamieszczona na końcu niniejszej części sprawozdania. 

 

i) 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 
XX Myślenickie Spotkania Integracyjne AD 2019. Udział  
w tej imprezie wzięło około 500 osób z terenu całego Powiatu.  
O Spotkaniach szeroko informowały lokalne gazety. Patronat medialny 
nad przedsięwzięciem objęła tradycyjnie Gazeta Myślenicka oraz ITV 
Myślenice. W realizację imprezy czynnie włączyły się AutoKlub Myślenice, 
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Myślenicka Szkoła Jazdy Konnej „Hucuł” oraz inne liczne podmioty  
i osoby. Koszty imprezy pokryte ze środków własnych Powiatu wyniosły 
5 991,14  zł. 

 

j) opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących osób 
niepełnosprawnych: 

 

W 2019 roku kontynuowano współpracę z Powiatową Telewizją 
Internetową, redakcjami Gazety Myślenickiej oraz Dziennika Polskiego  
i realizowano za ich pośrednictwem 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. 

 

k) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  
i zawodowej osób niepełnosprawnych: (25 spraw)  

l) Współpraca z innymi jednostkami samorządu powiatowego oraz 
samorządami gminnymi w sprawach rehabilitacji społecznej:  
( 20 spraw ) 

m) Sporządzanie wniosków i planów finansowych PFRON: (13 spraw) 
n) Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty: (10 spraw). 
 
Łącznie na rehabilitację społeczną w 2019 roku wydano środki PFRON  
w wysokości: 2 335 207,00 zł. 
 
 
Rehabilitacja zawodowa realizowana przez PUP: 

 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych  poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu 
(art. 11) dla 1  osoby w wysokości  2 255,68  zł 
 
 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 
(art.26e) – 1 osób na kwotę 37 744,32 zł 
 

Udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a) –  
2 osoby na kwotę  54 000,00 zł 
 

Łącznie na rehabilitację zawodową w 2019 roku wydano środki PFRON 
w wysokości: 94 000,00 zł 
 
 
• Ogółem otrzymane środki z PFRON w ramach algorytmu, w wysokości  

2 490 816,00  zł  skorzystało ok. 1 165 osób. 
• Wykorzystano 100 % przekazanych środków.  
• Środki niewykorzystane  879 zł 
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Koszty obsługi: 
 
Wykorzystana przez Powiat kwota kosztów obsługi realizowanych wyżej 
zadań, która jest pokrywana przez PFRON, wyniosła: 60 730,00 zł. 
 

Całkowita wysokość środków PFRON wykorzystanych na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 

przyznanych na podstawie algorytmu wyniosła:  
2 429 207,00* 

  

* (bez kosztów realizacji zadań oraz bez odsetek) 
 

Wysokość środków własnych powiatu myślenickiego przeznaczonych na 
dofinansowanie rehabilitacji społecznej 262 201,88 zł 

 

Ilość osób objętych dofinansowaniem bezpośrednim lub pośrednim: 
około 2 000 osób 

 
 
 
ad. B. Inne działania podjęte na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców: 
 
Opis realizacji: 
 

1. W 2019 roku powiat myślenicki przystąpił po raz kolejny do realizacji 
pilotażowego programu PFRON pn. "Aktywny Samorząd".  
Środki otrzymane w 2019 roku na realizacje programu wyniosły 342 733,70 
zł w tym:  

 
Moduł I -  260 031,00 zł 
Moduł II - 8 61 851,00 zł 
 
Obsługa programu 16 094,10 zł 
Promocja  3 195,27 zł 
Ewaluacja 1 562,33 zł 

 
 

Wysokość dofinansowania wypłacona 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 -   48 045,00 ( 7 wniosków); 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - 0,00 zł (0 wniosków); 



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

- 70 -

Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ( dysfunkcja narządu słuchu  
w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)-   
0,00 ( 0 wniosków ); 

Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu( dla osób z dysfunkcją słuchu) -   0,00 ( 0 wniosków) 

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

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania – 50 009,50 zł ( 9 wniosków); 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 0,00 zł  
( 0 wniosków ); 

Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku) – 4671,00 zł  
( 1 wniosek );  

Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu) – 12 018,00 zł 

( 5 wniosków )  

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
sprzętu elektronicznego – 0,00 zł(0 wniosków ); 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym -  
- 0,00 zł (0 wniosków) ; 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego  
skutera  lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym -  4 600,00 zł  
(2 wnioski); 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy, co najmniej na III poziomie 
jakości – 56 717,61 zł ( 3 wnioski)  

