XX lat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Myślenicach.

Dokładnie w dniu 30 marca 1999 roku Rada Powiatu Myślenickiego podjęła
pamiętną uchwałę o utworzeniu samodzielnej jednostki powiatowej pomocy
społecznej pod nazwą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jej powołanie do
życia nie było wówczas wcale takie oczywiste. Niektórzy ówcześni radni
powiatowi wątpili w potrzebę istnienia takiej jednostki, podnosząc jako główny
argument koszty jakie dla naszego Powiatu rodzić będzie jej funkcjonowanie oraz
fakt, że zadania powiatu z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej
z powodzeniem można było realizować poprzez istniejący w Starostwie
Powiatowym od 1 stycznia 1999 roku Wydział Spraw Społecznych. Ponadto
ówczesne przepisy prawa dopuszczały takie rozwiązanie i nie wskazywały
konieczności powoływania odrębnych jednostek organizacyjnych do realizacji
zadań z zakresu pomocy społecznej. Niemniej jednak, już pod koniec lutego,
Zarząd świeżo utworzonego Powiatu Myślenickiego, któremu przewodniczył
Starosta Ignacy Paniak, postanowił o rozpoczęciu działań zmierzających do
uruchomienia PCPR, powierzając jednocześnie realizację tego przedsięwzięcia
szefowi wspomnianego wyżej Wydziału Spraw Społecznych Piotrowi Gofroniowi.
Przedsięwzięcie to nie było łatwe z wielu względów. Główną trudność stanowił
brak wzorców w tym zakresie. W naszym kraju nie było dotychczas takich
jednostek organizacyjnych a zadania jakie miały one realizować z założenia były
bardzo szerokie i niezwykle różnorodne. Stąd też wynikała różnorodność
i odmienność rozwiązań oraz koncepcji przyjętych przy uruchamianiu tego typu
jednostek w całej Polsce. Przykładowo, do zadań ówczesnego PCPR
w Myślenicach należało m.in. zajmowanie się sprawami dotyczącymi domów
pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, niepełnosprawnych, bezdomnych,
rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych, kombatantów, uchodźców i repatriantów. Większość z tych
zadań należało dotychczas do kompetencji administracji państwowej tj. Urzędu
Wojewódzkiego. Jednakże należało przyjąć je do bieżącej realizacji niezwłocznie,
tak aby nie ucierpieli na tym mieszkańcy Powiatu. Wymagało to zapewnienia
odpowiednich warunków kadrowych, lokalowych i budżetowych. Szczególnie
dobór odpowiedniej kadry miał kluczowe znaczenie. Wiadomo było, że ilość
etatów będzie mocno ograniczona z uwagi na skromne wówczas możliwości
finansowe Powiatu. Z tego powodu należało dobrać kadrę szczególnie starannie,
trafnie i bez pomyłek. Miała to być kadra odpowiednio przygotowana
merytorycznie a jednocześnie szybko się ucząca i gotowa na zmiany. Wraz
z utworzeniem PCPR Zarząd Powiatu powołał na jego dyrektora Piotra Gofronia,
myśleniczanina, z wykształcenia socjologa, który wtedy jako jeden
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z nielicznych w kraju posiadał specjalizację z pracy socjalnej i był jednym
z pierwszych w Polsce absolwentów utworzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie studiów podyplomowych z zakresu metod i organizacji w pomocy
społecznej a jednocześnie posiadał prawie dwudziestoletnie doświadczenie
zawodowe. To do jego zadań należało m.in. skompletowanie kadry, którą
stanowiło wówczas łącznie z dyrektorem siedem zatrudnianych sukcesywnie
osób: Grażyna Leśniak, Grażyna Murzyn, Danuta Stręk, Jarosław Krzyszkowski,
Mariusz Michna oraz Andrzej Wojas, który do czasu powołania na dyrektora DPS
w Pcimiu był zastępcą dyrektora PCPR. Większość tych osób do dnia dzisiejszego
stanowi podstawowy trzon profesjonalnej i doświadczonej kadry w PCPR.
W początkach istnienia jednostki jej warunki lokalowe były bardzo trudne.
Większość utworzonych w wyniku reformy administracyjnej powiatów musiała
w okresie organizacji zadowolić się zasobami lokalowymi i majątkowymi
przejętymi od administracji państwowej. W przypadku Powiatu Myślenickiego
były to zasoby więcej niż skromne. Do kwietnia 1999 roku PCPR dysponowało
jednym małym pokojem w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Reja 13,
a jego dyrektor pracował na sali obrad Rady Powiatu, gdzie w razie potrzeby
przyjmowano także przychodzące w swoich sprawach osoby. Od maja siedzibą
Centrum stał się inny budynek Starostwa przy ul. Słowackiego 36. PCPR
otrzymało wtedy do dyspozycji trzy pomieszczenia na drugim i trzecim piętrze,
które zajmowało przez około dwa lata, aż do przeprowadzki w obecne miejsce, tj.
na ulicę Kazimierza Wielkiego 5. W grudniu 2005 roku budynek siedziby PCPR
wyposażono w windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wcześniej swoje siedziby znalazły tam również Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Promocji
i Ochrony Zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy a następnie Wydział Edukacji
Starostwa Powiatowego w Myślenicach.
O ile zorganizowanie Centrum i jego pracy odbyło się błyskawicznie, o tyle przez
cały okres jego dalszej działalności konieczne było równie szybkie reagowanie na
wszelkie zmiany zewnętrzne oraz rozpoznane potrzeby Powiatu i jego
mieszkańców. Przez okres dwudziestu lat działalności PCPR przeszło wiele zmian
i reorganizacji wynikających z licznych nowelizacji przepisów prawa oraz reform
nakładających na jego barki nowe, bardziej obszerne zadania i wyzwania.
Jednocześnie prowadzona nieprzerwanie od początku istnienia Centrum
diagnostyka problemów społecznych występujących na terenie powiatu
myślenickiego
wskazywała
Samorządowi
Powiatowemu
konieczność
podejmowania własnych działań i samodzielnych inicjatywy w ich
rozwiązywaniu. Istotnym elementem było wówczas i obecnie posiadanie
odpowiedniej wizji kształtowania polityki społecznej na terenie powiatu
myślenickiego, odpowiadającej na społeczne zapotrzebowania, w tym koncepcji
funkcjonowania
i
rozwijania
jednostek
organizacyjnych
pomocy
i integracji społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej. Znajdowało to
odzwierciedlenie w przedkładanym corocznie Radzie Powiatu przez dyrektora
PCPR wykazie potrzeb z zakresu pomocy i polityki społecznej. Wszystkie
te okoliczności wyznaczały kolejne działania podejmowane przez PCPR
i Samorząd Powiatowy, które - jak się wydaje z perspektywy dwudziestu
minionych lat - w większości były zrealizowane z powodzeniem, a które obrazuje
m.in. poniższe kalendarium.

