


     

 

    Jednym z przyjętych celów funkcjonowania PCPR jest 

zapewnienie kompleksowego wsparcia określonym 

ustawowo grupom społecznym, poprzez zorganizowanie 

i ułatwienie dostępu do optymalnego pakietu usług 

pomocy społecznej.  

 

 



 
PCPR realizuje zadania w oparciu o: 

 
 

• Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2013r. Poz. 182 z póź. zm.) 

• Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135  

z póź. zm.) 

• Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U.z 2012r. Nr 127 poz. 721 z póź. zm.) 

• Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.) 



Działalność 
PCPR  

Usamodzielniani 
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mos, mow i innych 
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doświadczające 
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Rodziny  zastępcze 
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niepełnosprawne 

Osoby w podeszłym 
wieku 

Osoby wymagające 
interwencji 
kryzysowej 

Osoby korzystające z 
informacji o 

prawach i 
uprawnieniach 



   

Bardzo ważną część pracy PCPR zajmuje m.in. organizowanie opieki                  

w rodzinach zastępczych, udzielanie świadczeń rodzinom zastępczym na 

pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacenie 

wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości do przyjęcia dziecka albo 

świadczonej opieki i wychowania zawodowym rodzinom zastępczym. 

Rodziny zastępcze 



Lp. Typ rodzin Liczba rodzin Liczba dzieci 

1. Rodziny zastępcze spokrewnione 27 34 

2. Rodziny zastępcze niezawodowe 34 49 

3. Rodziny zastępcze zawodowe 9 32 

RAZEM 70 115 

Liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego  
i dzieci umieszczonych w tych rodzinach  

Stan na 31.01.2014r. 

Ponadto poza powiatem jest 8 rodzin zastępczych w tym 1 zawodowa. 

Łącznie przebywa w nich 10 dzieci. 

 

Średnio rocznie w rodzinach zastępczych umieszczanych jest ok. 25 dzieci. 

Wyjątkowym był rok 2012,  kiedy to umieszczono aż 32 dzieci. 



 Dbałość o rozwój rodzinnej pieczy zastępczej wynika  

z niewspółmiernych korzyści oraz  jakości opieki, jaką rodziny zapewniają 

przyjętym dzieciom oraz z powodu braku placówki opiekuńczo-

wychowawczej na naszym terenie.  

Trudności ze znalezieniem kandydatów (stereotyp rodziny zastępczej, 

niechęć społeczna, wypatrzony przekaz mediów) mobilizują nas do 

intensywnej pracy na rzecz promowania idei rodzicielstwa zastępczego.  

W poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze włączane są różne 

instytucje z terenu powiatu mieleckiego w tym działające w obszarze 

pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz Kościół.  



 Od 2005r. PCPR prowadzi szkolenia kandydatów na rodziny 

zastępcze. Łącznie przeszkolono na niespokrewnione, niezawodowe lub 

zawodowe rodziny i spokrewnione rodziny zastępcze 93 rodziny. 



Formy wsparcia rodzin zastępczych: 

-świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych                      

w rodzinach zastępczych, 

- wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych  

- świadczenia jednorazowe na pokrycie: niezbędnych kosztów związanych              

z potrzebami przyjmowanego dziecka, kosztów związanych z wystąpieniem 

zdarzeń losowych, 

- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, 

- środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 

- rodziny pomocowe. 
 

 Na zadania nie będące zadaniami obligatoryjnymi powiat pozyskał 

w 2012r.dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę 110 352 

zł, a w 2013r. uzyskana w ramach Resortowego Programu dotacja wynosiła 

108 920,76 zł. 
 

 Ponadto rodziny zastępcze mogą liczyć na: 

-wsparcie psychologa zarówno dla dzieci w rodzinach zastępczych jak i dla 

osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, szkolenia podnoszące 

kompetencje wychowawcze osób pełniących funkcję rodzin zastępczych ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzin sprawujących pieczę nad dziećmi 

sprawującymi trudności wychowawcze i w wieku dorastania. 