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 
kończyny, (co najmniej na III poziomie jakości) – 0,00 zł ( 0 wniosków ); 

Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego -15 000,00 zł  
( 3 wnioski) 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej - 993,00 zł ( 1 wniosek); 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym-  
44 351,00 zł ( 27 wniosków); 

 

Obsługa programu 6 529,11 zł 
Promocja  1 305,82 zł 
Ewaluacja 652,91 zł 
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Kwota faktycznie wydatkowana  w ramach programu na dzień 31 grudnia 
2019 roku  wyniosła 244 892,95 zł środków otrzymanych w roku 2019. 

Część  w/w kwot   zostanie  wypłacona  w 2020 

Nadmienić należy, iż w 2019 roku zostały również  wypłacone środki z 2018 
roku  w łącznej kwocie 20 387,07 zł.  

 
2. W 2019 roku powiat myślenicki przystąpił po raz kolejny do realizacji 
programu PFRON pn. "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami 
III". Wartość realizacji projektów wyniosła  304 665,47  zł, a wysokość 
przyznanego dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 167 470,01 zł  
( koszty obsługi 1 422,00 zł). Środki własne powiatu myślenickiego  
w realizacji programu – 31 626,00 zł. 
 
Tab. 13 - Beneficjentami przygotowanego przez PCPR wystąpienia oraz wniosku były: 
 

Nazwa Beneficjenta Nazwa obszaru Wartość realizacji programu w PLN 

środki własne 

Beneficjenta 

środki  

z PFRON 

ogółem 

 
Powiat Myślenicki  

Obszar D 
Zakup samochodu do przewozu  
niepełnosprawnych uczestników  
Warsztatów Terapii Zajęciowej 

 
31 626,00 

 
73 794,00 

 
105 420,00 

 
Gmina Pcim  

Obszar D 
Zakup Mikrobusu 9-cio 
miejscowego przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych 
na wózkach inwalidzkich dla 
Szkoły Podstawowej n1 w Pcimiu  

 
48 841,34 

 
73 262,01 

 
122 103,35 

 
Gmina Siepraw 

 
 

Obszar B 
Likwidacja barier 
architektonicznych w Szkole 
Podstawowej w Czechówce  
poprzez remont łazienki w celu 
dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

 
 
 

56 728,12 

 
 
 

20 414,00 

 
 
 

77 142,12 

                                           RAZEM  
137 195,46 

 
167 470,01 

 
304 665,47 

 

3. Po zakończeniu projektu „Fenix – Na skrzydłach aktywności”, nadal 
kontynuowano zatrudnienie w PCPR doradcy dla osób niepełnosprawnych. 
Zatrudnienie doradcy jest finansowane z budżetu Powiatu Myślenickiego. 
Liczba udzielonych porad: 
- porady indywidualne dla mieszkańców powiatu (w siedzibie PCPR) – 525 
- porady telefoniczne – 238 
Ogółem w roku 2019 udzielonych zostało 763 porad dla osób 
niepełnosprawnych.  
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Wykres 17 - Wysokość środków PFRON wykorzystanych przez powiat myślenicki  

w latach 2009 -2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wykres 18 – Realizacja zadań PFRON przez PCPR w latach 2009-2019 – według liczby 

zrealizowanych wniosków lub dofinansowań: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga – w wierszu dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, jako wnioskodawców uwzględniono instytucje publiczne i niepubliczne. Za ich 
pośrednictwem ze wsparcia korzysta kilkaset osób niepełnosprawnych rocznie. Tak samo jest w przypadku programów PFRON, gdzie z programu 
Aktywny Samorząd w 2019 roku skorzystało 61 osób, ale z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III (m.in. zakup mikrobusów) skorzystało 
kilkaset osób. Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych skorzystało 91 osób, w tym ze środków PFRON 41, ze środków własnych Powiatu 50 
osób. 
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Okresowe sprawozdanie ze stanu realizacji Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020 

 
 

W związku z tym, że w roku 2019 dobiegł końca szósty rok realizacji 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 
Myślenickim (PDNRON), można podjąć próbę określenia, które z jego 
najważniejszych celów operacyjnych i (sposobów) kierunków działań udało się 
już zrealizować, a które wymagają kontynuacji w sposób prowadzący do 
osiągnięcia głównego celu strategicznego, jakim jest: Zabezpieczenie  
i wsparcie dla osób niepełnosprawnych na obszarze powiatu 
myślenickiego.  
 

