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Wprowadzenie. 
 
 
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach rozpoczęło swoją 
działalność 31 marca 1999 r. Niniejsze sprawozdanie dotyczy dwunastego 
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. Dotyczy to równieŜ zadań powiatu z zakresu ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Powiatowe centra realizują takŜe 
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone ustawą o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a takŜe 
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 2010, które 
niniejszym przedkładam Radzie Powiatu. 
 
 
        mgr Piotr Gofroń 
 
        Dyrektor PCPR 
 
 
Myślenice, luty 2011 roku. 
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I. Zadania określone ustawą o pomocy społecznej. 
 
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  
oraz art. 112 ust. 9 

 
Opis realizacji: 
 
Uchwałą nr XLVI/337/2006 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 24 maja 
2006 roku przyjęła do realizacji dokument o nazwie „STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM 
NA LATA 2006-2013”.  
Realizacja programów operacyjnych określonych w w/w Strategii w głównych 
jej priorytetach - w części przypisanej Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie – przebiega sukcesywnie i bez powaŜnych zakłóceń. Pewien 
niedostatek dynamiki moŜna wszakŜe zaobserwować nadal w zakresie działań 
związanych z rozwojem i usamodzielnianiem funkcjonującego przy PCPR 
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. NaleŜy jednak 
podkreślić, Ŝe większość z programów i działań uwzględnionych w Strategii 
jest realizowanych na bieŜąco, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w dalszej 
części niniejszego sprawozdania. Szczególnie istotnym elementem było 
rozpoczęcie przygotowań do uruchomienia placówki opiekuńczo 
wychowawczej oraz pozyskanie w 2010 roku funduszy z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach systemowych projektów z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji. 
Wśród istotnych i realizowanych elementów w/w Strategii naleŜy wymienić:  
- opracowany pod nadzorem PCPR "Program Działań na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2009-2013", który został przyjęty Uchwałą 
Rady Powiatu w Myślenicach w październiku 2009 roku; 
- ”Program Wyrównywania RóŜnic Między Regionami” – program PFRON 
przewidziany do 2013 roku, do którego realizacji powiat przystępował 
corocznie takŜe w latach ubiegłych; 
- ”Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” – 
zadanie rządowe finansowane z budŜetu państwa - na jego realizację 
wydatkowano środki w wysokości 12.000 zł; 
- opracowany przez PCPR i OIKiP ”Program Pomocy Dziecku i Rodzinie  
w Powiecie Myślenickim na lata 2008 – 2013”, który został przyjęty 
Uchwałą Zarządu Powiatu w Myślenicach w marcu 2008 roku; 
- opracowany przez PCPR program dla rodzin i osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym, przemocą, uzaleŜnieniem i bezrobociem „Fenix - 
na skrzydłach aktywności – edycja 2010” – na jego realizację pozyskano  
i wydatkowano ze środków Unii Europejskiej 314.683,76 zł; 
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- realizowany w porozumieniu z ROPS i obecnie dobiegający końca Program 
„Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – interwencje  
w przemocy domowej”. 
 
2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa: 

 
art. 19 pkt 2 oraz art. 46 

Opis realizacji: 
 
Powiat myślenicki prowadzi specjalistyczne poradnictwo prawne, 
psychologiczne i rodzinne w ramach uruchomionego od 1 października 2005 
roku przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. Poradnictwo 
specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest 
świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę 
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów Ŝyciowych, bez względu na 
posiadany dochód. W roku 2008 po uruchomieniu dodatkowych 
pomieszczeń przy ul. Jagiellońskiej w Myślenicach nastąpiła pewna poprawa 
warunków lokalowych Ośrodka, jednak ilość pomieszczeń dla jego 
właściwego funkcjonowania nadal nie jest satysfakcjonująca.(Szczegółowy 
opis działań takŜe w pkt. 12 niniejszego sprawozdania.) 
 
3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy 
pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych  
w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania  
w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczenia opieki i wychowania 
niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym: 
  

art. 19 pkt 3 oraz art. 112 ust. 8 
 
Opis realizacji: 
 
W roku 2010 opieką PCPR objętych było  68 rodzin zastępczych oraz 146 
dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Oprócz tego z pomocy pienięŜnej 
korzystało takŜe 39 wychowanków rodzin zastępczych. Rodziny otrzymywały 
miesięcznie pomoc pienięŜną w wysokości od 164,70 do 1.241,10 zł. 
Łącznie całoroczne wydatki na pomoc pienięŜną dla rodzin zastępczych oraz 
pełnoletnich wychowanków tych rodzin wyniosły 970 059,14 zł 
Środki te pochodziły z budŜetu powiatu W porównaniu z rokiem poprzednim 
wydatki te były   mniejsze  o  114 473,- zł  
 
W ciągu roku powstało 10 nowych rodzin zastępczych, które objęły opieką  
14 dzieci. Ponadto funkcjonujące juŜ od poprzednich lat rodziny zastępcze 
przyjęły 7 kolejnych dzieci. KaŜdej z rodzin przyznano comiesięczne 
świadczenie na bieŜące wydatki związane z utrzymaniem dzieci. 9 rodzin 
otrzymało takŜe jednorazową pomoc pienięŜną na pokrycie wydatków 
związanych z przyjęciem dziecka do rodziny. W pozostałych rodzinach nie 
było konieczności przyznania takiej pomocy. Przyznano takŜe pomoc losową, 
z której skorzystały 4 rodziny. Łącznie wydatki na pomoc związaną  
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z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej i pomoc losową wyniosły  
32 529,25  zł ( w 2009 roku  13 570,50 zł). 
 
Łącznie w ciągu roku wydano ponad  181 decyzji odnośnie pomocy 
pienięŜnej dla rodzin zastępczych i świadczeń dla usamodzielniających się 
wychowanków.  
Pracownicy PCPR w drodze wywiadu środowiskowego ustalali sytuację 
materialną nowopowstałych rodzin oraz aktualizowali dokumentację 
niezbędną do naliczenia świadczeń w przypadku rodzin juŜ objętych pomocą 
PCPR. 
 
W 2010 r. na terenie powiatu funkcjonowało 6 zawodowych 
niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych: 1 pogotowie rodzinne,  
5 rodzin wielodzietnych. Łącznie rodziny te zapewniły opiekę 29 –rgu 
dzieciom Wszystkie rodziny zawodowe podpisywały ze Starostą umowy 
zlecenia i otrzymywały wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy oraz 
pomoc pienięŜną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci. Wydatki 
na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wyniosły w 2010 r.- 127 794,- zł  
( mniej niŜ w poprzednim roku o   18 883  zł) 
  
W trakcie roku z róŜnych powodów rozwiązano łącznie 9 rodzin, 4 dzieci 
wróciło do swoich rodziców biologicznych, 9 zostało umieszczonych w innych 
rodzinach zastępczych, 5 dzieci trafiło do rodziny adopcyjnej, 17 osób 
uzyskało pełnoletniość i się usamodzielniło. 
 
Przez cały rok  prowadzone były działania wspierające dla rodzin zastępczych  
i kandydatów na rodziny ( indywidualne konsultacje dla rodzin zastępczych, 
grupy wsparcia, superwizje  zajęcia dla młodzieŜy w ramach projektu „Fenix- 
na skrzydłach aktywności ”. (Bezpośrednio projektem objęto 52 osoby, w tym 
6 dzieci z rodzin zastępczych oraz 22 z rodzin dysfunkcyjnych.) W 2010 
udało się, dzięki projektowi Fenix, zatrudnić asystentów rodziny zastępczej, 
którzy pracowali z 5 rodzinami zastępczymi. Praca asystentów polegała 
zarówno na wspieraniu indywidualnego rozwoju poszczególnych członków 
rodziny jak i wzmacnianiu rodziny jako systemu.   
 
W ubiegłym roku po raz szósty  na terenie powiatu myślenickiego 
obchodzono Dzień  Rodzicielstwa Zastępczego. 28 maja 2010   odbyła się 
konferencja szkoleniowa „Rodzicielstwo zastępcze w praktyce”  
zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach. 
Koszt organizacji imprezy wyniósł ok.2000 zł,  
 
4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie  
i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek 
opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy w tym placówek 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a takŜe tworzenie  
i wdraŜanie programów pomocy dziecku i rodzinie: 
 

art. 19 pkt 4 
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Opis realizacji: Opis realizacji: 
 