 Przyjemne spędzanie czasu w gronie rodzin zastępczych, 

możliwość wzajemnego zapoznania się, wymiany doświadczeń, dają 

spotkania z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i inne imprezy, np. 

Mikołajki. 





 Na szczególną uwagę oraz  

podziękowania zasługuje pani Alicji 

Kaczmarczyk, która  jest rodziną 

zastępczą o charakterze pogotowia 

rodzinnego. Oznacza to, że dzieci, 

które    u niej przebywają są tam tylko 

czasowo, do momentu, kiedy znajdzie 

się rodzina zastępcza, która będzie 

się zajmować nimi na stałe. To praca 

na pełny etat, bez taryfy ulgowej. Od 

20 maja 2002r. do dnia dzisiejszego  

przyjęła pod swoją opiekę ok 90 

dzieci.  



 Ponadto w 2013r. 5 dzieci z rodzin zastępczych znalazło nowy dom 

w rodzinach adopcyjnych. W 2014r. już 9 dzieci. W chwili obecnej toczy się 

1 sprawa o przysposobienie dziecka. Wszystko to również dzięki dobrej 

współpracy w tym zakresie z Ośrodkiem Adopcyjnym w ROPS                      

w Rzeszowie oraz z Sądem Rejonowym w Mielcu w kwestii zmiany 

orzeczeń sądu dotyczących małoletnich umieszczonych w rodzinach 

zastępczych. 



Usamodzielniani wychowankowie 
 

Osobą usamodzielnianą jest osoba, która opuściła po osiągnieciu 

pełnoletności: 

• pieczę zastępczą (rodzinę zastępcza lub placówkę opiekuńczo-

wychowawczą) 

• dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie 

• dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

• schronisko dla nieletnich 

• zakład poprawczy 

• specjalny ośrodek wychowawczy 

• młodzieżowy ośrodek wychowawczy 

• młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę 

 

Przebywała w w/w formach co najmniej rok (w przypadku rodziny 

zastępczej spokrewnionej 3 lata) na podstawie postanowienia Sądu. 



Formy pomocy w ramach indywidualnego programu 

usamodzielniania: 

• pomoc na kontynuowanie nauki 

• pomoc na usamodzielnienie 

• pomoc na zagospodarowanie  

• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,  

w tym w mieszkaniu chronionym i  pomoc w uzyskaniu lokalu  

z zasobów gmin , z której pochodzi 

• pomoc w uzyskaniu zatrudnienia 

• pomoc w formie pracy socjalnej mającą na celu integrację ze 

środowiskiem  

• zapewnienie specjalistycznego wsparcia prawnego i psychologicznego  

• możliwość udziału w projekcie realizowanym przez PCPR w Mielcu  

pn. „ Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim”  
 

W 2013r. PCPR objęło wsparciem 47 usamodzielnianych wychowanków 

pieczy zastępczej i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.  

 



Przeciwdziałanie przemocy 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje 

zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r.     

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym 

podejmuje działania w ramach interwencji kryzysowej.  

 



 

Pracownicy PCPR w Mielcu reagują na sygnały pochodzące ze 

środowiska, szkół, dotyczące zaniedbywania dzieci, które także są jedną 

z form przemocy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

informacja przekazywana jest do sądu lub innych instytucji, których 

współpraca w rozwiązaniu sytuacji jest wskazana.  

Osoby doświadczające przemocy otrzymują wsparcie psychologiczne.  

Z pomocą prawnika osoby te są w stanie podjąć kroki prawne 

zmierzające do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie.  

Pracownik socjalny informuje o możliwościach uzyskania pomocy 

psychologicznej, socjalnej, prawnej w sytuacji zagrożenia, organizuje 

miejsce bezpiecznego schronienia, pomaga w znalezieniu zatrudnienia 

czy uzyskaniu doraźnej pomocy finansowej. 