Założono, że w/w główny cel strategiczny PDNRON zostanie osiągnięty dzięki 
osiągnięciu takich celów operacyjnych, jak: 
 

1. Stwarzanie warunków do samodzielnego życia, udział w sporcie, kulturze,  
    turystyce i rekreacji (organizacja czasu wolnego) – imprezy integrujące. 
2. Tworzenie warunków do zatrudnienia, aktywności zawodowej i społecznej  
    osób niepełnosprawnych, także na otwartym rynku pracy. 
3. Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych. 
4. Usuwanie barier architektonicznych. 
5. Rozwój wolontariatu. 
6. Wymiana doświadczeń, pozyskiwanie wiedzy od innych. 
7. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze 
oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. 
 

Dla osiągnięcia każdego z w/w celów operacyjnych, określono w Programie 
przykłady kierunków działań i zadań służących ich osiągnięciu. 
Zadania służące osiągnięciu celów zawarte zostały też w wymienionych wyżej 
programach, których realizację omówiono szerzej w niniejszym sprawozdaniu. 
Należy podkreślić, że – tak jak w przypadku Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych - spośród działań określonych w/w Programem, na 
podstawie stosownej diagnozy, wiele znajduje się w obszarach 
wykraczających poza wyłączne kompetencje i możliwości sprawcze 
samorządu powiatowego oraz jego jednostek organizacyjnych (w tym PCPR 
lub PUP). Należało je jednak uwzględnić tak, aby umożliwić i wskazać 
potrzebę ich realizacji przez inne (komplementarne) podmioty.  
Tak, więc niniejsza skondensowana ewaluacja okresowa dotyczy  
w szczególności tych celów operacyjnych i kierunków działań, które były 
możliwe do realizacji przez samorząd powiatowy i jego jednostki 
organizacyjne. 
 

Wśród najistotniejszych i przyjętych w PDNRON działań zmierzających do 
osiągnięcia celów operacyjnych, będących w bezpośrednim obszarze 
kompetencji powiatu, zrealizowano już z dobrym skutkiem lub realizuje się  
w sposób ciągły następujące, z nich: 
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Dla celu nr 1 – Stwarzanie warunków do samodzielnego życia, udział 
w sporcie, kulturze, turystyce i rekreacji (organizacja czasu wolnego) – 
imprezy integrujące. 
 
a. Wspieranie inicjatyw na rzecz tworzenia mieszkań dla osób 
niepełnosprawnych oraz mieszkań chronionych – nie było rozpoznanej 
potrzeby utworzenia tej formy wsparcia. 
b. Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych, jak  
i zawodów integracyjnych (dla osób pełno- i niepełnosprawnych) – 
dofinansowuje się stale ze środków PFRON w/w formy integracji. 
c. Organizacja spotkań integracyjnych – organizuje się corocznie (opis powyżej). 
d. Wspieranie rozwoju dziennych form wsparcia osób niepełnosprawnych 
zgodnie z rozpoznanymi potrzebami – w 2016 roku uruchomiono nowy ŚDS 
w Myślenicach dla 20 osób, który w 2017 roku zyskał nową, większa 
siedzibę, która pozwoliła na zwiększenie liczby miejsc w 2018 roku o kolejne 
osiem. 
 
Dla celu nr 2 – Tworzenie warunków do zatrudnienia, aktywności 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, także na otwartym 
rynku pracy.  
 
a. Tworzenie międzyinstytucjonalnego (jednostki samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze) systemu wsparcia 
społecznego obejmującego m.in.: 
• Szybki przepływ informacji, 
• Wspólne podejmowanie decyzji, 
• Uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
b. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości dla osób 
niepełnosprawnych. 
c. Kampania informacyjno-edukacyjna na temat ekonomii społecznej 
skierowana m.in. do jednostek samorządowych i przedstawicieli biznesu na 
obszarze powiatu myślenickiego. 
d. Tworzenie przyjaznych warunków organizacyjno-prawnych dla 
powstawania spółdzielni socjalnych. 
e. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 
f. Wsparcie dla utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. 
g. Doradztwo dla osób niepełnosprawnych, w tym zawodowe. 
 