PCPR realizowało postanowienia Sądu o umieszczeniu w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieŜy. W 2010  roku było 7 nowych 
spraw, dotyczących umieszczenia  7 dzieci. W stosunku do lat ubiegłych 
liczba dzieci, wobec których Sąd orzekł umieszczenie w placówce pozostaje 
na poziomie porównywalnym. Większość orzeczeń w 2010 r. Sąd wydał  
w trybie zwykłym do placówki socjalizacyjnej lub poszerzając zakres takŜe  
o rodzinę zastępczą, co umoŜliwiło PCPR znalezienie właściwej formy opieki,  
do której ma zostać przewiezione dziecko w odpowiednim czasie. Sąd  
w ramach współpracy, większość umieszczeń dzieci konsultował wcześniej  
z tutejszym Centrum, dlatego wobec kilku dzieci moŜliwa była zmiana 
postanowienia na rodzinę zastępczą. Mimo iŜ w roku 2010 było tylko 7   
postanowień w sprawie umieszczenia dzieci w placówkach nadal są problemy 
z uzyskaniem skierowania. W ciągu kilku ostatnich lat nastąpiło 
ogólnopolskie wzmoŜenie liczby umieszczeń dzieci w placówkach,  
a funkcjonujące dotychczas placówki ulegają przekształceniom lub zawęŜają 
profil opieki do określonej grupy dzieci, co stanowi dodatkowy problem.  
Powiaty, które posiadają na swoim terenie placówkę opiekuńczo – 
wychowawczą takŜe niejednokrotnie borykają się z problemem wolnego 
miejsca w placówce dla własnych dzieci.  
PoniewaŜ na terenie powiatu myślenickiego nadal nie funkcjonuje Ŝadna 
placówka opiekuńczo-wychowawcza, która mogłaby stanowić alternatywę  
dla przebywających dzieci z powiatu na terenie innych powiatów,    
pracownicy PCPR poszukiwali miejsc dla małoletnich w placówkach poza 
powiatem. Kompletowano dokumentację niezbędną do wydania skierowania 
przez powiat właściwy ze względu na siedzibę placówki. W sumie w roku 
2010 uzyskano  skierowania do placówki socjalizacyjnej dla 6 osób ( powiat 
wadowicki, nowosądecki, miasto Kraków ) oraz 1 skierowanie do placówki 
interwencyjnej, które wygasło wobec braku moŜliwości jego zrealizowania  
w wyznaczonym czasie. Małoletni wobec którego miało nastąpić umieszczenie 
przebywa  na terenie innego województwa. Na koniec 2010 roku w związku  
z zaistniałą sytuacją nie zrealizowano 1 postanowienia  Sądu. Nadal 
podejmowane są  czynności w sprawie uzyskania ponownego skierowania.   
 
  
5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, 
umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i w rodzinach zastępczych, równieŜ na terenie innego 
powiatu: 
 

art. 19 pkt 5 
 
Opis realizacji: 
 
Od 1 stycznia 2004 r. powiat zobowiązany jest ponosić koszty utrzymania 
„swoich” dzieci równieŜ w rodzinach zastępczych poza powiatem. W ubiegłym 
roku powiat myślenicki ponosił na podstawie stosownych porozumień koszty 
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utrzymania 6 –ciorga dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów 
limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, wielickiego i krakowskiego. 
Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły:  61 632,-zł.  
Z kolei w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu 
myślenickiego przebywały dzieci z Miasta Kraków, Białystok, powiatu   
proszowickiego, gliwickiego, krakowskiego, Miasta Gliwice (łącznie 11 dzieci) 
i nasz powiat otrzymuje zwrot środków na ich utrzymanie. 
  
Od 1 stycznia 2005 r. na powiatach  ciąŜy obowiązek ponoszenia odpłatności 
za pobyt „swoich” małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
poza powiatem. W roku 2010 zawarto 6 nowych porozumień w tej sprawie  
z powiatami nowosądeckim, wadowickim, brzeskim, Miastem Kraków. Nadal 
obowiązują takŜe niektóre z porozumień zawartych przez powiat w latach 
poprzednich. W roku 2010 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
przebywało 34 małoletnich. W trakcie roku wygasły porozumienia  
z powiatem cieszyńskim, wielickim oraz Miastem Kraków.  Miesięczny koszt 
utrzymania 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2010 roku 
wynosił w zaleŜności od rodzaju placówki i podmiotu prowadzącego od 
1 756,54- zł (placówka niepubliczna socjalizacyjna – powiat nowosądecki ) do  
6 050,00 zł (placówka specjalistyczna w Krakowie). Na utrzymanie dzieci  
z terenu powiatu myślenickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
na terenie innych powiatów w roku 2010 wydano środki w wysokości  
1 150 082,87 zł.    
  
 
6. Przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie oraz na 
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy 
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, 
rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zapewniające 
całodobową opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze: 
 

art. 19 pkt 6 
 
Opis realizacji: 
 
W 2010 r. 39 wychowanków z rodzin zastępczych objętych było pomocą 
pienięŜną na kontynuację nauki. Łącznie kwota tej pomocy wyniosła        
145 166,- zł. Z pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie skorzystało  
5 wychowanków rodziny zastępczej (kwota: 22.564,- zł), a pomoc na 
zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznano 10 wychowankom na 
łączną kwotę 32 502,- zł. 
 Pomocy na usamodzielnienie udzielano takŜe w 2010 r. wychowankom 
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze Z pomocy na 
kontynuację nauki skorzystało tylko 6 wychowanków placówek (kwota 
pomocy wyniosła 26 220,44,- zł), z pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie 
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skorzystało 2 wychowanków   ( kwota 13 176,30- zł ). W kilku przypadkach 
odmówiono takiej pomocy wskutek przekroczenia kryterium dochodowego, 
porzucenia nauki lub na wskutek nie spełniania wymaganych kryteriów. 
 
W 2010 roku tylko 5 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 
otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (kwota  18 000 
zł).   
 
Nie realizowano zadań związanych z pomocą wychowankom w uzyskaniu 
moŜliwości zamieszkania w mieszkaniu chronionym oraz pomocy  
w znalezieniu zatrudnienia gdyŜ w przypadku wychowanków opuszczających 
placówki w 2010 roku Ŝaden nie wystąpił o taką pomoc.   
 
 
7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności  
w przystosowaniu się do Ŝycia, młodzieŜy opuszczającej całodobowe 
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, 
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, 
rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zapewniające 
całodobową opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, mających 
braki w przystosowaniu się: 
                   

art. 19 pkt 7 
 
Opis realizacji: 
 
Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 
rodziny zastępcze otrzymali pomoc w formie pracy socjalnej. Byli 
informowani o moŜliwości ubiegania się o świadczenia z tytułu 
usamodzielnienia i skorzystania z porad specjalistów w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej i Poradnictwa. 
 
 
8. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności  
w integracji ze środowiskiem: 
 

art. 19 pkt 8 
 
Opis realizacji: 
 
W 2010 roku na terenie powiatu myślenickiego nie przebywały Ŝadne osoby 
posiadające status uchodźcy i zwracające się o pomoc. 
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9. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po 
zwolnieniu z zakładu karnego: 
 

art.19 pkt 9 (uchylony) 
 
Od 1 kwietnia 2007 roku zadanie obowiązkowe gmin. 
 
 
10. 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 

 
- 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 budŜetu DPS przez skarbnika powiatu  

i dyrektorów placówek, 
 
Opis realizacji:  

 
a) Na bieŜąco prowadzono ciągły nadzór i kontrolę nad działalnością 

Domów Pomocy Społecznej w Powiecie. Podstawowym celem do 
zrealizowania w 2010 roku związanym z funkcjonowaniem Domów 
Pomocy Społecznej było utrzymanie przez nie standardów, a głównym 
problemem koszty bieŜącego utrzymania tych placówek oraz struktura 
zatrudnienia, w tym zatrudnianie pielęgniarek. 
Według informacji dyrektorów placówek, rzeczywisty koszt utrzymania 
jednego mieszkańca był nadal zbyt wysoki w stosunku do moŜliwości 
finansowych DPS-ów wynikających z otrzymywanej dotacji rządowej  
i dochodów własnych.  
Wysokość podstawowej miesięcznej dotacji rządowej w roku 2010 na 
jednego mieszkańca została  zmieniona (podwyŜszona) w stosunku do 
2009 roku oraz zróŜnicowana w zaleŜności od profilu placówki                       
i wynosiła: 
- 1728 zł – w profilu dla osób przewlekle somatycznie chorych, 
- 1643 zł - w profilu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
- 1643 zł – w profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych, 
- 1563 zł – w profilach dla osób w podeszłym wieku. 
 
W 2010 sukcesywnie malała natomiast ilość miejsc uprawnionych do 
dotacji z 138 do133. 
 
W 2010 roku liczba miejsc statutowych w DPS powiatu myślenickiego 
wynosiła 227. W tym: DPS Pcim – 76 miejsc (35 miejsc dla osób  
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w podeszłym wieku i 41 dla osób przewlekle somatycznie chorych), 
DPS Harbutowice - 75 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie, DPS Trzemeśnia - 76 dla osób przewlekle psychicznie 
chorych. 
PoniŜej przedstawiam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS 
na terenie Powiatu Myślenickiego w roku 2010 ogłoszony przez 
Starostę w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego: 
 
- DPS w Harbutowicach         2380,53  zł  
- DPS w Pcimiu                      2453,63  zł 
- DPS w Trzemeśni                 2280,35  zł 
 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w 2010 roku wszystkie DPS –y naszego Powiatu 
zapewniały w całości standard usług określonych w rozporządzeniu 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
domów pomocy społecznej, co pozwoliło na utrzymanie 
bezterminowego zezwolenia wojewody na prowadzenie przez Powiat 
DPS w Pcimiu , Trzemeśni i Harbutowicach. 