 



 

Zgodnie z art.6 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493  

z późn. zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych 

przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja 

programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu 

realizowany jest „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących 

przemoc – Dom bez Przemocy”. W 2012r. do programu przystąpiło 35 

osób, z czego 11 osób ukończyło program, zaś 7osób zgłosiło się do 

udziału w programie w listopadzie i grudniu 2012r. i te osoby zostały 

zdiagnozowane przez psychologa i zakwalifikowane do udziału                   

w programie w 2013r. Z kolei w 2013r. do udziału w programie korekcyjno – 

edukacyjnym zgłosiło się lub zostało zobowiązanych wyrokiem sądu 27 

osób, z tej liczby 7 uczestników ukończyło program. 

 



 Punkt Interwencji Kryzysowej 

Od września 2004r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu 

funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, mieszczący się w budynku 

Domu Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Wyszyńskiego 16.  

 



Interwencja kryzysowa, podejmowana w PIK przebiega w formie: kontaktu 

telefonicznego, bezpośredniego kontaktu w Punkcie Interwencji Kryzysowej 

oraz zapewnienia osobie bądź rodzinie znajdującej się w kryzysie 

bezpieczeństwa i schronienia, specjalistycznego poradnictwa 

świadczonego przez psychologów i prawników pełniących dyżury w PIK 

oraz pracy socjalnej z osobą bądź rodziną znajdującą się w kryzysie. 

Znaczna część osób korzystając z pomocy specjalistów  

w PIK to osoby uwikłane w przemoc domową. Są to osoby, które doznają 

przemocy, są świadkami przemocy domowej bądź stosują przemoc wobec 

osób bliskich. 



 

 

Od 01.09.2004r. do 31.05.2014r. ze schronienia w PIK skorzystało 127 

osób, w tym 68 dzieci.  

Powodami zapewnienia schronienia były: przemoc fizyczna, psychiczna, 

konflikty rodzinne, nagłe zdarzenie losowe - pożar oraz bezdomność; 

niepełnosprawność, powódź.  

 

W okresie pobytu w mieszkaniu w PIK, osoby korzystające ze schronienia 

korzystały z pomocy psychologicznej i prawnej. Prowadzona była również 

z nimi praca socjalna w celu odzyskania równowagi życiowej.  

 

  



Ponadto, w ramach interwencji kryzysowej działa punkt specjalistycznego 

poradnictwa. Na jego potrzeby przystosowano pomieszczenie, w którym 

mieszkańcy powiatu mieleckiego mogą korzystać z bezpłatnych 

konsultacji specjalistów: psychologów i prawników. 

 

W okresie od 01.09.2004 r. do 31.05.2014 r. z bezpłatnych porad 

specjalistów (prawnika, psychologa ) świadczonych w PIK skorzystało                   

ok. 6 000 osób. W ramach udzielanej pomocy prowadzona była również 

terapia indywidualna i grupowa. 



 

 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 
 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych obejmuje w szczególności: 

1) prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych: 

     a) dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, udzielono 

pomocy 11 130 osobom,  

     b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych                

i w komunikowaniu, udzielono pomocy 2 290 osobom, 

     c) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem, przez Powiat Mielecki, 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom 

oraz organizacjom pozarządowym, udzielono pomocy 121 osobom,  

     d) prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki osób niepełnosprawnych, udzielono pomocy 3 353 osobom, 

     e) realizację programów celowych PFRON (m.in. Aktywny Samorząd, 

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami), których realizatorem jest 

samorząd powiatowy, udzielono pomocy 187 osobom, 



Dla zobrazowania skali potrzeb w zakresie likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu dofinansowano m.in.:  

- 108 łóżek wspomagających  

-21 podnośników do transportu  osoby  niepełnosprawnej 



-  dostosowanie 359 łazienek  

- 183 urządzenia sanitarne  



- 6 wind  

- 29 podjazdów  - 19 schodołazów  



- 41 rowerów trzykołowych  -  102 komputery  



 

2) prowadzenie procedury związanej ze skierowaniem do Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Mielcu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 



 

 

 

 

4) nadzór nad działalnością warsztatu terapii zajęciowej  

 



Wszyscy uczestnicy zajęć objęci są rehabilitacją ruchową. 