Realizacja w/w działań rozkłada się na wiele podmiotów publicznych 
(samorządowych), niepublicznych (w tym organizacji pozarządowych  
i wyznaniowych) a także pracodawców (podmiotów gospodarczych) i na 
pewno wykracza w przeważającym zakresie poza kompetencje PCPR lub PUP. 
Wśród działań podejmowanych przez PCPR wymienić należy opisane  
w niniejszym sprawozdaniu doradztwo dla osób niepełnosprawnych oraz 
obejmujący aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych projekt „Fenix II 
na Skrzydłach Aktywności”, realizowany przez PCPR i dofinansowany ze 
środków UE. Z kolei PUP, w ramach swoich kompetencji oraz (nie tylko) 
środków PFRON wspomaga rozwój przedsiębiorczości osób 
niepełnosprawnych, a także wspomaga je doradztwem zawodowym. 
 



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

- 75 -

 
Dla celu nr 3 – Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych. 
 
a. Spotkania rodzin osób niepełnosprawnych – jest realizowane w ramach 

spotkań integracyjnych. 
b. Turnusy dla osób niepełnosprawnych dla odciążenia opiekunów – jest 

realizowane w bardzo ograniczonym zakresie z uwagi na szczupłość 
środków finansowych przekazywanych z PFRON – w roku 2019, poza 
środkami finansowymi z PFRON, Powiat dofinansował uczestnictwo  
50 osób w turnusach z własnego budżetu w kwocie 59 846,00 zł,  

c. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób i rodzin osób niepełnosprawnych – 
jest realizowane poprzez wystąpienia w mediach publicznych. 

d. Doradztwo dla rodzin osób  niepełnosprawnych – jest realizowane przez 
doradcę zatrudnionego w PCPR oraz doradców PUP. 

 
 

Dla celu nr 4 – Usuwanie barier architektonicznych i dostępu do 
informacji (komunikowania). 

 
a. Lepsze egzekwowanie przepisów o nietworzeniu barier architektonicznych  
w przypadku nowych projektów, szczególnie dofinansowanych ze środków 
publicznych,  w tym środków unijnych. 
b. Zachęcanie do usuwania barier architektonicznych w obiektach istniejących 
m.in. poprzez informowanie o możliwościach wsparcia finansowego na ten cel, 
jak również wskazywanie na wzrost klientów, jakimi są osoby 
niepełnosprawne i ich rodziny. 
c. Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. 
d. Popularyzowanie lepszych warunków dostępu osób niepełnosprawnych do 
informacji. 
 
Realizacja w/w działań jest wdrażana na bieżąco stosownie do okoliczności  
i rozpoznanych potrzeb, także w formie dofinansowania ze środków PFRON. 
W roku 2019 dofinansowano likwidację różnych barier dla 81 osób oraz 
likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Czechówce 
poprzez remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
 
Dla celu nr 5 – Rozwój wolontariatu. 
 

a. Promocja wolontariatu. 
b. Organizacja wolontariatu dla osób bezrobotnych (zwłaszcza po studiach). 
c. Organizacja Dnia Wolontariusza. 
d. Organizacja Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
e. Organizacja szkolenia o dostępnych środkach finansowych, o pisaniu 
wniosków w celu pozyskania tych środków. 
f. Tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych; zlecanie zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym ( w ramach programu współpracy powiatu  
z organizacjami pozarządowymi). 
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g. Utworzenie banku wolontariuszy i instytucji poszukujących wolontariusza 
(klubu wolontariusza  np. na stronie internetowej)   
h. Opracowywanie i realizacja projektów typu „Starszy brat, starsza siostra” 
(pomoc starszej młodzieży dla młodszej młodzieży niepełnoprawnej w formie 
tworzenia stałych relacji pomiędzy osobami); przygotowywanie do roli 
asystenta osoby niepełnosprawnej. 
 
Realizacja w/w działań jest podejmowana na bieżąco stosownie do 
okoliczności i rozpoznanych potrzeb – zwłaszcza poprzez promocję 
wolontariatu w mediach, ponadto Powiat w sposób ciągły zleca organizacjom 
pozarządowym prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Dla celu nr 6 – Wymiana doświadczeń, pozyskiwanie wiedzy od 
innych. 
 

a. Wyjazdy studyjne do miejsc, w których realizowane są dobre praktyki  
w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
b. Organizacja spotkań i szkoleń z osobami mogącymi zaprezentować dobre 
praktyki w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
Realizacja w/w działań jest podejmowana na bieżąco stosownie do 
okoliczności oraz możliwości finansowych i czasowych. Ostatnia wizyta 
studyjna miała miejsce w 2018 roku w Szwajcarii w ramach finansowanego 
przez stronę szwajcarską programu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym 
dachem. Organizatorem wyjazdu był ROPS w Krakowie. 
 