2

Rok
Najważniejsze wydarzenia i działania podejmowane przez PCPR
utworzenie
PCPR w Myślenicach – Uchwała Rady Powiatu z dnia 30 marca 1999 roku,
1999

2000

2001

2002

2003

2004

powołanie Piotra Gofronia na dyrektora PCPR;
- przejęcie nadzoru lub realizacji zadań z zakresu: organizowania usług w DPS i WTZ,
wsparcia kombatantów, uchodźców, repatriantów, niepełnosprawnych i bezdomnych;
- przyjęcie opieki i wsparcia nad rodzinami zastępczymi i wychowankami
przebywającymi w tych rodzinach oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- przeniesienie siedziby PCPR z budynku Starostwa przy ul. Reja 13 do budynku przy
ul. Słowackiego 36;
- wstępne rozpoznanie potrzeby uruchomienia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy;
- rozpoczęto przygotowania do uruchomienie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności;
- likwidacja niefunkcjonalnej filii DPS Biały Potok w Trzemeśni – 31.12.1999 r.
- opracowanie i realizacja pierwszego Samorządowego Programu na rzecz Osób
Niepełnosprawnych;
- zorganizowanie I i II Myślenickich Spotkań Integracyjnych, które swoją obecnością
zaszczycił Ks. Kardynał Franciszek Macharski (marzec i listopad 2000 r.);
- wystąpienie do Wojewody Małopolskiego o przyznanie środków finansowych na
uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób;
- przeprowadzenie wszelkich procedur i uruchomienie Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności oraz jego usamodzielnienie;
- przyjęcie do realizacji programu dla osób niepełnosprawnych pn. „Drogowskaz”;
- zwiększenie ilości miejsc statutowych i opracowanie programów naprawczych w DPS
powiatu myślenickiego w celu poprawy standardu świadczonych usług;
- nowelizacja ustawy o pomocy społecznej określającej wyraźnie, że zadania powiatu
z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
- uruchomienie drugiego profilu dla 15 osób przewlekle chorych psychicznie w DPS
Biały Potok w Trzemeśni;
- uzyskanie warunkowego zezwolenia Wojewody na prowadzenie DPS Harbutowice,
Pcim i Trzemeśnia;
- kolejne zwiększenie ilości miejsc statutowych w DPS powiatu myślenickiego;
- uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach 31.11.2001 roku
oraz powierzenie realizacji tego zadania Stowarzyszeniu Wspomagania Osób
Niepełnosprawnych „KOLONIA” z Harbutowic;
- podjęcie w porozumieniu z gminami próby zdiagnozowania, potrzeby utworzenia
w przyszłości Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- koordynacja finansowanego ze środków PFRON Samorządowego Programu na rzecz
Osób Niepełnosprawnych (zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w
Sułkowicach), likwidacja barier architektonicznych w budynku Zarządu Dróg
Powiatowych i Wydziale Komunikacji przy ul. Drogowców 2 oraz w SPZOZ - w tym
budowa nowej windy w budynku głównym);
- przeniesienie siedziby PCPR z budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 36 do
budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach;
- przejęcie przez wicedyrektora PCPR Andrzeja Wojasa kierowania DPS-em w Pcimiu.
- objęcie funkcji wicedyrektora PCPR przez Panią Grażynę Murzyn;
- uruchomienie Rodzinnego Domu Dziecka w Porębie - 01.12.2003 roku;
- powołanie na dyrektora DPS w Trzemeśni Pana Mariusza Rosińskiego w związku
przejściem na emeryturę – Pani Krystyny Walcowej;
- zmniejszenie przez Wojewodę ilości miejsc dotowanych w ŚDS w Sułkowicach;
- utworzenie Filii Warsztatów Terapii Zajęciowej w Myślenicach - 03.12.2003.
- opracowanie przez PCPR i przyjęcie przez Radę Powiatu " Programu Działań Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2008";
- uruchomienie na łamach Gazety Myślenickiej stałej rubryki pn. "TACY  SAMI",
poświęconej szeroko rozumianej problematyce niepełnosprawności;
- uczestnictwo w opracowaniu aktualizacji programów naprawczych DPS Powiatu
Myślenickiego;
- przeprowadzenie konkursu i powierzenie prowadzenia na dalsze 4 lata ŚDS
w Sułkowicach Stowarzyszeniu KOLONIA z Harbutowic;
- przystąpienie do realizacji programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic
Między Regionami”, w ramach którego Gmina Myślenice uzyskała dofinansowanie do
zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