 

4) prowadzenie procedury związanej w umieszczeniem w Domu          

    Pomocy Społecznej w Mielcu w ramach pomocy udzielanej osobom    
    w podeszłym wieku 

 



5) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem, przez Powiat 

Mielecki, zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom 

pozarządowym, 

 

6) prowadzenie doradztwa metodycznego dla pracowników 

ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu mieleckiego, 

 

7) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 

 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu  

od czerwca 2008r. realizuje projekt systemowy pod nazwą  

„Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim”  

w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,  

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 

Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 



Wartość całego projektu realizowanego  

w  okresie 01.06.2008r.-30.06.2015r. wyniesie 

6 247 952,43 zł w tym: 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



W ciągu całego okresu realizacji wsparciem objętych 

zostanie 973 beneficjentów ostatecznych.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Realizację projektu rozpoczęto w 2008 roku od objęcia wsparciem 3 grup, 

dla których dobrane zostały odpowiednio formy wsparcia: 

 

 

 

• 17 osób niepełnosprawnych w tym  

10 poruszających się na wózkach inwalidzkich 

 

 

 

• 9 wychowanków rodzin zastępczych  

i placówek opiekuńczo-wychowawczych 

 

 

 

• 19 uczestników Warsztatu  

Terapii Zajęciowej w Mielcu 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Osobą, która szczególnie zapadła w pamięć realizatorom projektu był pan 

Andrzej, beneficjent ostateczny projektu w 2008 roku. Jest on osobą 

niepełnosprawną w znacznym stopniu, porusza się na wózku inwalidzkim.  

Pan Andrzej uległ ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu                                       

w 2007r., w wyniku którego doznał złamania kręgosłupa. W marcu 2008r. 

korzystał z mieszkania w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Tam miał możliwość 

skorzystania zarówno z pomocy prawnej, psychologicznej, jak i rehabilitacji. 

Otrzymał również pomoc w postaci dofinansowania do likwidacji barier 

technicznych. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Po pobycie w PIK pan Andrzej odzyskał siły. Wziął udział w projekcie, w ramach 

którego mógł m.in. uczestniczyć w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 

wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz zdobyć nowe umiejętności podczas kursu 

komputerowego. 



Tuż po udziale w projekcie okazało się, iż jedna z mieleckich firm poszukuje 

osoby, która zajęła by się wprowadzaniem danych do programu komputerowego. 

Pan Andrzej dzięki zdobytym w trakcie kursu umiejętnościom podjął się tego 

zadania. Pracuje tam do dziś. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



W 2009 roku w projekcie uczestniczyły 2 grupy beneficjentów 

ostatecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

  

I grupa - osoby niepełnosprawne 

 

II grupa - wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



W 2010 roku w projekcie uczestniczyły 3 grupy beneficjentów ostatecznych. 

 

I grupa – osoby niepełnosprawne 

 

II grupa – wychowankowie rodzin  

zastępczych i placówek opiekuńczo- 

wychowawczych  (realizujących  

indywidualne programy usamodzielnienia) 

 

III grupa – rodziny marginalizowane niewydolne  

wychowawczo, którym została ograniczona władza  

rodzicielska przez ustanowienie nadzoru kuratora lub  

ich dzieci przebywały w rodzinach zastępczych. 

 



Wówczas w ramach projektu pojawił się asystent rodzinny, którego funkcje 

dopiero rok później uwzględniono w ustawie o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej.  

 

W ramach projektu w 2010 r. i 2011r. asystent rodzinny pomagał rodzinom 

marginalizowanym w rozwiązywaniu ich podstawowych problemów 

socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, w poszukiwaniu, 

podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Motywował do 

podejmowania aktywności społecznej, podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych.  