 
 

W 2010 roku wydatki Powiatu na trzy DPS wyniosły   6 864 444 zł  
 

 W tym:  wydatki na inwestycje       275 164 zł* 
   wydatki bieŜące     1 720 348 zł 
   wynagrodzenia i pochodne   4 868 932 zł 
 

Na tę sumę składa się: 
• dotacja celowa Wojewody w wysokości    2 549 160 zł 
• środki z budŜetu Unii Europejskiej      187 799 zł 
• środki z budŜetu Powiatu w wysokości   4 127 485 zł 
 
w tym: 
• dochody własne DPS wynikające z wpływów 

z odpłatności mieszkańców w wysokości  3 437 222 zł,  
• dotacja z budŜetu powiatu w wysokości         675 516 zł, 
• pozostałe dochody placówek         14 747 zł. 

 
 

DPS* Harbutowice Pcim Trzemeśnia Razem 
koszt rocznego utrzymania w zł: 2.238.702 2.268.347 2.357.395 6.864.444 
w tym: 
ze środków z dotacji wojewody 1.127.208 711.741 710.211 2.549.160 
z dotacji budŜetu powiatu  239.553 247.313 188.650 675.516 
dochody własne DPS z odpłatności 865.495 1.303.427 1.268.300 3.437.222 
pozostałe dochody DPS 6.446 5.866 2.435 14.747 
z dotacji UE (inwestycja) - - 187.799 187.799 

* - według informacji otrzymanych z DPS bez uwzględnienia inwestycji termomodernizacji w DPS Pcim. 
  

b) W grudniu 2009 r. Powiat złoŜył do Zarządu Województwa 
Małopolskiego rozpatrzony pozytywnie konkursowy wniosek 
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aplikacyjny o dofinansowanie przebudowy i modernizacji DPS  
w Trzemeśni, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 
6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego  
i zdrowotnego, Schemat B Opieka społeczna. Planowany koszt 
realizacji całego trzechletniego projektu zamyka się po przetargu kwotą 
2.295.087,93 zł. Kwota dofinansowania jaką przyznano Powiatowi 
wyniesie 70 % tego kosztu. W 2010 roku wydatkowano na juŜ 
rozpoczętą inwestycję środki w wysokości 275.164 zł, w tym 
187.798,97 zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej, a 87.365,18 zł 
ze środków własnych powiatu. 

c) W ramach własnych środków finansowych Powiatu i jednostek 
zrealizowano niektóre pilne wydatki inwestycyjne i remontowe.  
W ramach tych środków udało się zrealizować m.in. takie 
przedsięwzięcia jak: 
- w DPS w Harbutowicach – audyt energetyczny dla budynku A 
(14.799 zł), wymiana część okien (45.240 zł), remonty instalacji 
elektrycznej, sieci grzewczej itp. (23.124 zł) zakup materiałów  
i wyposaŜenia (26.184 zł);  
- w DPS w Pcimiu – termomodernizacja budynku i remont tarasów 
zewnętrznych wraz z termohydroizolacją i murami oporowymi (444.330 
zł), zasilanie awaryjne kotłowni (14.860 zł), remont drogi (10.000 zł), 
remonty kotłowni, jadalni i holu (15.511 zł), zakup istotnego 
wyposaŜenia (6.373 zł); 
- w DPS w Trzemeśni – zatrudniono psychologa na 1/5 etatu. 

* - według informacji otrzymanych z DPS oraz Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego. 
 

d) Na bieŜąco wydawane były decyzje o umieszczeniu w DPS dla osób 
skierowanych przez gminy, oraz decyzje zmieniające odpłatność 
osobom umieszczonym przed 1.01.2004 r. W 2010 roku nie było 
praktycznie dłuŜszych kolejek osób oczekujących na umieszczenie w 
DPS – za wyjątkiem placówek dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w Harbutowicach oraz dla osób przewlekle psychicznie 
chorych. Okres oczekiwania na umieszczenie w DPS Harbutowice 
wynosi obecnie około 1 rok, natomiast do DPS dla osób przewlekle 
psychicznie chorych w Trzemeśni przyjęto wyjątkowo duŜo bo aŜ 7 
osób. 
 

e) Ogółem w roku 2010 umieszczono w DPS naszego powiatu 23 osoby,  
w tym: 
- w DPS w Harbutowicach     2 osoby 
- w DPS w Pcimiu     14 osób 
- w DPS w Trzemeśni     7 osób 

Nazwa DPS* Inwestycje Zakupy 
inwestycyjne 

Remonty WyposaŜenie Razem: 

DPS Harbutowice 14799 0 68364 26184 109347 
DPS Pcim 459190 0 25511 6373 491074 
DPS Trzemeśnia 257164 0 0 0 257164 
Razem: 731153 0 93875 32557 857585 
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 gdy w roku 2003 wydano 65 decyzji kierujących,  w 2004 roku 28, 
a w 2005 roku 20 decyzji, w roku 2006 roku 30 decyzji,  w 2007 roku 
30 decyzji, w 2008 roku 29 decyzji, w 2009 roku 20 decyzji, a w 2010 
roku 23 decyzje. 
 

f) Ilość dotowanych miejsc w tych placówkach na dzień 31 grudnia 2010 
roku wynosiła 130  : 
- w DPS w Harbutowicach  59 miejsc 
- w DPS w Pcimiu   35 miejsca 
- w DPS w Trzemeśni  36 miejsc 
 

g) Ilość wolnych miejsc w tych placówkach na dzień 31 grudnia 2010 
roku wynosiła 4: 
- w DPS w Harbutowicach  0 miejsce 
- w DPS w Pcimiu   4 miejsca 
- w DPS w Trzemeśni  0 miejsc 

 
h) W sposób ciągły prowadzony był w porozumieniu z Zarządem  

i Skarbnikiem Powiatu nadzór nad budŜetami DPS i dotacjami. 
i) Dyrektor PCPR przeprowadzał okresowe wizytacje w DPS, a takŜe 

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 programów 
naprawczych i przepisów standaryzacyjnych, a takŜe wynagrodzeń 
pracowników. 

 
 
11. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niŜ 
jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy: 
 

art. 19 pkt 11 
 
Opis realizacji: 
 
W latach od 2010 do 2012 planowano utworzenie wielofunkcyjnych 
mieszkań chronionych dla róŜnych kategorii klientów, takŜe dla 
wychowanków opuszczających zastępcze formy opieki rodzinnej i placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, 
dla pragnących się usamodzielnić osób niepełnosprawnych oraz 
mieszkańców domów pomocy społecznej. Z uwagi na niedostatki finansowe  
w roku 2010 oraz brak bezpośredniej i rozpoznanej potrzeby odstąpiono od 
uruchamiania takiego mieszkania, do którego nadzoru naleŜałoby zatrudnić 
takŜe odpowiednich opiekunów-terapeutów, a jego wykorzystanie nie byłoby 
pełne w ciągu roku. Ustalenie profilu przyszłych mieszkań uzaleŜnione 
będzie od rodzaju zamieszkujących tam osób i będzie moŜliwe po 
przeprowadzeniu szczegółowego rozpoznania potrzeb w tym zakresie. Lokale 
na utworzenie takich mieszkań moŜna będzie pozyskiwać w róŜny sposób, 
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mogą to być zasoby własne Powiatu lub lokale wynajęte od innych 
podmiotów. Istotą dobrego funkcjonowania takich mieszkań jest ich 
usytuowanie na terenie aglomeracji miejskiej, co ułatwi proces treningu 
Ŝyciowego i zawodowego poprzez ułatwioną dostępność i bliskość szkół, 
zakładów pracy i innych niezbędnych instytucji. Obecnie istnieje moŜliwość 
uzyskania 50% wsparcia finansowego na ten cel z Banku Gospodarstwa 
Krajowego (BGK). Planuje się złoŜenie stosownych wniosków na 
uruchomienie w/w mieszkań w 2012 roku. 
 
 
12. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 
 

art. 19 pkt 12 uops i art. 6 ust. 3 uoppwr 
 
Opis realizacji: 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa przy Powiatowym Centrum 
Pomowcy Rodzinie w Myślenicach rozpoczął swoją pełną działalność  
1 października 2005 roku.  
 