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2005 - uruchomienie przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa, który

2006

2007

2008

rozpoczął swoją działalność od dnia 01 października 2005 r.;
- uruchomienie w Sułkowicach mieszkania hostelowego na potrzeby Ośrodka
Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających kryzysu i przemocy – grudzień 2005
r.;
- uruchomienie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, psychologicznego
i prawnego;
- nawiązanie współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ w zakresie interwencji
kryzysowej;
- organizacja I Pikniku w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;
- zakończenie trwającej wiele lat i rozpoczętej jeszcze przed powstaniem Powiatu
modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu;
- utworzenie w Dobczycach filii Warsztatów Terapii Zajęciowej z Harbutowic dla 25
uczestników – grudzień 2005 roku;
- utworzenie w Lubniu filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach –
listopad 2005 roku;
- kontynuacja programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między
Regionami”, w ramach którego m.in. wybudowano windę w budynku siedziby PCPR
oraz dwie windy w Szpitalu Powiatowym, a także umożliwiono zakupienie mikrobusów
służących do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gmin Siepraw, Wiśniowa oraz Koła
PSOUU w Myślenicach.
- opracowanie i przyjęcie do realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Myślenickim na lata 2006-2013”;
- organizacja II Pikniku Rodzinnego w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego pn. „Świętujmy Razem”;
- uruchomienie (we współpracy z OAO TPD w Krakowie) grupy wsparcia dla
zastępczych rodzin zawodowych i kandydatów na zastępcze rodziny niespokrewnione;
- rozwój poradnictwa i budowa sieci wsparcia społecznego w ramach działań OIKiP oraz
wprowadzenie nowych działań opartych na grupach wsparcia;
- podwojenie liczby miejsc w filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniu;
- w ramach likwidacji barier architektonicznych i dążenia do osiągnięcia wymaganych
standardów usług (ze środków PFRON i budżetu państwa) wybudowano windy
przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Trzemeśni i DPS
w Harbutowicach;
- zakup mikrobusu dla uczestników filii Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobczycach,
prowadzonych przez DPS w Harbutowicach – dofinansowany ze środków PFRON
w ramach programu PEGAZ;
- kontynuacja programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między
Regionami”, w ramach którego m.in. wybudowano windę w pawilonie nowotworzonej
Stacji Dializ i istniejącego Oddziału Pulmonologicznego SP ZOZ w Myślenicach, a także
zakupiono dwa mikrobusy dla DPS w Trzemeśni oraz DPS w Pcimiu oraz umożliwiono
zakupienie 2-ch mikrobusów służących do przewozu osób niepełnosprawnych dla
Gminy Dobczyce i Gminy Raciechowice;
- przejęcie przez PUP realizowanych dotychczas przez PCPR zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
- uruchomienie nowej, samodzielnej siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa przy ul. Jagiellońskiej w Myślenicach;
- organizacja III Pikniku Rodzinnego w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego pn. „Świętujmy Razem”;
- zorganizowanie konferencji szkoleniowo-warsztatowej pn.”Taniej zapobiegać niż
leczyć-o skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych”;
- rozpoczęcie wdrożenia systemu informatycznego pomocy społecznej „POMOST”;
- powołanie przez Starostę Myślenickiego pierwszej Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych (na lata 2007-2011);
- zakup mikrobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez DPS
w Harbutowicach – dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu PEGAZ.
- zakończenie realizacji programów naprawczych i uzyskanie pełnych standardów
w Domach Pomocy Społecznej w Trzemeśni oraz w Pcimiu;
- opracowanie, pozyskanie funduszy europejskich i realizacja projektu systemowego
pod nazwą „Fenix – na skrzydłach aktywności”;
- zorganizowanie konferencji szkoleniowo-warsztatowej pn. „Fenix Program Aktywności
Lokalnej szansą dla rodzin zagrożonych przemocą, uzależnieniem i bezrobociem”;
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2009