Dla celu nr 7 – Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, środki 
ortopedyczne i pomocnicze oraz dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych. 
a. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze 
oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.  
b. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. 
 
Realizacja w/w działań została opisana szczegółowo w niniejszym 
sprawozdaniu powyżej. Warto podkreślić, że z dofinansowania w/w zadań 
skorzystało 548 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 505.623 zł 
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VI. Zestawienie pozyskanych, dodatkowych środków finansowych. 
 
Tak jak w latach poprzednich w roku 2019 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 1.400.999,79 zł. 

 
Tab. 14 - ZESTAWIENIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
POZYSKANYCH PRZEZ PCPR ORAZ OIKiP DLA POWIATU MYŚLENICKIEGO  
Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ i WYKORZYSTANYCH W 2019 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 
 

UE 
EFS 

28840,62 Projekt „Fenix II – Na skrzydłach aktywności”  
– rozpoczęty w 2016 r.  
(łącznie do 2019 roku pozyskano 537.444,26 zł) 

2.  PCPR Budżet 
państwa 

4195,00 Resortowy Program Wspierania Rodziny  
i Systemu Pieczy Zastępczej na rok  2019- 
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej  (MRPiPS - MUW ) 

3. OIKiP UE 
EFS 

647647,00 Projekt „Interwencja Kryzysowa  
w Myślenicach. Nadzieja-Pomoc-Zmiana Całą 
Dobę” – rozpoczęty w 2017 r. 

(łącznie do 2021 roku 2 606 944,97 zł) 
4. OIKiP Budżet 

państwa 
21996,00 Program Korekcyjno-edukacyjny dla sprawców 

przemocy (MUW) 

5. OIKiP Budżet 
państwa 

49500 Program osłonowy „VII Akademia 
Prometeusza”(MRPiPS) 

6. PCPR PFRON 342733,70 Program pilotażowy Aktywny Samorząd  
– edycja 2019 

7. PCPR PFRON 306087,47 Program Wyrównywania Różnic Między 
Regionami III 

 RAZEM:  1400999,79  
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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 nich wymagają dalszego 
rozwijania w oparciu o rozpoznane na bieżąco potrzeby oraz posiadane 
zasoby i możliwości. Podkreślić należy wszakże, że na niektóre formy 
wsparcia zapotrzebowanie nie wystąpiło lub występowało w ograniczonym 
zakresie.   
  W przypadku realizacji 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 takich form pomocy, o które 
niepełnosprawne osoby naszego Powiatu lub inne podmioty uprawnione, 
nigdy w 2019 roku się nie zwracały. 
 
  W latach 2012-2019 sukcesywnie rosły wydatki Powiatu Myślenickiego 
na Politykę Społeczną, w tym na pomoc społeczną, rodzinną  
i instytucjonalną pieczę zastępczą oraz na wsparcie osób niepełnosprawnych. 
W 2012 roku kształtowały się one na poziomie 16.132.151 zł, natomiast  
w roku 2019 wynosiły już 26.711.412 zł. Wydatki na realizację zadań  
z zakresu polityki społecznej w latach 2012-2019 przedstawia poniższy 
wykres. 
 

Wykres 18 - Wydatki Powiatu Myślenickiego na zadania realizowane w ramach polityki 

społecznej w latach 2012-2019 
 

Myślenice, rok 2020 
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VIII. Opis realizacji projektu „Fenix II – Na Skrzydłach Aktywności”  
 

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w imieniu Powiatu Myślenickiego 

zakończyło realizację projektu p.n. „Fenix II – Na Skrzydłach Aktywności” 

(Fenix) na podstawie umowy nr RPMP.09.01.01-12-0001/16. Projekt był 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach IX Osi Priorytetowej 
Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 

9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla 
OPS/PCPR.  

Projekt skierowany był do klientów PCPR i miał na celu: Aktywizację 

społeczno- zawodową osób korzystających z pomocy społecznej lub 

kwalifikujących się do objęcia taka pomocą, obejmując 90 uczestników,  
z czego minimum 62 to  osoby niepełnoprawne”.  