W roku 2010 kontynuowano działalność rozpoczętą w latach poprzednich. 
Warto podkreślić, Ŝe dominującym problemem, z którym konfrontowali się 
pracownicy OIKiP, tak jak w latach poprzednich, był problem przemocy. Stąd 
teŜ większość działań ukierunkowana została na systemowe, skuteczne  
i profesjonalne podjęcie tego problemu. 
Statystyki dotyczące przemocy roku 2010 kształtowały się na następującym 
poziomie: 
 
Liczba osób korzystających ze wsparcia OIKiP w Myślenicach w roku 2010  

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 41 19 46,3 % 
MYŚLENICE 160 46 28,75 % 
SUŁKOWICE 49 15 30,6 % 
LUBIEŃ 35 17 48,57 % 
PCIM 43 20 46,5 % 
RACIECHOWICE 11 3 27,3 % 
WIŚNIOWA 11 8 72,7 % 
SIEPRAW 9 5 55,5 % 
TOKARNIA 7 4 57,1 % 
Inne 18 4 22,2% 
Razem: 384 141 36,7% 

* - źródło OIKiP w Myślenicach  
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Warto wszakŜe podkreślić, Ŝe działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
i Poradnictwa tak jak w latach poprzednich opierała się na szerokim 
wachlarzu usług pomocowych i mimo ograniczeń etatowych i lokalowych 
była nieustannie rozwijana. MoŜna podzielić ją na:  
 

1. Budowanie sieci wsparcia poprzez Koordynowanie w powiecie 
myślenickim prac projektu „Przeciw przemocy. Budowa lokalnych 
koalicji – interwencje w przemocy domowej“ 

2. Prowadzenie Interwencji Kryzysowej: 
• Stacjonarnej  
- wsparcie (od 6- 8 tygodni) 
- udzielenie schronienia (od 1 miesiąca do 3 miesięcy) 

3. Prowadzenie Terapii wspierającej 
4. Prowadzenie Poradnictwa Specjalistycznego 
 

ad. 1 Budowanie sieci wsparcia poprzez Koordynowanie w powiecie 
myślenickim prac projektu „Przeciw przemocy. Budowa lokalnych koalicji – 
interwencje w przemocy domowej“.  
W roku 2010 kontynuowano program „Przeciw przemocy. Budowa lokalnych 
koalicji – interwencje w przemocy domowej”. Koordynator Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa pełniła funkcje lidera powiatowego w/w 
projektu. Regularnie, liderzy koalicji z 8 gmin – gmina Myślenice nie 
przystąpiła do programu – spotykali się na zebraniach celem omówienia 
problemu przemocy.  
Zebranie miały dwojaki charakter: 
• Interdyscyplinarny: podczas tych spotkań pracownicy GOPS, Kuratorzy 

Sądowi, Policja, Pedagodzy, Psychologowie etc. spotykali się, aby 
wspólnie ustalać strategię pracy z klientami naszych placówek 
wymagających wieloaspektowego wsparcia. 

• Szkoleniowo - warsztatowy: podczas tych spotkań liderzy gminnych 
koalicji spotykali się z liderem powiatowym celem zdynamizowania  
i profesjonalizacji prac gminnych koalicji w powiecie myślenickim. 
Spotkania odbywały się raz na kwartał. 

 
Praca koalicji „Przeciw przemocy” opiera się na zintegrowanych działaniach 
słuŜb pomocowych zajmujących się róŜnymi obszarami działalności, gdyŜ 
tylko takie działania są w stanie skutecznie wspierać społeczność lokalną. 
Odbywające się spotkania zespołów pełniły właśnie tę funkcję.  

 
Warto podkreślić, Ŝe istnieje zapotrzebowanie na dalsze integrowanie 
środowiska pomocowego w naszym powiecie poprzez budowanie Sieci 
Wsparcia Społecznego. Efekty wspólnych spotkań widoczne są juŜ obecnie  
w codziennej pracy pomocowej.  
W związku z nowelizacja 2010 roku Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy  
w Rodzinie przeformułowaniu ulega w roku 2011 aktywność Powiatu  
w zakresie w/w problematyki. W myśl ustawy obowiązkiem gmin jest min. 
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, zaś zadaniem powiatu jest 
działalność profilaktyczna, edukacyjne oraz prowadzenie Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej. Dlatego teŜ mając na uwadze powyŜsze zmiany  
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w roku 2010 przygotowywano członków koalicji do ich podjęcia, jak równieŜ 
opracowano plany działania na rok 2011 r. uwzględniając zalecenia ustawy. 
Prace przygotowawcze w roku 2010 r. obejmowały: 
• Przygotowanie oferty szkoleniowej dla Gminnych koalicji z terenu 

Powiatu Myślenickiego 
• Listopad – grudzień 2010 r.  szkolenia z Diagnozowania Przemocy  

w Rodzinie dla gminnych koalicji z terenu Powiatu Myślenickiego 
• 7 grudnia 2010 r. Spotkanie eksperckie dla Liderów Koalicji pt. 

„Nowatorskie formy pracy zespołów interdyscyplinarnych w oparciu  
o nowelizację ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i metodę 
superwizji” 

 
W roku 2010 Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane  zgodnie  
z harmonogramem. 
Znalazły one takŜe swoje odbicie w publikacjach prasowych. 

 
Działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa dotyczące 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie szkoleniowym 
współfinansowane były min. ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach realizowanego przez PCPR projektu: „Fenix na 
skrzydłach aktywności”. Finansowanie takie planowane jest równieŜ  
w roku 2011.  

 
 

ad. 2 Prowadzenie Interwencji Kryzysowej: 
 

Interwencja Kryzysowa, czyli udzielanie wsparcia społecznego mieszkańcom 
naszego powiatu doświadczającym róŜnego typu kryzysów obejmowała : 
- Pomoc Stacjonarną – gdzie pomoc klientowi doświadczającemu kryzysu 
trwa od 6 – 8 tygodni.   
Najczęstszymi problemami, z którymi konfrontowali się pracownicy ośrodka 
były: 
• Alkoholizm, w tym syndrom DDA i współuzaleŜnienia  91rozpoznań x 6 

spotkań 
• Przemoc domowa  ofiary:141 rozpoznania x 6 spotkań, sprawcy: 9 

sprawcy x 6 spotkań 
• Trudności w związkach 22 rozpoznań x 6 spotkań 
• Kryzys w Rodzinie 109 rozpoznań x 6 spotkań 
• Kryzys Ŝałoby 25  rozpoznań x 6 spotkań 
• Zaburzenia psychiczne 47 rozpoznań x 6 spotkań 
• Autoagresja – 8 rozpoznań x 6 spotkań 
• Trudności wychowawcze – 36 rozpoznań x 6 spotkań 
• Kryzys Dojrzewania – 77 rozpoznań x6 spotkań 
• Ponadto odnotowano: kryzysy związane z chorobą – 16 rozpoznań x 6 

spotkań  
• Inne – 16 rozpoznań x 6 spotkań 
• Razem 597 rozpoznań (jedna osoba korzystające ze wsparcia  

w OIKiP moŜe mieć kilka rozpoznań) 
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- udzielano schronienia w mieszkaniu interwencyjnym naleŜącym do OIKiP – 
pomoc obejmowała 4 osoby dorosłe i 5 dzieci. Pomoc trwała od 1 do 3 
miesięcy i obejmowała równieŜ pomoc psychologiczną i poradnictwo. 

 
ad. 3  Prowadzenie Terapii Wspierającej 

 
Osoby doświadczające róŜnego typu kryzysów były diagnozowane przez 
interwentów i kierowane do odpowiednich specjalistów, na grupy wsparcia 
lub na terapię wspierającą prowadzoną przez ośrodki na terenie naszego 
województwa. Od października 2006 r. do lipca 2010 OIKiP przy PCPR  
w Myślenicach prowadził równieŜ i tę formę wsparcia. W OIK pracowało 
trzech terapeutów – jedna osoba na etacie, dwie wolontaryjnie, Jednak, 
mimo Ŝe zapotrzebowanie na tę formę wsparcia jest duŜo większe, ze względu 
na trudności etatowe i lokalowe czasowo zrezygnowano z terapii wspierającej. 
W roku 2010 z terapii wspierającej skorzystało 10 osób 

 
ad. 4 Poradnictwo 

 
W poradnictwie przy OIKiP pracowali w roku 2010 
• Prawnik  - 67 osób 
• Pedagog Specjalista ds. pracy z rodziną - 60 
• Psycholog – 195 osób 

 
Z porad skorzystało 322 osób. Największe zapotrzebowanie w powiecie 
obejmowało porady prawne, psychologiczne, chętnie korzystano równieŜ  
z porad pedagoga.  

 
Podsumowanie 
Działający od października 2005 Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
i Poradnictwa w roku 2010 przeszedł gruntowną reorganizację. W tym roku 
skupiono się na analizie działań ośrodka. Reorganizacja konieczna była ze 
względu na znaczne poszerzenie oferty OIKiP, która miała miejsce w latach 
2005-2009. Oferta ta przyczyniła się do budowania świadomości 
interwencyjnej mieszkańców i słuŜb pomocowych naszego powiatu. Jednak 
nie odpowiadała w pełni moŜliwościom etatowym i lokalowym jakimi 
dysponował Ośrodek. Stąd teŜ konieczny stał się wgląd w podjęte działania 
ich weryfikacja i dostosowanie do moŜliwości finansowych etatowych  
i lokalowych. Reorganizacja objęła: 
1. Sprawne działanie Ośrodka w obszarze zgodnym z zaleceniami 
ustawodawcy i moŜliwościami zawartymi w obszarze uchwalonego budŜetu. 
Jej celem było szybkie udzielanie wsparcia osobom doświadczającym róŜnego 
typu kryzysów. Wprowadzono: 
• Prostą siatkę godzin w oparciu o istniejące zasoby etatowe, 
• Zrewidowano zakresy obowiązków pracowników, 
• Zrewidowano zadania realizowane przez ośrodek. Ze względów etatowych 

i finansowych zawieszono prowadzenie terapii, 
• Wprowadzono jasne zasady delegowania zadań. 
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2. Opracowanie Procedur OIKiP celem sprawnego i bezpiecznego 
podejmowania działań zgodnych z zaleceniami ustawodawcy.  
• W/w procedury zostały opracowane i przygotowane do uchwalenia 
3. Opracowanie standardów korzystania z mieszkania interwencyjnego dla 
osób w kryzysie w celu efektywniejszej pomocy OIKiP 
• W/w procedury zostały opracowane i przygotowane do uchwalenia 
4. Współpracę międzyinstytucjonalną w ramach programu „Przeciw 
przemocy. Budowa lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej“. 
Celem skuteczniejszej pomocy osobom doświadczajacym przemocy. 

