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1. Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2020 r. w Powiecie
Świdnickim.
1.1. Podstawa prawna opracowania dokumentu.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, reguluje konieczność opracowania
i wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Zgodnie z brzmieniem art. 19 ustawy: do zadań własnych powiatu należy opracowanie
i realizacja 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 terytorialnie
gminami.
Wyżej wymieniona ustawa definiuje pomoc społeczną, jako instytucję polityki społecznej
państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia (art. 2 ust.1) oraz określa okoliczności, w których możliwe jest ubieganie się
o pomoc społeczną (przy równoczesnym spełnieniu kryteriów dochodowych).
Art. 7 ustawy stanowi, iż pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności
z powodu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ubóstwa;
sieroctwa;
bezdomności;
bezrobocia;
niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej choroby;
przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8)
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9)
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe
placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
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15)

klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na mocy ustawy powierzono organom
administracji rządowej, a także jednostkom samorządów województwa oraz powiatowego
i gminnego.
Wymóg przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych przez organy
samorządowe wynika również z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz
ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku.
Art. 4 wymienionej ustawy stanowi, iż powiat wykonuje (…) zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

edukacji publicznej,

18)
19)

ochrony praw konsumenta,

22)

współpracy z organizacjami pozarządowymi.

promocji i ochrony zdrowia,
pomocy społecznej,
polityki prorodzinnej,
wspierania osób niepełnosprawnych,
transportu zbiorowego i dróg publicznych,
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
kultury fizycznej i turystyki,
geodezji, kartografii i katastru,
gospodarki nieruchomościami,
administracji architektoniczno-budowlanej,
gospodarki wodnej,
ochrony środowiska i przyrody,
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

ochrony przeciwpowodziowej (…), przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i środowiska,
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
20) obronności,
21) promocji powiatu,
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Zakres ustawowych obowiązków nałożonych na samorząd powiatu obliguje przede wszystkim
do dokonywania diagnozy problemów społecznych, a następnie do wdrażania powiatowych
strategii ich rozwiązywania. Istotne jest przy tym zachowanie równowagi i współpracy pomiędzy
innymi jednostkami samorządowymi.
Rozwiązywanie problemów społecznych występujących w obrębie wspólnot regionalnych
i lokalnych stanowi jeden z podstawowych warunków ich rozwoju. Zgodnie z brzmieniem art. 2
ustawy z dnia 6 grudnia 2015 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, polityka rozwoju to
zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia
trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej terytorialnej,
w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej, między innymi w zakresie:
•
ochrony zdrowia,
•
promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
•
rozwoju kultury,
•
rozwoju obszarów wiejskich,
•
rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur
społeczeństwa obywatelskiego,
•
rozwoju zasobów ludzkich, w tym podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa,
kwalifikacji obywateli, jak również zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz łagodzenia jego
negatywnych skutków,
•
stymulowania powstawania nowych miejsc pracy,
•
tworzenia i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej
Za prowadzenie polityki rozwoju w skali województwa, powiatu i gminy odpowiedzialne są
organy samorządowe.
Wyżej wymieniona ustawa określa wymagania stawiane strategii rozwoju kraju, strategiom
sektorowym, a także przygotowywanym programom operacyjnym. Zgodnie z zapisami ustawy,
strategia, jako dokument o charakterze planistycznym zawierać powinna następujące części
składowe:
diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej sektora/podmiotu, którego dotyczy;
cel główny i cele szczegółowe;
priorytety;
kierunki wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację programu;
sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych;
plan finansowy, w tym źródła finansowania;
system realizacji.
Szczegółowe regulacje dotyczące rozwiązywania problemów społecznych zawierają także inne
akty prawne. Są to między innymi:

•
•
•
•
•
•
•

5

•
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym,
•
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
•
ustawa z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw,
•
ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
•
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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1.2. Powiązanie dokumentu z innymi dokumentami strategicznymi z poziomu lokalnego,
regionalnego, krajowego, europejskiego.
Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego
Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego wyznacza cele i sposoby realizacji zadań mających
przyczynić się do zrównoważonego rozwoju Powiatu Świdnickiego. Wyraża jednocześnie cele
gmin wchodzących w skład Powiatu Świdnickiego oraz mieści się w ramach Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego.
Zgodnie z brzmieniem Strategii celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego na
lata 2007-2020 jest osiągnięcie przez Powiat Świdnicki trwałego i zrównoważonego rozwoju
poprzez wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych. Natomiast do priorytetów
mających na celu realizację celu nadrzędnego należą:
•

Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej Powiatu poprzez
modernizację i rozwój infrastruktury,

•

Inicjowanie i wspieranie procesów restrukturyzacyjnych oraz wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw z terenu Powiatu pod kątem ich zdolności do tworzenia nowych miejsc
pracy,

•

Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wspieranie rozwoju zasobów ludzkich,

•

Rozwój
instytucjonalny
mający
na
i efektywności administracji samorządowej,

•

Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej oraz poprawa skuteczności
działań promocyjnych.