W zależności od indywidualnych potrzeb uczestników realizowane było 

kompleksowe wsparcie w obszarach: społecznym, zdrowotnym, 

edukacyjnym i zawodowym, na które składało się zorganizowanie 
różnorodnych zajęć wspomagających klientów w codziennym życiu  

i poprawiających jego szanse na przyszłość. Działania projektu 

powiększały ofertę PCPR. 

Uczestnikami projektu byli klienci pomocy społecznej, czyli osoby lub 
rodziny zamieszkałe na terenie powiatu myślenickiego, zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 

Realizacja projektu przebiegała cyklicznie wg schematu: etap 1. 

Rekrutacja uczestników i diagnoza potrzeb, etap 2. Podpisanie kontraktu 

na udział w projekcie i organizacja wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami uczestników.  

Projekt był realizowany w okresie od maja 2016 r. do końca kwietnia 

2019r. 

 

Załącznik do sprawozdania  

z działalności PCPR w 2019 roku 
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W 2019 r. działania nasze skupiły się na dokończenia zajęć wynikających  

z  kontraktów uczestników, oraz zamknięciu i podsumowaniu projektu. 
Projekt miał również ograniczenia, które wpłynęły na wielkość jego 

realizacji.  Regulamin konkursu, w ramach którego realizowany był 

projekt, wymagał osiągnięcia wskaźników w zakresie prowadzenia 

aktywizacji zawodowej i podjęcia zatrudnienia przez uczestników, w tym 

w grupie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób 

niepełno sprawnościami sprzężonymi. Powyższy wymóg znalazł się  

w regulaminie projektu i wpływał na profil uczestników rekrutowanych 

do projektu.  

PCPR nie jest instytucją zajmującą się aktywizacją zawodową  

i pośrednictwem pracy, co oznacza, że klienci pomocy społecznej 

poszukują wsparcia głównie w pozostałych obszarach, tj. społecznym  

i edukacyjnym i zdrowotnym. Szczególnie osoby niepełnosprawne 
potrzebowały dodatkowej pomocy rehabilitacyjnej. Ale oznacza to 

również, że tylko niewielka część uczestników była zdolna do aktywizacji 

zawodowej.  

Powyższe czynniki spowodowały, że do projektu przystąpiło mniej osób 

niż było dostępnych miejsc, ale również przełożyło się na proporcjonalnie 

niższe wydatki projektu.  

W kwietniu 2019 r. projekt przeszedł kontrolę przeprowadzoną przez 

Zespół Kontroli Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji 

Pośredniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Kontrola objęła całość realizacji projektu, w tym jego zgodność  

z przepisami krajowymi i unijnymi. Zespół kontrolujący nie zgłosił 
zastrzeżeń do zgromadzonej dokumentacji  projektu i potwierdził jego 

prawidłową realizację. 

 

2. Wsparcie udzielane w projekcie 

Mieszkańcy Powiatu mogli uzyskać pomoc zgłaszając się do PCPR  

i zapisując do projektu. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb 
uczestnikom proponowane były konkretne zajęcia. Wymogiem była 

deklaracja udziału uczestnika i podpisanie kontraktu p.n. Indywidualny 

Program Reintegracji (stworzonego w oparciu o kontrakt socjalny).  

W ramach kontraktu mieszkańcy skorzystali za następujących form 

wsparcia: 

1) w obszarze społecznym:  
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- udział w zajęciach poprawiających funkcjonowanie społeczne, radzenie 

sobie z trudnościami życiowymi i rodzinnymi, oraz podnoszące 

umiejętności porozumiewania się, - zajęcia prowadzone w grupach, oraz 

indywidualnie  

p.n. trening kompetencji społecznych 

- udział w zajęciach poradnictwa psychologicznego, oraz w psychoterapii 

- udział w zajęcia grupy wsparcia dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych 

- zorganizowanie kursu prawo jazdy kat B, oraz egzaminu, w tym dla 

osób niepełnosprawnych  

- sfinansowanie karnetów wstępu na basen, siłownię 

2) w obszarze zdrowotnym:  

- udział w zajęcia rehabilitacji prowadzonych w gabinecie, na basenie  

i w domu uczestnika (w zależności od potrzeb) 

- udział w zajęciach terapii logopedycznej, EEG biofeedback, 
neurologopedycznej, terapii metodami Vojty i NDTBobath 

3) w obszarze edukacyjnym: 

- zorganizowanie korepetycji z matematyki i języka angielskiego 

- zorganizowanie kursów języka angielskiego i niemieckiego 

- zapewnienie wsparcia w podjęciu dalszej nauki w szkołach 

policealnych 

4) w obszarze zawodowym : 

- doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu się na rynku pracy 

- udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe (zgodnie  

z potrzebami uczestników, w tym kurs z uprawnieniami SEP, kurs 

kosmetyczny, kurs programowania, kursy sprzedaży 

 

WYNIKI PROJEKTU - zebrano w tabeli.  