 
W roku 2007 zostały Ośrodkowi przyznane nowe pomieszczenia, które 
jednak w dalszym ciągu nie zaspokajają potrzeb OIKiP. Brakuje pomieszczeń 
do spotkań z klientami i pomieszczeń administracyjnych, a takŜe socjalnych. 
Istotny wkład w pracę OIK nadal mają wolontariusze. W roku 2010 w OIKiP 
pracowało 7 wolontariuszy ( są to osoby z wyŜszym wykształceniem; 
psychologowie, pedagodzy, socjologowie) ofiarnie pracujących dla ośrodka. 
Jednak ta forma wsparcia ma charakter doraźny. OIKiP nadal boryka się  
z brakami etatowymi. Mając więc na uwadze fakt dobrze funkcjonującego 
zespołu profesjonalistów i potrzebę wprowadzenia dyŜurów całodobowych, 
warto poszerzać grono zespołu OIKiP o nowych pracowników. W 2010 roku  
w OIKiP pracowały 3 osoby na umowę o pracę (tj. 2,5 etatu): Koordynator, 
Psycholog i Pedagog od lutego 2011 Pracownik Socjalny będący jednocześnie 
pracownikiem administracji biurowej. 
Analizując powyŜszą sytuację warto podkreślić, Ŝe w ciągu 6 lat działalności 
udało się stworzyć profesjonalną, dobrze działającą i potrzebną w Powiecie 
Myślenickim placówkę, która po podjętych działaniach reorganizacyjnych  
w sposób znaczący podniosła poziom świadczonych usług dostosowując je 
jednocześnie do moŜliwości finansowych.  
 
Na realizację zadania powiat myślenicki przeznaczył w roku 2010 kwotę 
155.982,41 zł. (w 2008 roku 140.094 zł, w 2009 roku 145.639,70 zł).  
 
 
13. 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 bieŜąco udziela się codziennie informacji oraz porad mieszkańcom 

powiatu (bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail). 
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b) W gazecie lokalnej oraz w dziennikach o zasięgu regionalnym, a takŜe  
w internecie (BIP), organizacje pozarządowe i mieszkańcy, są informowani 
na bieŜąco 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 bieŜąco informowani są Radni Powiatu i Gmin, oraz 
członkowie Zarządu oraz róŜnych Komisji Rady Powiatu.  

 
14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej  
z terenu powiatu: 

art. 19 pkt. 14 
 
- tworzenie warunków umoŜliwiających dokształcanie kadry, w tym 

finansowanie szkoleń, 
- wymiana krajowa i międzynarodowa doświadczeń w zakresie 

rozwiązywania problemów społecznych.  
 
Opis realizacji: 
 

- 28 maja 2010   odbyła się konferencja szkoleniowa „Rodzicielstwo zastępcze 
w praktyce”  zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Myślenicach. Koszt organizacji imprezy wyniósł ok.2000 zł. Uczestniczyły 
w niej rodziny zastępcze, kadry pomocy społecznej z terenu powiatu 
myślenickiego oraz przedstawiciele szkół i sądu, 
- listopad/grudzień 2010 r.  szkolenia z Diagnozowania Przemocy w Rodzinie 
dla gminnych koalicji z terenu Powiatu Myślenickiego, 
- 7 grudnia 2010 r. Spotkanie eksperckie dla Liderów Koalicji pt. 
„Nowatorskie formy pracy zespołów interdyscyplinarnych w oparciu  
o nowelizację ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i metodę 
superwizji” 
Ponadto, w ramach szkolenia kadr pomocy społecznej naszego powiatu, 
dofinansowano z budŜetu PCPR dokształcanie swoich pracowników  
w zakresie zaocznych kierunkowych studiów licencjackich oraz szkolenia dla 
pracowników DPS finansowane z budŜetów tych jednostek. Nie skorzystano 
jednak z licznych zaproszeń na konferencje i sympozja międzynarodowe oraz 
krajowe. 
 
15. 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 bieŜąco – chociaŜ 
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.   



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

- 19 -

Ilość porad w trudnych sprawach dot. pracy socjalnej oceniana jest na kilka 
miesięcznie i obejmuje takie zagadnienia jak: 
- Udzielanie instruktaŜu o charakterze merytorycznym w zakresie zasad, 

trybu oraz sposobu udzielania świadczeń z pomocy społecznej, 
- udzielanie instruktaŜu 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 (takŜe DPS) o zmianach przepisów prawnych regulujących tryb 
i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, 

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

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

art. 19 pkt 16 
 
Opis realizacji: 
 
Poza wspomnianym wyŜej Programem Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2010 
roku kontynuowano realizację - opracowanego w oparciu o rozeznane 
potrzeby i pełniącego funkcję wielokierunkowego programu osłonowego - 
projektu „Fenix – na skrzydłach aktywności”. Jest to projekt systemowy 
realizowany od 2008 roku przez PCPR i współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis realizacji programu został 
przedstawiony w załączniku do niniejszego sprawozdania.  
 
17. Prowadzenie sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
właściwemu wojewodzie, równieŜ w wersji elektronicznej,  
z zastosowaniem systemu informatycznego: 
 

art. 19 pkt 17 
 
Opis realizacji: 
 
Zakończono ostatecznie wdraŜanie wieloelementowego Systemu 
Informatycznego ”POMOST”, który z powodzeniem funkcjonował takŜe 
w roku 2010. Jest to system sprawozdawczo-analityczno-statystyczny, który 
słuŜy bezpośredniemu i szybkiemu przekazywaniu danych do Wojewody  
i Ministerstwa Polityki Społecznej. Ponadto wdroŜono elektroniczny system 
sprawozdawczy do Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) Ministerstwa 
Polityki Społecznej. 
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18. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi: 
 

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

 
- weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do ŚDS  

oraz ustalanie odpłatności za pobyt, 
- wydawanie decyzji kierujących do ŚDS, 
- zapewnianie kadry o odpowiednich kwalifikacjach zatrudnionej w ŚDS, 
- nadzór i kontrola funkcjonowania ŚDS, 
- uczestnictwo przy planowaniu budŜetu ŚDS przez skarbnika powiatu, 

organizację prowadzącą placówkę i kierownika placówki, 
 
Opis realizacji: 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach istnieje od 2001 roku i jest 
jedynym dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi na terenie naszego powiatu. Jest on prowadzony na zlecenie 
Powiatu przez - wyłonione w drodze konkursu - Stowarzyszenie 
Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ”KOLONIA” w Harbutowicach. 
Ośrodek dysponuje 55 miejscami, w tym w Sułkowicach ilość miejsc wynosi 
30, natomiast w filii tej placówki w Lubniu 25 miejsc. 
 
W 2010 roku z usług ŚDS w Sułkowicach korzystało 32 osóby, a z usług filii  
w Lubniu 27 osób.  Zatrudnienie w ŚDS wraz z filią wyniosło w 2010 roku 14 
osób (12,50 etatu). 
Od 1 stycznia do czerwca 2010 roku wysokość miesięcznej dotacji na jedno 
miejsce w ŚDS wynosiła 870 zł, a od  1-go lipca 2010 roku została 
podniesiona do kwoty 913,00 zł ,( obecnie tj. od 1 stycznia 2011 roku kwota 
dotacji wynosi 870 zł). 
 
Całkowity koszt funkcjonowania placówki wyniósł:  556.900,33 zł,  
 
w tym środki:  
- z dotacji Wojewody:   549.642,00 zł 
- własne Stowarzyszenia:      7.258,33  zł 
 
W roku 2010 doposaŜono pracownię kulinarną w meble kuchenne oraz 
wykładziny podłogowe. 
 
 
19. Ustalanie, zwalnianie lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, którą winni 
wnosić rodzice, do wysokości miesięcznej pomocy pienięŜnej na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w tej 
rodzinie: 

art. 79 i 104 
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Opis realizacji: 
 

Przez cały rok trwały działania mające na celu obciąŜenie odpłatnością 
rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych.  
Prowadzono postępowanie w 125 sprawach dotyczących odpłatności 
rodziców. Wydano łącznie 198 decyzji (117 decyzji o czasowym, całkowitym 
zwolnieniu z odpłatności ze względu na trudną sytuację materialną, rodzinną 
i Ŝyciową stron, 22 decyzje o odpłatności rodziców biologicznych za pobyt 
dziecka w rodzinie zastępczej, 22 o wygaśnięciu decyzji i 37 decyzji w sprawie 
umorzenia postępowania. 
Zgodnie z art. 104 ustawy o pomocy społecznej naleŜności z tytułu opłat 
określonych przepisami w/w ustawy podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Przez cały rok prowadzono sprawy dotyczące ściągania naleŜności z tytułu 
odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. W sprawach tych 
wysłano 44 upomnienia i sporządzono 25 tytułów wykonawczych celem 
skierowania spraw do egzekucji administracyjnej.  
 
20. Ustalanie, zwalnianie lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka oraz osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej, którą winni ponosić rodzice dziecka lub inne osoby 
zobowiązane, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
dziecka umieszczonego w tej placówce: 
 

art. 81. 
 