2010

2011

- opracowanie i przyjęcie do realizacji Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie
Myślenickim na lata 2008-2013;
- opracowanie i przyjęcie do realizacji pierwszego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego
dla sprawców przemocy w rodzinie;
- realizacja w porozumieniu z ROPS Programu pn. Przeciw Przemocy – budowanie
lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej, którego koordynatorem została
Sylwia Michalec-Jękot;
- powiększenie kadry działającego przy PCPR w Myślenicach Ośrodka Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa.
- zakończenie realizacji programu naprawczego i uzyskanie pełnych standardów
w Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach;
- organizacja we współpracy z ROPS w Krakowie konferencji szkoleniowej pn. „Blaski
i cienie rodzicielstwa zastępczego”;
- uruchomienie grup wsparcia dla rodzin i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (w ramach
projektu Fenix);
- zorganizowanie i przeprowadzenie jubileuszowych X Myślenickich Spotkań
Integracyjnych;
- złożenie przez Powiat do Samorządu Województwa Małopolskiego konkursowego
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków EFRR przebudowy i modernizacji
DPS w Trzemeśni (szacowany koszt przedsięwzięcia ponad 3.3 mln zł);
- opracowanie i przyjęcie do realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2009-2013;
- realizacja programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami
II”, w ramach którego m.in. dokonano likwidacji barier architektonicznych w SP ZOZ
w Myślenicach na oddziałach: chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położniczym,
wewnętrznych oraz w pracowni rehabilitacji i fizykoterapii, a także umożliwiono Gminie
Dobczyce likwidację barier architektonicznych i budowę windy w Gimnazjum
w Dobczycach;
- przyjęcie przez Radę Powiatu opracowanego pod nadzorem PCPR „Powiatowego
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013”;
- Dyrektor PCPR w Myślenicach Piotr Gofroń został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za
wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz za osiągnięcia
w pracy zawodowej i społecznej (19.11.2009 r.).
- organizacja – w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - konferencji
szkoleniowej pn. „Rodzicielstwo zastępcze w praktyce”;
- prowadzenie grup wsparcia i superwizji dla rodzin zastępczych oraz zatrudnienie
asystentów rodziny zastępczej w ramach projektu „Fenix – na skrzydłach aktywności”;
- zatrudnienie w PCPR doradcy ds. osób niepełnosprawnych, w ramach projektu Fenix;
- rozpoczęcie (zaplanowanej na trzy lata) przebudowy i modernizacji DPS w Trzemeśni;
- wykonanie termomodernizacji budynku DPS w Pcimiu;
- wdrożenie elektronicznego systemu sprawozdawczego do Statystycznej Aplikacji
Centralnej Ministerstwa Polityki Społecznej (SAC).
- organizacja – w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego –
współfinansowanej ze środków EFS, konferencji szkoleniowej pn. „Wspieranie rodzin
zastępczych i współpraca z nimi”;
- powołanie przez Starostę Myślenickiego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych drugiej kadencji (na lata 2011-2015);
- wyróżnienie Samorządu Województwa Małopolskiego dla Koalicji Powiatu
Myślenickiego pn. „Prometeusz” za najlepsze działanie interdyscyplinarne prowadzone
w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – interwencje
w przemocy domowej”;
- przygotowanie do sprawnego wdrożenia od 01.01.2012 roku zadań wynikających
z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- wyznaczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na Organizatora Rodzinnej
Pieczy Zastępczej w Powiecie Myślenickim;
- uruchomienie pierwszej Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu
socjalizacyjnego w Lubniu, dla 12 wychowanków, której prowadzenie powierzono
w drodze konkursu Stowarzyszeniu Siemacha z Krakowa (01.10.2011 r.) – Placówka
przyjęła nazwę Młodzieżowa Grupa Usamodzielnień Beta;
- wykonanie termomodernizacji DPS w Harbutowicach;
- powiększenie powierzchni użytkowej ŚDS w Sułkowicach;
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2012