Komentarz do wyników: 

Tabela zawiera opis wskaźnika mierzącego wynik realizacji projektu, oraz 
opis stopnia jego realizacji.  

Główne wnioski wynikające ze wskaźników, to: 

- Projekt osiągną bardzo wysoką efektywność społeczno-zatrudnieniową 

wsparcia w obszarach społeczny, edukacyjnym i zdrowotnym – wskaźniki 

przekraczające 90% dla tych obszarów. Uczestnicy potrzebowali tego typu 
wsparcia i skorzystali z niego. 
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 - Projekt osiągną wymagany poziom 22% wskaźnika efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej w obszarze zawodowym dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych w st. lekkim.  

- Projekt nie osiągnął wymaganego wskaźnika efektywności społeczno-

zatrudnieniowej w obszarze zawodowym dla uczestników z grupy osób  
o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osób niepełno sprawnościami sprzężonymi.  

W grupie tej (2 os.) nie znalazły się osoby zdolne do aktywizacji 

zawodowej.  

Przy czym potencjalnie objętych wskaźnikiem były 2 os.  

- Wydatki projektu zostały poniesione na poziomie proporcjonalnym  

do osiągniętych rezultatów.  

lp Nazwa wskaźnika Osiągnięte wyniki 

 

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w programie 
[osoby] 

Projekt zakładał udział 90 os. 

Projekt objął wsparciem 74 osoby (82,22 %),   
z czego kontrakty podpisało 71 os. 

(71 os. brało udział w zajęciach 
aktywizujących) 

2 
Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie (C) 

Projekt zakładał udział 62 osób  
z niepełnosprawnościami 

Łącznie projekt objął wsparciem  54 osoby  
z niepełnosprawnościami 

3 

Liczba osób, które zakończą udział  
w projekcie zgodnie z zaplanowaną 
Indywidualną Ścieżkę Udziału  
w projekcie 

 

Udział w projekcie zgodnie ze ścieżką 
wsparcia zakończyły 64 os. 

- te osoby zrealizowały zaplanowane ścieżki 
wsparcia.  

- pozostałe osoby, które podpisały kontrakty, 
zrezygnowały w ich trakcie.  

4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
 lub wykluczeniem społecznym 
pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) 

W wyniku działań aktywizacji zawodowej 7 
osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie 

- ponadto 2 osoby poprawiły warunki 
zatrudnienia  
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5 

Odsetek osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym,  
które po zakończeniu udziału  
w projekcie dokonały postępu  
w procesie aktywizacji społeczno-
zatrudnieniowej  
i zmniejszenia dystansu  
do zatrudnienia dalszą lub podjęły 
aktywizację -56% 

 

Udział w projekcie zakończyły  42 osoby 
objęte tym wskaźnikiem,   

z czego 40 os dokonało postępu w procesie 
aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej, w 
tym: 

 
- skorzystały ze wsparcia projektu  

- poprawiła się jakość ich życia  lub 
funkcjonowania społecznego  

- poprawiły się ich stan zdrowia 

6 Odsetek osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, osób 
 z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osób niepełno 
sprawnościami sprzężonymi , które 
po zakończeniu udziału w projekcie 
dokonały postępu w procesie 
aktywizacji społeczno-
zatrudnieniowej  
i zmniejszenia dystansu do 
zatrudnienia lub podjęły dalszą 
aktywizację - 46% 

 

Udział w projekcie zakończyły  22 osoby 
objęte tym wskaźnikiem,   

-  wszystkie 22 os. dokonały postępu w 
procesie aktywizacji społeczno- 
zatrudnieniowej, w tym: 

- skorzystały ze wsparcia projektu  

- poprawiła się jakość ich życia  lub 
funkcjonowania społecznego  

- poprawiły sie ich stan zdrowia 

7 Odsetek osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, 
które po zakończeniu udziału  
w projekcie podjęły zatrudnienie -
22% 