Opis realizacji: 
 
Przez cały rok trwały działania mające na celu obciąŜenie odpłatnością 
rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w całodobowych 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  
Prowadzono postępowanie w 26 sprawach dotyczących odpłatności rodziców. 
Wydano łącznie  63 decyzje (43 decyzji o czasowym, całkowitym zwolnieniu  
z odpłatności ze względu na trudną sytuację materialną, rodzinną i Ŝyciową 
stron, 5 decyzji o odpłatności rodzica biologicznego za pobyt dziecka  
w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 4 decyzje o wygaśnięciu, 6 decyzji w 
sprawie umorzenia postępowania i 4 decyzje o odstąpieniu od ustalania 
odpłatności, 1 decyzja uchylająca). 
 

ZESTAWIENIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH POZYSKANYCH 
PRZEZ PCPR DLA POWIATU MYŚLENICKIEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ,  

W 2010 ROKU, NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ. 
 

Lp. Dla kogo Źródło/od 
kogo 

wysokość 
środków 
w zł 

Uwagi/Cel 

1. PCPR EFS/POKL 314683 Program „Fenix” 
2.  PCPR budŜet 

państwa 
12000 Program Korekcyjno-edukacyjny dla 

sprawców przemocy 
 RAZEM:  326683  
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II. Zadania określone ustawą o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 
 
A.  Rehabilitacja społeczna: 
( art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca  
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków PFRON) 
 
- Opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  
i przestrzegania praw tych osób oraz współpraca z instytucjami 
administracji rządowej i samorządowej w ich opracowywaniu i realizacji. 

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

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

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

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

- Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 
niepełnosprawnych na wnioski osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

- 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. 
 

• Ogółem z dofinansowania PFRON w wysokości 2 254 559,00 zł. 
skorzystało ok. 946 osoby.  
(z tego kwota 183 239,00 zł. przeznaczona na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP. Z tej kwoty skorzystało 
prawdopodobnie 8 osób) 

 
 
B.  Inne działania podjęte na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców. 
 
Realizacja i pozyskiwanie środków w ramach programów celowych PFRON. 
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ad. A Rehabilitacja społeczna: 
 

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

 
Opis realizacji: 
 
 
a) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii 

Zajęciowej oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem. 
 
- Nadzorowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez DPS  

w Harbutowicach: 4 sprawy, 
- Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej: 4 sprawy, 
- Nadzorowanie i kontrola działalności warsztatów pod względem realizacji 

programu rehabilitacji: 1 sprawa, 
- Pomoc merytoryczna i organizacyjna przy powiększaniu, rozbudowie  

i funkcjonowaniu warsztatów: 0 spraw, 
- Nadzorowanie i kontrola działalności warsztatów pod względem 

wydatkowania środków, realizacji planu finansowego (kwartalnie, 
półrocznie, rocznie) i budŜetu ustalonego ze środków PFRON: 7 spraw, 

- Naliczanie i wypłaty dofinansowania na funkcjonowanie warsztatów ze 
środków PFRON: 7 spraw, 

- Promocja działalności warsztatów w mediach lokalnych: 4 sprawy. 
 

• Liczba miejsc funkcjonujących w Warsztatach Terapii Zajęciowej  
w Harbutowicach wynosi 90 i 17 pracowni, w tym: 40 miejsc 
w Harbutowicach (8 pracowni), 30 miejsc w Myślenicach  
(5 pracowni) i 20 miejsc w Dobczycach (4 pracownie). 

• Liczba uczestników korzystających z prowadzonych przez WTZ  
w 2010 roku zajęć: 91 osób. 

• Ogólna kwota wykorzystana na dofinansowanie zadania wyniosła:  
1 479 176,00 zł. 
z czego: 
-90% finansowane przez PFRON tj. kwota 1 331 423,00 zł., 
-10% dofinansowanie przez Powiat Myślenicki tj. kwota 
147 947,31 zł. 
 
Ponadto dofinansowano z budŜetu powiatu 10 % kosztów 

uczestnictwa mieszkańców naszego powiatu w warsztatach terapii 
zajęciowej znajdujących się na terenie innych powiatów (pow. 
krakowski i wielicki) w wysokości 13 152,00 zł. 

 
b) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych: 
 

- ubieganie się o dofinansowanie do uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunami,  
- (332 osoby) 
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- udzielanie informacji o organizowanych turnusach, wydawanie 
wniosków i formularzy, - (udzielenie informacji ok. 700 osobom) 

- przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych wniosków,  
- (251 spraw ) 

- naliczanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych  
– ( 75 spraw) 

- wypłata dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych – [69 spraw] 
- przyjmowanie i kontrola sprawozdań organizatorów o przebiegu 

turnusów - (50 spraw) 
- kontrola organizacji i przebiegu turnusów podczas ich trwania  

– (0 spraw)  
- promocja i opracowywanie informacji na temat moŜliwości 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w mediach lokalnych  
– (1 sprawa)  

• Liczba osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, które 
skorzystały z dofinansowania do turnusów: 69 osób  

• Ogólna kwota wykorzystana na dofinansowanie dla uczestników 
turnusów oraz ich opiekunów wyniosła: 49 874,00 zł. 

 
c) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych dla osób indywidualnych (96 spraw): 
 
Działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności 
poprzez wdraŜanie programów likwidacji barier utrudniających osobom 
niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. 
 
- dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych – (183 złoŜone wnioski) 
- udzielanie informacji i wydawanie wniosków o usunięcie barier  

– (udzielenie inf. ok. 900 osób) 
- przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych wniosków  

– (183 sprawy) 
- kwalifikowanie wniosków do realizacji na podstawie przeprowadzonych 

wizji lokalnych u wnioskodawców – (14 spraw) 
- prowadzenie negocjacji dotyczących zakresu prac budowlanych, 

architektonicznych i innych oraz wysokości dofinansowania  
– (14 spraw) 

- przygotowywanie i ocena kosztorysów, umów z wykonawcami prac 
budowlanych i innych – (14 spraw) 

- kontrola przebiegu realizacji prac poprzez wizje lokalne i kontrolę 
dokumentów -(92 sprawy)  

- naliczanie i wypłata dofinansowania: (92 sprawy) 
 

• Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania likwidacji  
barier: 92 

W tym:  
- barier architektonicznych – 14 osób, na kwotę 160 623,00 zł. 
- barier w komunikowaniu się i technicznych – 78 osób, na kwotę 
151 482,00 zł. 
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• Ogółem wysokość kwoty wykorzystanej na dofinansowanie dla 
niepełnosprawnych wyniosła: 312 105,00 zł. 

 
d) Działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności 

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

 
- udzielanie informacji (takŜe w prasie lokalnej) o zasadach 

dofinansowania zaopatrzenia osób w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze. (udzielenie inf. ok. 2000 osobom) 

- przyjmowanie, rozpatrywanie, przyznawanie i rozliczanie wystąpień  
o dofinansowanie za środków PFRON do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych: (382 sprawy ) 

 
• Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania w ramach 

zadania: 329 
• Ogólna wysokość kwoty wykorzystanej na dofinansowanie dla 

osób niepełnosprawnych: 313 993,00 
( W tym: 34 dzieci na kwotę 73 926,00 zł, 295 dorosłych na kwotę 
240 067,00 zł.) 
 

e) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych: (10 wniosków złoŜonych) 

  
Działania zmierzające do odnowy i doskonalenia sił psychofizycznych, 
wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz 
akceptacji siebie w społeczeństwie.  
 
- dofinansowywanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych ( 8 wniosków dofinansowano ) 
- udzielanie inf. i wydawanie wniosków na w/w dofinansowanie  

(10 spraw) 
- przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych wniosków  

(10 spraw) 
- kwalifikowanie wniosków do realizacji na podstawie kontroli 

dokumentów (10 spraw) 
- przygotowywanie umów, wypłata dofinansowania (8 spraw) 

 
Wśród wnioskodawców, którzy skorzystali z dofinansowania były 
następujące podmioty: 
 
1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nadzieja”  

w StróŜy, 
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Krzczonów”  

w Krzczonowie, 
3.   Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia”. 
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• Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania w ramach 
zadania: ok. 357 

• ogółem wysokość kwoty wykorzystanej na dofinansowanie dla 
osób niepełnosprawnych w ramach tego zadania: 9 000,00 zł.  
( w tym dzieci i młodzieŜ ok. 64 osoby wniosków na kwotę  
2 921,03 zł.) 