2013

- Dyrektor PCPR w Myślenicach Piotr Gofroń otrzymał z rąk Wicemarszałka
Województwa Małopolskiego nominację na członka Rady Regionalnej Platformy
Współpracy działającej na rzecz współpracy środowiska pomocy i integracji społecznej
w wypracowaniu efektywnych metod i narzędzi przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu w województwie małopolskim (14.09.2011 r.).
- wejście w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- reorganizacja PCPR oraz utworzenie w jego strukturach Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
oraz Działu ds. Świadczeń;
- uchwalenie przez Radę Powiatu nowego Statutu PCPR w Myślenicach;
- zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
- organizacja – w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - konferencji
szkoleniowej pn. „Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy
zastępczej”;
- uruchomienie nowych pomieszczeń dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach przy ul. Kazimierza Wielkiego 5;
- powiększenie zasobów lokalowych PCPR przeznaczonych na realizację zadań
z zakresu pieczy zastępczej, w tym pokoju spotkań rodzin z dziećmi;
- uhonorowanie Powiatu Myślenickiego przez Samorząd Województwa Małopolskiego
I nagrodą w Obszarze Przeciwdziałania Przemocy za działania realizowane w latach
poprzednich przez funkcjonujący przy PCPR OIKiP;
- aktywowanie internetowej platformy pomocowej pn. „Prometeusz – Nadzieja, Pomoc,
Zmiana”;
- oficjalne zakończenie przebudowy i modernizacji DPS w Trzemeśni;
- osiągnięcie wymaganych przepisami prawa standardów przez ŚDS w Sułkowicach
z filia w Lubniu;
- przygotowanie pierwszej oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie myślenickim;
- kontynuacja programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między
Regionami II”, w ramach którego m.in. dokonano likwidacji barier architektonicznych
w SP ZOZ w Myślenicach na oddziałach: ginekologiczno-położniczym, zakaźnym,
wewnętrznym oraz w poradni pulmonologicznej, laboratorium analityki medycznej
i mikrobiologii, a także w dziale administracji Szpitala;
- przystąpienie do realizacji pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”;
- śmierć Pana Andrzeja Wojasa dyrektora DPS w Pcimiu i powołanie na to stanowisko
Pani Małgorzaty Topa.
- odłączenie ze struktur PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
i powołanie przez Radę Powiatu (z dniem 01 stycznia 2013 roku) samodzielnej jednostki
organizacyjnej pomocy społecznej o tej samej nazwie, dyrektorem OIKiP zostaje Pani
Sylwia Michalec-Jekot;
- wpisanie PCPR do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego prowadzonego
przez Wojewodę Małopolskiego;
- wpisanie OIKiP do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego prowadzonego
przez Wojewodę Małopolskiego oraz zwiększenie zatrudnienia w samodzielnej już
placówce do 10 osób;
- zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu nowego Regulaminu Organizacyjnego PCPR
w Myślenicach po reorganizacji wynikającej ze zmian ustawowych;
- zatrudnienia drugiego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
- osiągnięcie stanu zatrudnienia w PCPR po reorganizacji na poziomie 11 ¾ etatu;
- opracowanie przez PCPR i przyjęcie przez Radę Powiatu „Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie Myślenickim na lata 2013-2015”;
- organizacja – w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego –
współfinansowanego ze środków EFS seminarium szkoleniowego pn. „Dziecko
z zaburzeniami w zachowaniu przebywające w pieczy zastępczej”;
- podjęcie wstępnych rozmów z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w sprawie
ewentualnego uruchomienia na terenie powiatu myślenickiego placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego;
- kontynuacja programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między
Regionami II”, w ramach którego umożliwiono Gminie Myślenice dobudowę windy przy
Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach;
- kontynuacja realizacji pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”;
- opracowanie, pozyskanie funduszy europejskich i realizacja projektu systemowego
pod nazwą „Fenix – na skrzydłach aktywności” – edycja 2013-2015.
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2014 - opracowanie i przyjęcie do realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