  



 Grupa objęta asystą rodzinną w 2010r. uczestniczyła m.in. wraz ze 

swoimi dziećmi w wyjazdowej terapii psychospołecznej, w trakcie której 

rodzice brali udział w grupowej i indywidualnej terapii psychospołecznej, 

natomiast dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych 

oraz w treningu umiejętności społecznych.  



Kolejną formą wsparcia  tej grupy był udział wraz z dziećmi w zajęciach 

edukacyjno-warsztatowych „Szkoła dla rodziców”, których celem było 

pogłębienie wiedzy o metodach wychowawczych oraz rozwinięcie 

umiejętności ich praktycznego zastosowania.  

 



Wszystkie te działania przyczyniły się m.in. do zmniejszenia ryzyka 

wykluczenia społecznego, wzrostu pewności siebie, zmiany stosunku do 

własnej sprawczości, poczucia wpływu na własne życie. Kilka kobiet 

zdecydowało się podjąć leczenie odwykowe, jedna podjęła prace 

interwencyjne, natomiast inna pani, której groziła bezdomność podjęła 

odpowiednie działania i przy wsparciu GOPS w Mielcu wyremontowała 

otrzymany dom.  

  

 



 

W 2011 roku projekt objął aż 5 grup beneficjentów ostatecznych. 

 

I grupa – osoby niepełnosprawne  

 

II grupa – wychowankowie realizujący  

indywidualne programy  usamodzielnienia,  

pochodzących z rodzin zastępczych  

i placówek opiekuńczo-wychowawczych 

 

III grupa – rodziny marginalizowane  

niewydolne wychowawczo, którym została  

ograniczona władza rodzicielska przez  

ustanowienie nadzoru kuratora lub ich dzieci  

przebywały w rodzinach zastępczych, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV grupa – to wyodrębniona spośród osób niepełnosprawnych grupa  

głuchoniemych mężczyzn 

 

V grupa – osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, związanej głównie 

z doznawaniem przemocy 



 W 2012 roku w projekcie uczestniczyły wyłącznie osoby 

niepełnosprawne.  

Łącznie było to 160 osób, o różnym stopniu niepełnosprawności,  

w tym 10 kobiet głuchoniemych. 



 W 2013 roku w projekcie również uczestniczyły wyłącznie osoby 

niepełnosprawne. Łącznie było to 180 osób, o różnym stopniu 

niepełnosprawności. 



 W 2014 roku w projekcie znów uczestniczą dwie grupy 

beneficjentów ostatecznych: 

  

 

I grupa - to 181 osób niepełnosprawnych,  

o różnym stopniu niepełnosprawności, 

 

 

 

II grupa – to 5 wychowanków rodzin  

zastępczych, placówek opiekuńczo- 

wychowawczych i młodzieżowych  

ośrodków wychowawczych 
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 W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej 

beneficjenci ostateczni projektu uczęszczali na wybrane przez 

siebie kursy.  

Były to m.in.: 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office”.  



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych” 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Bukieciarstwo” 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Kosmetyka z elementami wizażu” 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Magazynier z obsługą wózków widłowych” 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Operator koparko-ładowarki” 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Fakturowanie wraz z obsługą kas fiskalnych”  



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Kurs gastronomiczny „Kuchnie świata – w tym potrawy polskie”  
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Beneficjenci ostateczni  

spośród instrumentów aktywizacji zdrowotnej  

wybierali:  

- zajęcia rehabilitacji ruchowej w wodzie na basenie 

 

- turnus rehabilitacyjny 

 

- indywidualną terapię psychologiczną 

 

- zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo 

  (wraz z programem rehabilitacji słuchu i mowy – jeśli była   

  taka potrzeba) 
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Zajęcia rehabilitacji ruchowej w wodzie na mieleckim basenie 

Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo 
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Turnus rehabilitacyjny 
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Od 2013 roku pojawił się nowy instrument aktywizacji zawodowej, jakim jest zorganizowanie 

stażu dla beneficjentów ostatecznych. W roku ubiegłym z możliwości tej skorzystało 18 osób.  