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

powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

W roku 2010 kontynuowano realizację przyjętego Uchwałą Rady 
Powiatu w Myślenicach Samorządowego Programu Działań Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013. Wśród celów i zadań 
wymienionych w Programie, które udało się zrealizować są równieŜ 
zadania wymienione w niniejszym sprawozdaniu, a ponadto 
zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych 

 
g) Prowadzenie działań mających na celu uczenie i rozwijanie u osób 

niepełnosprawnych umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych  
i rekreacyjnych:  

 
Tradycyjnie zorganizowano (w czerwcu) kolejną imprezę integracyjną 
dla osób niepełnosprawnych powiatu myślenickiego i ich rodzin, pod 
nazwą XI Myślenickie Spotkania Integracyjne AD 2010  Udział  
w tej jubileuszowej imprezie wzięło ponad 300 osób z terenu całego 
Powiatu. O Spotkaniach szeroko informowały lokalne gazety. Patronat 
medialny nad przedsięwzięciem objęły tradycyjnie Dziennik Polski, 
Gazeta Myślenicka i TVP3. Koszty imprezy w kwocie 2850,00 zł 
wyasygnował powiat myślenicki. 

 
h) opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących osób 

niepełnosprawnych: 
 

W 2010 roku kontynuowano współpracę z redakcją Gazety 
Myślenickiej i Dziennika Polskiego i realizowano na jej łamach stałą 
akcję informacyjną. Na stronie internetowej Powiatu działa takŜe – na 
bieŜąco aktualizowany – link dla osób niepełnosprawnych zawierający 
informacje o rodzajach i formach wsparcia udzielanych osobom 
niepełnosprawnym przez Powiat i PCPR; umoŜliwiający pobranie 
wzorów druków wniosków i dokumentów niezbędnych dla załatwienia 
kaŜdej konkretnej sprawy. 

 

i) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  
i zawodowej osób niepełnosprawnych: (11 spraw)  

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



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

- 27 -

k) Sporządzanie wniosków i planów finansowych PFRON oraz innych 
jednostek: (9 spraw) 

l) Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty: (4 sprawy) 
 

Rehabilitacja zawodowa realizowana przez PUP: 
 

Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika 
powiatowego urzędu pracy dla  2 osób w wysokości  2 239,00 zł. 
 
Zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 
(art.26e) – prawdopodobnie 1 sprawa na kwotę 37 000,00 zł. 
 
Udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a) – 
prawdopodobnie 5 spraw na kwotę 144 000,00 zł. 
 
     Koszty obsługi: 
 
Wykorzystana przez Powiat kwota kosztów obsługi realizowanych wyŜej 
zadań, która jest pokrywana przez PFRON, wyniosła: 54 925,00 zł. 
 

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

przyznanych na podstawie algorytmu wyniosła:  
2 254 559,00 zł. 

 
Wysokość środków własnych powiatu myślenickiego przeznaczonych na 

dofinansowanie rehabilitacji społecznej 163 949,31 zł.                 
 

- Ilość osób objętych dofinansowaniem bezpośrednim lub pośrednim: 
około 1 246 

 
 
 
 
ad. B. Inne działania podjęte na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców: 
 
Opis realizacji: 
 
1. W 2010 roku, powiat myślenicki przystąpił po raz kolejny do realizacji 
programu PFRON pn. "Program Wyrównywania RóŜnic Między Regionami II". 
Wartość projektu wyniosła 428 262,21 zł, a wysokość wnioskowanej kwoty 
dofinansowania ze środków PFRON wynosiła 128 478,66 zł. 
 
W/w program nie był jednak realizowany przez PFRON z powodu braku 
środków finansowych. 
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Beneficjentami przygotowanego przez PCPR wniosku byli: 
 
Nazwa Beneficjenta Nazwa obszaru Kwota planowana na realizację programu 

środki własne 
Beneficjenta 

środki  
z PFRON 

ogółem 

 
 

Gmina Myślenice 

Obszar D 
– likwidacja barier 
transportowych  
dla niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy 
Myslenice 

168 350,00 72 150,00 240 500,00 

 
 
 

SP ZOZ Myślenice 
 
 

Obszar B  
– likwidacja barier 
architektonicznych na 
oddziałach:, 
ginekologiczno-połoŜniczym – 
1 łazienka oraz 
zakaźnym – 4 łazienki 

131 433,55 56 328,66 187 762,21 

RAZEM 299 783,55 128 478,66 428 262,21 
 

 
2. W ramach projektu „Fenix – na skrzydłach aktywności” zatrudniono  
w PCPR doradcę dla osób niepełnosprawnych oraz podjęto szereg działań 
wspierających osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Program jest  
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Szczegóły projektu zostały omówione w załączniku 
do niniejszego sprawozdania. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

- 29 -

III. Podsumowanie i bilans potrzeb z zakresu pomocy społecznej. 
 

  Jak wynika z powyŜszego sprawozdania, spośród najistotniejszych zadań 
ustawowych z zakresu pomocy społecznej, Powiat Myślenicki wszystkie  
z nich praktycznie realizuje na bieŜąco.  
  NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe niektóre z tych zadań realizowane są  
w ograniczonym zakresie. Przyczyną tego stanu są m.in. niedostatki środków 
finansowych, a co za tym idzie niewystarczające zasoby lokalowe i kadrowe 
działającego przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa, przy 
ul. Jagiellońskiej. 

Istotne potrzeby i problemy z zakresu pomocy społecznej Naszego 
Powiatu, sygnalizowane od lat przez PCPR, nadal oczekują na szczególną 
uwagę naszego Samorządu i troskę Wysokiej Rady. Wśród nich 
uwzględnienie środków finansowych, potrzeb kadrowych i lokalowych na 
realizację takich zadań własnych Powiatu z zakresu ustawy o pomocy 
społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, jak: 
 

a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin 
naturalnych i zastępczych, a zwłaszcza krótkoterminowej terapii 
rodzinnej (art. 19 pkt 2) – niewystarczająca wysokość środków, braki 
lokalowe; 

b) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym o określonym standardzie (art. 19 pkt 10)  
– niewystarczające środki na bieŜące funkcjonowanie, zatrudnienie 
personelu oraz niedostatek środków na wykonanie niektórych 
koniecznych remontów i inwestycji (w tym p.poŜ.), a takŜe zakupów 
wyposaŜenia: 
- DPS Harbutowice 157.200 zł, 
- DPS Pcim 137.450 zł, 
- DPS w Trzemeśnia 252.700 zł; 

c) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niŜ jednej 
gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy (art.19 pkt 11) 
 - brak środków i moŜliwości lokalowych; 

d) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i poradnictwa (art. 19 pkt 
12) – zbyt skromne warunki lokalowe, potrzeba zwiększenia środków 
na bieŜące funkcjonowanie i etaty; 

e) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym 
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników (art.19 pkt 19)  
– potrzeba zakupienia samochodu do nadzoru podległych placówek,  
a zwłaszcza objętych opieką Powiatu rodzin zastępczych i naturalnych 
oraz do interwencji kryzysowej w terenie; 

f) powiększenie bazy lokalowej filii Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Myślenicach; 

 
  O powyŜszej sytuacji informowałem wielokrotnie zarówno Radę Powiatu, 
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Zarząd Powiatu, przy okazji 
omawiania protokołów i zaleceń pokontrolnych Wojewody Małopolskiego, 
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sprawozdań rocznych, posiedzeń roboczych Komisji, w trakcie prac nad 
kolejnymi projektami budŜetu Powiatu i w trakcie posiedzeń Zarządu 
Powiatu, a takŜe na łamach gazety lokalnej.  
  Szczegółowy wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Powiatu 
Myślenickiego będzie przedmiotem oddzielnego opracowania i wystąpienia 
dyrektora PCPR, które zostanie przedłoŜone zwyczajowo Radzie i Zarządowi 
Powiatu przy okazji prac nad budŜetem Powiatu na rok 2012. 
 
  Jeśli chodzi o realizację zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wykonywane były 
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 2010 roku 
się nie zwracały.  
  Największym problemem były niedostatki finansowe środków 
przekazanych przez PFRON, które nie pozwalały na bieŜące udzielenie 
wystarczającego wsparcia wszystkim wnioskodawcom niepełnosprawnym, 
dotyczyły one przede wszystkim dofinansowania do likwidacji barier 
architektonicznych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, a takŜe 
wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. 
   
 
 
 
 
 
 
 
Myślenice, rok 2011. 
 
 
 
*** 
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Opis realizacji projektu „Fenix – Na Skrzydłach Aktywności”  

w roku 2010 

 

 

 

1. Informacje podstawowe o projekcie 
 

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

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Projekt realizowany jest przez Powiat Myślenicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Myślenicach.  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej  

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie.  

Okres realizacji: od 04.08.2008r – do 31.12.2012. Obecny wniosek o dofinansowanie jest 

na lata: 01.01.2010 – 31.12.2012 

 

Celem projektu jest: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym w związku z występującymi dysfunkcjami: uzaleŜnieniem, bezrobociem, 

przemocą, konfliktami, kryzysami psychicznymi i niepełnosprawnością. 

Cel główny realizowany jest przez cele szczegółowe: 

1) Poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego osób z grupy zagroŜonej 

wykluczeniem społecznym.  

2) PrzybliŜenie społeczeństwu problemów przemocy w rodzinie i rodzicielstwa 

zastępczego.  

3) Poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych 

 

 

2. Wysokość dofinansowania:  

(określona we wniosku o dofinansowanie) 

 

 łączna kwota dofinansowania na lata 2010 – 2012 1108155,00 

 Kwota dofinansowania projektu w roku 2010 332446,50 

 kwota na bezpośrednie wsparcie uczestników projektu 142690,00 

 w tym na osoby niepełnosprawne 32400,00 

 kwota na działania środowiskowe 40155,00 

 

 



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach 

- 32 -

3. Uczestnicy projektu. 
 

Działania projektu skierowane są do osób korzystających z pomocy społecznej w ramach 

PCPR, oraz zagroŜonych wykluczeniem społecznym, w związku z róŜnymi trudnościami 

Ŝyciowymi związanymi z uzaleŜnieniem, bezrobociem, przemocą, konfliktami, kryzysami 

psychicznymi i niepełnosprawnością.  