2015

2016

2017

2018

w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020”;
- przyjęcie przez Radę Powiatu opracowanego pod nadzorem PCPR „Powiatowego
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”;
- powołanie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
Województwa Małopolskiego i wybór na jego pierwszego przewodniczącego Dyrektora
PCPR w Myślenicach Piotra Gofronia;
- organizacja – w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - konferencji
szkoleniowej pn. „Instrukcja obsługi dziecka”;
- niespodziewana śmierć Stanisława Cichonia – redaktora naczelnego Gazety
Myślenickiej, radnego powiatowego i wybitnego społecznika, który od 2002 do 2014
roku prowadził Myślenickie Spotkania Integracyjne;
- kontynuacja programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między
Regionami II”, w ramach którego Gminia Myślenice dobudowała windę przy Szkole
Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach;
- kontynuacja realizacji pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”;
- kontynuacja realizacji projektu systemowego pod nazwą „Fenix – na skrzydłach
aktywności” – edycja 2013-2015.
- ponowny wybór Piotra Gofronia na przewodniczącego Konwentu Dyrektorów
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego;
- organizacja – w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - konferencji
szkoleniowej pn. „Wspierać i wymagać”;
- zakończenie i rozliczenie realizacji pierwszej edycji projektu „Fenix – Na skrzydłach
Aktywności” (2008-2015) oraz opracowanie nowego projektu pn. „FENIX II - Na
skrzydłach aktywności”;
- kontynuacja realizacji pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”.
- powołanie przez Starostę Myślenickiego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych trzeciej kadencji (na lata 2016-2020);
- rozpoczęcie realizacji drugiej edycji opracowanego przez PCPR i dofinansowanego ze
środków EFS projektu pn. „FENIX II - Na skrzydłach aktywności” (na lata 2016-2019);
- wystąpienie do Wojewody Małopolskiego o przyznanie środków finansowych na
uruchomienie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach;
- uruchomienie w dniu 14.12.2016 roku Środowiskowego Domu Samopomocy
„Magiczny Dom” w Myślenicach dla 20 osób oraz powierzenie realizacji tego zadania
Kołu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w
Myślenicach;
- uruchomienie drugiej Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla 8
wychowanków. Tym razem
typu rodzinnego w Nowej Wsi, której prowadzenie
powierzono w drodze konkursu CARITAS Archidiecezji Krakowskiej (17.10.2016 r.);
- zwiększenie do 14 ilości miejsc w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu
socjalizacyjnego w Lubniu (od 01.10.2016 r);
- opracowanie przez PCPR i przyjęcie przez Radę Powiatu „Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie Myślenickim na lata 2016-2018”;
- przystąpienie i realizacja programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic
Między Regionami III”, w ramach którego Gmina Myślenice zakupiła mikrobus
przystosowany
do przewozu uczniów niepełnosprawnych w tym na wózkach
inwalidzkich dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach;
- kontynuacja realizacji pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”.
- pozyskanie środków od Wojewody Małopolskiego na adaptację nowej siedziby dla ŚDS
„Magiczny Dom” w Myślenicach;
- przeniesienie ŚDS „Magiczny Dom” w Myślenicach do nowej odpowiednio
przystosowanej i zgodnej ze standardami siedziby umożliwiającej zwiększenie ilości
miejsc;
- kontynuacja programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między
Regionami III”, w ramach którego Powiat Myślenicki zakupił cztery mikrobusy (dla DPS
Harbutowice, Pcim i Trzemeśnia oraz dla WTZ w Harbutowicach), a także umożliwił
zakup takiego pojazdu Gminie Pcim na rzecz niepełnosprawnych uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Pcimiu;
- kontynuacja realizacji pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”.
- zwiększenie od 01.12.2018 r. liczby miejsc (do 28) w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Magiczny Dom” w Myślenicach;
- opracowanie przez PCPR i przyjęcie przez Radę Powiatu „Programu Rozwoju Pieczy
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2019

Zastępczej w Powiecie Myślenickim na lata 2019-2021”;
- podpisanie przez Powiat Myślenicki umowy intencyjnej z CARITAS Archidiecezji
Krakowskiej w sprawie przeniesienia siedziby Filii Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Myślenicach do nowych, nowoczesnych pomieszczeń umożliwiających zwiększenie
ilości miejsc w 2019 roku;
- kontynuacja programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między
Regionami III”, w ramach którego Gmina Siepraw uzyskała dofinansowanie do zakupu
mikrobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły
Podstawowej w Sieprawiu;
- kontynuacja realizacji pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”.
- XX-lecie PCPR;
- jubileuszowe XX Myślenickie Spotkania Integracyjne;
- przeniesienie siedziby Myślenickiej filii WTZ z ul. Kazimierza Wielkiego do nowych
pomieszczeń przy ul. Średniawskiego.