Udział w projekcie zakończyło  27 osób 
objętych tym wskaźnikiem 

Z czego 6 osób podjęło zatrudnienie 

 

8 Odsetek osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, osób  
z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osób niepełno 
sprawnościami sprzężonymi, które 
po zakończeniu udziału w projekcie 
podjęły zatrudnienie – 12% 

Udział w projekcie zakończyły  2 osoby objęte 
tym wskaźnikiem 

Obie osoby są trwale niezdolne do podjęcia 
zatrudnienia 
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WYDATKI PROJEKTU   

Ze środków projektu sfinansowane zostały koszty wsparcia uczestników oraz 

koszty pośrednie wynikające z obsługi projektu. Ponadto PCPR wniósł do 

projektu wymagany wkład własny w postaci świadczeń wypłacanych na rzecz 

klientów jednostki korzystających ze wsparcia projektu.  

 

Rozliczenie realizacji projektu (kwoty w PLN) 
 

 
OPIS WYDATKÓW 

PLAN  
PROJEKTU 

WYKONANIE  
% 

ROZLICZENIA 

ogółem w 
projekcie  

Wydatki kwalifikowalne projektu 998 067,50 665 198,54 66,65% 

Dofinansowanie  848 253,50 544 011,62 64,13% 

Wkład własny projektu 149 814,00 121 186,92 80,89% 

  

Wydatki rzeczywiście poniesione - 
KWALIFIKOWALNE  - st. sumę 
wydatków rzeczywiście poniesionych z 
dofinansowania (poniżej) oraz z 
wydatków wkładu własnego. 798 454,00 538 726,19 67,47% 

w tym:  

Wydatki rzeczywiście poniesione - 
DOFINANSOWANIE - wydatki na 
wsparcie uczestników 648 640,00 417 539,27 64,37% 

w tym:  
Wydatki rzeczywiście poniesione - 
WKŁAD WŁASNY - do projektu 149 814,00 121 186,92 80,89% 

w tym:  

wydatki rozliczane ryczałtowo - 
DOFINANSOWANIE (kwalifikowalne = 
dofinansowaniu) - koszty pośrednie 199 613,50 126 472,35 63,36% 
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IX. SUPLEMENT – WYKAZ POTRZEB A SYTUACJA EPIDEMICZNA. 
 

Chociaż niniejsze sprawozdanie dotyczy roku 2019, to nie sposób nie odnieść 

się do obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju, a co za tym idzie na obszarze powiatu 

myślenickiego. W tym kontekście należy uznać, że prognozowanie pewnych 
zjawisk i potrzeb (w tym wydatków) jest mocno niepewne i będzie wymagało 

bieżącej weryfikacji. Bez wątpienia, w oparciu o bieżące wydarzenia, 

konieczna będzie przebudowa i reorganizacja niektórych form wsparcia 

świadczonych przez nasz Powiat - szczególnie w zakresie opieki całodobowej, 

tj. domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

Jak wynika z obecnych doświadczeń, najpilniejszą do zaspokojenia potrzebą 

będzie wzmocnienie ilościowe/kadrowe w zakresie opiekuńczym  

i pielęgniarskim w domach pomocy społecznej.  

Przebudowa systemu ochrony zdrowia w naszym kraju, która miała miejsce 

w latach 90-tych, doprowadziła do odpływu personelu pielęgniarskiego z tych 
placówek. Zjawisko to nasiliło się również w związku z powszechnym 

brakiem pielęgniarek w naszym kraju. Uznanie przez ustawodawcę, że 

placówkom takim wystarczy opieka lekarza/poradni POZ postawiła te 

placówki w trudnej sytuacji, co ujawniło się szczególnie w obecnej sytuacji 

epidemicznej. Domy pomocy społecznej mogą wszakże zatrudniać  
i zatrudniają pielęgniarki, jednakże są to osoby, dla których jest to 

przeważnie dodatkowe miejsce pracy. Obecnie zatrudnienie pielęgniarki 

wyłącznie na pełny etat w DPS jest prawie niemożliwe. Jednym z głównych 

powodów jest wspomniany wyżej powszechny brak pielęgniarek na rynku 
pracy oraz niekonkurencyjne wynagrodzenie jakie może zaproponować takim 

osobom samorząd w porównaniu do stawek oferowanych w systemie opieki 

zdrowotnej. 

 

 

 

 

 

 

Myślenice, dnia 22 kwietnia 2020 roku. 