 

 WyróŜniliśmy grupy uczestników:  

Grupa 1) Kobiety doświadczające przemocy rodzinnej i/lub borykających się z innymi 

problemami takimi jak alkoholizm bliskiej osoby, bezrobocie, ubóstwo 

 

GRUPA 2.) młodzieŜ (15-19 lat), trudności natury rodzinnej, osobistej lub szkolnej, które 

mogą w sposób niekorzystny wpływać na rozwój społeczny i zawodowy uczestników.  

 

GRUPA 3.) Osoby niepełnosprawne i rodziny osób niepełnosprawnych, z trudnościami 

natury fizycznej, psychicznej, społecznej wynikające z niepełnosprawności własnej lub 

dziecka w szczególności: 

- Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, zaleŜnym od rodziny (podgrupa rodziny) 

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

poszukujący pracy (podgrupa - Poszukujący Pracy) 

- Osoby niepełnosprawne w wieku 15 – 60 roku Ŝycia, dla których realizowane będą 

indywidualne programy np. terapia indywidualna.  

 

GRUPA 4.) Rodziny zastępcze (szczególnie niespokrewnione i zawodowe)  

- niosą wsparcie potrzebującym wychowankom, często posiadając własne dzieci. W 

rodzinach tych często przebywają wychowankowie, nieprzystosowani społecznie, którzy 

nie chcą tam być i którym trudno jest się odnaleźć w nowej sytuacji. Potrzeba pomocy 

rodzinie i wychowankom, aby taka rodzina działała sprawnie i korzystnie. 

 

Dodatkowo w ramach projektu realizowane są działania środowiskowe na rzecz grup 

uczestników: 

- Akcja przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- Wsparcie rodzicielstwa zastępczego 

 

 

4. Realizacja projektu – 2010 rok 
 

Uczestnicy objęci wsparciem bezpośrednim, „beneficjenci ostateczni”, realizują 

Indywidualne Programy Rozwoju (odmiana kontraktu społecznego)  

 

Pomoc dostosowana jest indywidualnie do potrzeb kaŜdego uczestnika. Na etapie 

rekrutacji wykonana zostaje pełna diagnoza sytuacji Ŝyciowej i społecznej osoby, będącą 

podstawa do dobrania formy wsparcia. Działania w ramach projektu mające rozwijać, 

wzmacniać i dawać nowe umiejętności do radzenia sobie w Ŝyciu.  

Jeśli będą wskazania, by ktoś zamiast w działaniach grupowy był objęty pomocą w formie 

psychoterapii indywidualnej zostanie stworzona taka moŜliwość. 
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Programy Indywidualnego rozwoju zrealizowane w roku 2010:  

 

Grupa 1) kobiety, wzięło udział 11 os, (ukończyło 10 os, 1 os wypadła z projektu) 

zrealizowane działania:  

1.) Trening kompetencji społecznych (18 godz.),  
2.) Grupa wsparcia (18 spotkań po 4h, łącznie 72h zajęć)  
3.) Konsultacje indywidualne z Doradcą Zawodowym (po 3h/ os)  
4.) konsultacje specjalistyczne: 3h/os do wyboru ze specjalistą: prawnik, psychiatra, 

psycholog, pedagog. 
5.) Kurs stylizacji i wizaŜu  

 
Grupa 2) program wsparcia dla młodzieŜy „Akademia Filmowa”. W 2010 roku odbyły się 
2 edycje programu. Udział wzięło 13 os w edycji pierwszej i 14 os w edycji drugiej. 
Zrealizowane działania to: 

1. Trening Kompetencji Społecznych (wyjazdowe warsztaty, 78 h), dla kaŜdej edycji 
2. Grupę Realizacji Indywidualnych Projektów (16h), dla kaŜdej edycji 
3. Warsztat Pracy – preorientacja zawodowa (10h), dla kaŜdej edycji 
4. Indywidualne Konsultacje z Doradcą Zawodowym (3h /os), dla kaŜdej edycji 
5. Warsztaty Zainteresowań wspierające aktywizację zawodową i społeczną: warsztat 

wspinaczkowy (3h), szybkiej nauki (4h), taneczny (4h), muzyczny (4h), robienia 
biŜuterii (4h). 
Dodatkowo w projekcie wspieraliśmy 1 os w indywidualnym trybie: 

1) kontynuacja terapii (12 spotkań x 1h) 
2) udział w warsztatach zainteresowań opisanych powyŜej 
3) konsultacje z doradcą zawodowym (3h) 
 
Grupa 3) Indywidualne programy dla osób niepełnosprawnych, łącznie 11 os, z czego: 6 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, 5 os poszukujących pracy 
 
Zajęcia zrealizowane w ramach wsparcia rodziny:  
1) diagnoza sytuacji Ŝyciowej - konsultacje z doradcą osób niepełnosprawnych 

2) Grupa wsparcia dla matek dzieci niepełnosprawnych (10 spotkań, po 3h) 

3) rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych ok. (30h zajęć) 

4) konsultacje specjalistyczne (3h na os) 

5) kursy i szkolenia zawodowe dla rodziców (matka, ojciec): 

- kurs podstaw komputerowych (40h) udział wzięły 3 matki ON 

- kurs spawania metodą TiG, (1os)  

- kurs prawa jazdy (1os).  

 
Zajęcia zrealizowane w ramach wsparcia ON poszukujących pracy:  
1) Trening poszukiwania pracy (15h)  
2) konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym (2h /os) 
3) konsultacje specjalistyczne (3h) 
4) kursy zawodowe: 
- kurs grafiki komputerowej (1os) 
- kurs księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Optima (1os) 
- kurs logistyczny (1os) 
- kurs prawa jazdy (1os) 
- kurs obsługi wózków widłowych (2os)  
- zestaw kursów wspomagających umiejętności opieki nad dziećmi (1os): kurs pierwszej 
pomocy, kurs kreatywności w pracy z dzieckiem  
 
Dodatkowo objęliśmy opieką osoby zaleŜne, będąc epod opieką uczestników projektu, na 

czas niezbędny do realizacji działań w projekcie ( 5 osób).  
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Pozostałe działania merytoryczne zrealizowane w 2010r. 

 

1) PCPR zatrudnia doradcą ds. osób niepełnosprawnych, która słuŜy wsparciem dla 

wszystkich osób niepełnosprawnych, zgłaszających się do PCPR.   

 

W ramach działań środowiskowych:  

 

2. Akcja przeciwdziałania przemocy w rodzinie – opracowany zespół działań mający na 

celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na który składa się:   

- środowiskowa grupa wsparcia dla kobiet, które spotykają się, aby wspierać się i 

wspólnie rozwiązywać problemy Ŝyciowe (osoby, które ukończyły projekt, są wspierane 

ze strony projektu: miejsce spotkań, superwizja działań grupy)  

- wspieranie działania Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez 

aktywizowanie i edukowanie osób zajmujących się przeciwdziałanie przemocy w powiecie.  

- zorganizowanie spotkań edukacyjnych i diagnostycznych Koalicji Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  

3. Wsparcie rodzicielstwa zastępczego, (opisana, jako grupa 4 uczestników projektu) 

prowadzone były zajęcia wspierające:  

a) superwizja rodziny zastępczej – indywidualnie dla kaŜdej chętnej rodziny (łącznie 9h) 

b) zatrudnienie zespołu 2 Asystentów Rodziny Zastępczej – wspierających pracowników 

PCPR,  

c) grupa wsparcia dla rodzin zastępczych ( comiesięczne spotkania, 4 spotkania) 

d) warsztaty szkoleniowe wspierające umiejętności rodzicielskie rodzin zastępczych (9h 

zajęć) 

 

6. Unikatowość projektu „Fenix – Na Skrzydłach Aktywności”  
 

1) Metody rekrutacji opierając się o zebranie wywiadu środowiskowego uczestnika i 

konsultację ze specjalistą. pozwalają na otrzymanie pełnego obrazu sytuacji Ŝyciowej 

osoby i tym samym dobranie skutecznych metod wsparcia.  

  

2) Podejście kompleksowe do problemów uczestników 

Przyjmując osobę do projektu przeprowadzana jest szeroka diagnoza jej potrzeb 

Ŝyciowych i społecznych, pozwalając na oddziaływanie na wielu poziomach wsparcia, 

wzmacniać, uczyć i konsultować to, co się dzieje z uczestniczką, ale równieŜ z innymi 

członkami rodziny: np. obejmujemy wsparciem rodziców i dzieci. 

 

3) Opracowanie nowatorskiej metody pracy z młodzieŜą w formie zajęć rozwojowych 

opartych na metodzie psychodramy i etiudy filmowej z elementami psychoterapii. 

Program pod nazwą „Akademia Filmowa”. 

 

4) Objęcie rodzin zastępczych szerokim wsparciem w zakresie: superwizji działania 

rodziny, grupy wsparcia, przydzielenie asystentów opiekujących się rodziną, oraz 

zorganizowania warsztatów rozwijających umiejętności rodziców. 

 