Staż trwał od 3 do 6 miesięcy. Beneficjenci ostateczni odbywali go w takich instytucjach i 

firmach jak: 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Mielcu (2 osoby) 

- Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu (1 

osoba) 

- Biblioteka Publiczna w Podleszanach (1 osoba) 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu (1 osoba) 

- Przedszkole Miejskie nr 2 w Mielcu (1 osoba) 

- Szkoła Podstawowa w Czerminie (1 osoba) 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

  w Mielcu (1 osoba) 

- Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu  

  Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie (1 osoba) 

- Gminny Zakład Aktywności Zawodowej  

   w Maliniu (2 osoby) 

- Zakład Geodezji Ogólnej w Rzeszowie (1 osoba) 

- Zakład Obsługi Inwestycji w Tarnobrzegu (1 osoba) 

- Firma Cateringowa Zdzisław Godek  

   „A`PROPOS” (2 osoby) 

- Firma „TOT-POL” Józef Totka w Rzędzianowicach (2 osoby)  

- Karczma Polska w Mielcu (1 osoba) 
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 Dla kilku beneficjentów 

ostatecznych przyznane zostały również 

usługi wspierające w postaci zapewnienia 

asystenta osoby niepełnosprawnej, którego 

zadaniem była pomoc tym osobom                        

w dotarciu i uczestniczeniu w formach 

wsparcia.  

 

 Asystent pracuje z osobami 

niepełnosprawnymi znajdującymi się                   

w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej                       

i mającymi problemy z samodzielnym 

poruszaniem się w środowisku.  



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Natomiast osoby głuchonieme 

uczestniczące w projekcie korzystają z usług 

wspierających w postaci zapewnienia 

tłumacza języka migowego, którego 

zadaniem jest pomoc w kontakcie zarówno               

z osobami prowadzącymi zajęcia jak                          

i pozostałymi beneficjentami ostatecznymi                 

i zespołem projektowym.  



W latach 2008-2013 uczestniczyło w projekcie 496 osób 

niepracujących. Spośród nich zatrudnienie w trakcie udziału w projekcie 

lub po jego zakończeniu podjęło 53 beneficjentów ostatecznych, 

zarówno osoby niepełnosprawne jak i wychowankowie rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

Stanowi to ok. 11% osób nieaktywnych zawodowo, biorących udział                         

w projekcie.  

 

Nowy instrument aktywizacji zawodowej jakim są staże pozwolił 

kolejnym kilkudziesięciu osobom wejść na rynek pracy. W ubiegłym roku 

z tej formy wsparcia mogło skorzystać 18 osób niepełnosprawnych.                

W roku bieżącym wśród stażystów jest 27 osób niepełnosprawnych oraz 

4 wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-

wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Mając na uwadze powyższe informacje, problemy i potrzeby, z punktu 

widzenia zadań wykonywanych przez PCPR w trakcie inicjowania działań                           

i doboru instrumentów wsparcia dla rodzin w nowym okresie programowania 

2014-2020 należy rozważyć możliwość finansowania ze środków Unii 

Europejskiej zadań związanych z: 

- realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym 

przede wszystkim: wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, świadczenia 

na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 

dofinansowania do wypoczynku, dofinansowania do utrzymania lokalu 

mieszkalnego,  

- utworzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

- realizacją wsparcia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, dotychczas finansowanych ze środków PFRON, które są 

jednak niewystarczające, 

- likwidacją barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej, 

- zwiększeniem liczby osób objętych usługami opiekuńczymi w ŚDS,  

- zwiększeniem liczby osób objętych rehabilitacją społeczną w WTZ,  

- ułatwieniem dostępu do psychiatry dziecięcego dla dzieci i młodzieży, 

- utworzeniem placówki wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu głębokim. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Dziękuję za uwagę  