Osoby zatrudnione w PCPR w Myślenicach w latach 1999-2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Piotr Gofroń
Grażyna Murzyn
Jarosław Krzyszkowski
Danuta Stręk
Leśniak Grażyna
Mariusz Michna
Andrzej Wojas
Anna Kiszka
Ewa Dziadek
Edyta Błażej-Widomska
Sylwia Michalec-Jękot
Małgorzata Olejczyk-Barańska
Sylwia Gabryś
Jagoda Płatek
Anna Taraban
Aneta Żądło
Dominika Gwiżdż
Katarzyna Tylko
Judyta Klabis
Paulina Stalska-Ścibor
Barbara Leśniewska-Hundla
Andrzej Piwowarski
Anna Profic
Magdalena Wilczyńska
Marzena Góralik
Dariusz Natanek
Beata Mirochna
Marta Tylko
Karolina Pitak

Opracował: Piotr Gofroń
Myślenice 09 września 2019 roku
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1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2001
2002
2003
2006
2006
2008
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2014
2014
2014

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
2000
2002
nadal
2008
nadal
2012
2012
nadal
2012

–
–
–
–

nadal
2011
2011
2011

–
–
–
–

2012
nadal
nadal
nadal

– 2013
– 2019
– nadal

XX lat PCPR w Myślenicach – Foto kalendarium.

Rok 1999

9

Rok 2000

I Myślenickie Spotkania Integracyjne (marzec 2000 roku)

II Myślenickie Spotkania Integracyjne (listopad 2000 r.)

10

II
Myślenickie Spotkania Integracyjne (listopad 2000 r.)

II
Myślenickie Spotkania Integracyjne (listopad 2000 r.)

11

II
Myślenickie Spotkania Integracyjne (listopad 2000 r.)

Rok 2001

Dobczyce - Międzynarodowa Sztafeta Osób Niepełnosprawnych Polska-Węgry
12

Rok 2002

Otwarcie i poświęcenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych
w Sułkowicach. 23 maja 2002r

IV Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2002
13

IV Myślenickie Spotkania Integracyjne 2002

14

Rok 2003

Uroczyste poświęcenie i otwarcie ŚDS w Sułkowicach

Uroczyste poświęcenie i otwarcie ŚDS w Sułkowicach
15

Uroczyste otwarcie ŚDS w Sułkowicach [pracownia artystyczna]

Utworzenie Filii Warsztatów Terapii Zajęciowej w Myślenicach.
16

Rok 2004

Siedziba PCPR przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach [2004 rok]

Pracownicy i dyrektor PCPR w Myślenicach – rok 2004
17

V
Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2004

V Myślenickie Spotkania Integracyjne 2004

18

Rok 2005

Uruchomienie Filii Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniu.

Uruchomienie Filii Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniu.

19

Uruchomienie w Dobczycach Filii Warsztatów Terapii Zajęciowej z Harbutowic.

Uruchomienie w Dobczycach Filii Warsztatów Terapii Zajęciowej z Harbutowic.
20

Uruchomienie w Sułkowicach hostelu dla ofiar przemocy i osób doświadczających kryzysu.

Uruchomienie w Sułkowicach hostelu dla ofiar przemocy i osób doświadczających kryzysu.

21

Zakończenie modernizacji i wykonanie prac remontowych w DPS w Pcimiu.

Wybudowanie windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych
w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.
22

Budowa windy dla Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz modernizacja windy w Budynku Głównym
SP ZOZ w Myślenicach.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - I Piknik „Świętujmy Razem”.
23

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - I Piknik „Świętujmy Razem”.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - I Piknik „Świętujmy Razem”.

24

VI Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2005.

Rok 2006

Wybudowanie windy i ciągów komunikacyjnych w DPS w Trzemeśni.

25

Remont i modernizacja kuchni w DPS w Trzemeśni.

Wybudowanie windy w DPS w Harbutowicach.
26

Wybudowanie windy w pawilonie nr 3 SP ZOZ w Myślenicach.

Pierwsza siedziba OIKiP przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach.
27

Uroczystość nadania imienia „Tadeusza Piekarza” dla DPS w Harbutowicach.

Uroczystość nadania imienia „Tadeusza Piekarza” dla DPS w Harbutowicach.
28

Rok 2007

Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Harbutowice i WTZ Harbutowice.

Uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń OIKiP przy ul. Jagiellońskiej w Myślenicach.
29

Rok 2008

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - IV Piknik Integracyjny.

XV-lecie DPS w Harbutowicach

30

Rok 2009

31

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim [20.11.2009 r.]

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim [20.11.2009 r.]
32

Rok 2010

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2010 konferencja „Rodzicielstwo zastępcze w praktyce”. zorganizowana
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Rozpoczęcie prac adaptacyjno-remontowych budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczowychowawczą w Lubniu.
33

Inwestycje i remonty w DPS w Pcimiu.

Inwestycje i remonty w DPS w Trzemeśni.
34

Rok 2011

Uruchomienie pierwszej w Powiecie Myślenickim placówki opiekuńczo-wychowawczej w Lubniu.

Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem SIEMACHA o powierzeniu prowadzenia placówki opiekuńczowychowawczej w Lubniu.
35

Uroczyste otwarcie pierwszej w Powiecie placówki opiekuńczo -wychowawczej w Lubniu.

Inwestycje i remonty w DPS Harbutowice.

36

Inwestycje i remonty w DPS Harbutowice.

Wyróżnienie Samorządu Województwa Małopolskiego dla Koalicji Powiatu Myślenickiego
pn. „Prometeusz” za najlepsze działanie interdyscyplinarne prowadzone w ramach projektu „Przeciw
przemocy Budowanie lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej”

37

Rok 2012

Wielki Finał Projektu „Fenix – Na Skrzydłach Aktywności”

Likwidacja barier architektonicznych w ŚDS w Sułkowicach.
38

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – konferencja „Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny
i rozwoju pieczy zastępczej”

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – konferencja „Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny
i rozwoju pieczy zastępczej”
39

Rok 2013

Podjęcie przygotowań do uruchomienia placówki opiekuńczo -wychowawczej typu rodzinnego
w Nowej Wsi. [budynek przed remontem]

Warsztaty – opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Myślenickim na lata 2016-2020
40

Warsztaty – opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Myślenickim na lata 2016-2020

Odnowiony budynek siedziby PCPR przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach

41

Rok 2014

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – Konferencja pn. „Instrukcja Obsługi Dziecka”

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

42

Powołanie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego oraz jego przewodniczącego.

Powołanie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego oraz jego przewodniczącego.

43

XV Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2014

XV Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2014

44

Rok 2015

Zakończenie i rozliczenie realizacji pierwszej edycji projektu „Fenix – Na skrzydłach Aktywności” (20082015) oraz opracowanie nowego projektu pn. „FENIX II - Na skrzydłach aktywności”

Wizualizacja nowego budynku Stacji Opieki „CARITAS” przy ul. Średniawskiego w Myślenicach,
w którym przewidziano również nową siedzibę dla filii Warsztatów Terapii Zajęciowej.

45

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - konferencja pn. „Wymagać i wspierać”.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - konferencja pn. „Wymagać i wspierać”.

46

X-lecie Myślenickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa.

X-lecie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.

47

Rok 2016

Od października 2016 roku funkcjonuje w Nowej Wsi nowa placówka opiekuńczo–wychowawcza
prowadzona przez „CARITAS” Archidiecezji Krakowskiej w wyremontowanym budynku.
48

Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy „Magiczny Dom” w Myślenicach.

Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy „Magiczny Dom” w Myślenicach.

49

Spotkanie pracownków PCPR z Rodzinami Zastępczymi.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
50

Rok 2017

Przeniesienie i remont nowej siedziby ŚDS „Magiczny Dom” w Myślenicach na Zarabiu.

Nowa siedziba ŚDS „Magiczny Dom” na Zarabiu w Myślenicach.
51

Zakup i poświęcenie czterech mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup i poświęcenie czterech mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.

52

Rok 2018

Rozpoczęcie przez CARITAS budowy nowej siedziby Stacji Opieki w Myślenicach,
w tym pomieszczeń dla filii Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Przejęcie przez CARITAS Archidiecezji Krakowskiej, prowadzonej wcześniej przez Stowarzyszenie
SIEMACHA, Placówki Opiekuńczo-wychowawczej w Lubniu.
53

XXV-lecie DPS w Harbutowicach

Podpisanie umowy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej dot. prowadzenia Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Lubniu.

54

Rok 2019

Dobiegająca końca budowa nowej siedziby Stacji Opieki CARITAS Archidiecezji Krakowskiej
oraz prowadzonej przez Powiat Myślenicki filii Warsztatów Terapii Zajęciowej w Myślenicach.
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Jubileuszowe XX MYŚLENICKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE A.D. 2019
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POWIATOWE - MYŚLENICKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE
2000 - 2019

x

x

x
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