celu

podniesienie

sprawności

Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego, jako podstawowy dokument planistyczny szczebla
powiatowego była istotnym źródłem informacji i danych wykorzystanych w przedłożonej „Strategii
rozwiązywania problemów społecznych do 2020 r. w Powiatu Świdnickiego”.
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Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego
Dokumentem wyznaczającym kierunki polityki samorządu jest Strategia Polityki Społecznej
Województwa Lubelskiego na lata 2014-20120 (SPSWL). Stanowi ona część Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego, a zawarte w niej dyrektywy odnoszą się w szczególności do tych
kategorii mieszkańców regionu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, między innymi na
skutek procesów transformacji ustrojowej i gospodarczej.
Cele (wyzwania) polityki społecznej wymienione we wspomnianym dokumencie to:
•

wzrost zatrudnienia i ograniczenie poziomu ubóstwa w województwie lubelskim do 2020 r. ,

•

Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz
wzrost aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych,

•

Budowa spójnego systemu pomocy, efektywnie wspierającego rodzinę w województwie
lubelskim,

•

Włączenie niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego w życie społeczne,

•

Włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi w aktywne życie społeczne i zawodowe,

•

Aktywne społeczności lokalne województwa lubelskiego,

•

Budowanie efektywnej ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Realizacja wymienionych celów rozwojowych, prezentowanych zarówno w Strategii Polityki
Społecznej, jak i w powiązanej z nią Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego wymaga
zaangażowania i wielowątkowej współpracy samorządu województwa z partnerami, a także
oparcia się o niniejszy dokument.
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski
Rozwiązywanie problemów społecznych występujących na poziomie lokalnym, regionalnym
i ponadregionalnym stanowi istotny warunek integracji społecznej. Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych do 2020 r. w Powiecie Świdnickim koresponduje w tym kontekście
z celami strategicznymi, zawartymi w dokumentach o zasięgu ogólnokrajowym.
Jednym z celów Narodowej Strategii Integracji Społecznej jest wytyczanie kierunków działań
sprzyjających
integracji
społecznej
i
zapobieganie
wykluczeniu
społecznemu.
W dokumencie tym zdefiniowano integrację społeczną jako działania oparte na zasadach
dialogu, wzajemności i równorzędności, których celem jest dążenie do społeczeństwa opartego na
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demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa i poszanowaniu różnorodności kulturowej,
w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie
wspomagane są jednostki i grupy w realizacji ich celów życiowych.
W NSIS wskazano dwadzieścia bloków działań o charakterze priorytetowym. Katalog ten
powstał w oparciu o następujące kryteria:
działania zapobiegające, prewencja oraz działania umożliwiające wczesne ostrzeganie;
działania wyrównawcze, kompensujące gorsze wyposażenie życiowe ludzi;
działania na rzecz rozwiązywania problemów grup szczególnego ryzyka, bardziej
podatnych na wzrost ubóstwa i wykluczenia społecznego, wymagające rozwiązań oraz interwencji
specjalnych;
•
uświadamianie i aktywizowanie wszystkich podmiotów/organizacji ze sfer polityki,
gospodarki i życia społecznego do działań na rzecz realizacji celów NSIS;
•
działania ułatwiające obywatelom szeroki dostęp do informacji o ich możliwościach,
prawach i zobowiązaniach.
•
•
•

Priorytety Narodowej Strategii Integracji Społecznej:
1)

wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym;

2)

poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym;

3)

zwiększenie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym;

4)
rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego dzieci przez upowszechnienie zajęć
wyrównawczych;
5)
radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego;
6)

ograniczenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych;

7)

ograniczenie bezrobocia długookresowego;

8)

zmniejszenie bezrobocia młodzieży;

9)

zwiększenie liczby pracujących wśród osób niepełnosprawnych;

10)

zwiększenie liczby bezrobotnych objętych programami aktywnej polityki rynku pracy;

11)

zwiększenie zakresu kształcenia ustawicznego;

12)

wzrost przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności;

13)

objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym wszystkich obywateli;

14)
zwiększenie liczby kobiet i dzieci objętych programami zdrowotnymi;
15)
wzrost dostępu do mieszkań dla grup najbardziej zagrożonych bezdomnością (np. zagrożeni
eksmisją, opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze lub zakłady karne);
16)
zwiększenie dostępu do pracowników socjalnych;
17)

rozwój pomocy środowiskowej;

18)

zaangażowanie obywateli w działalność społeczną;

19)

uwrażliwienie samorządów terytorialnych na cele strategii integracji społecznej;
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20)

zwiększenie dostępu do informacji obywatelskiej i poradnictwa.
Postulaty sformułowane w NSIS odwołują się do całościowej wizji polityki społecznej, której
celem nadrzędnym winno być zapobieganie problemom (profilaktyka społeczna), wyrównywanie
szans tych kategorii społecznych, których przedstawiciele dysponują gorszym „wyposażeniem
życiowym” i rozwiązywanie istniejących już problemów społecznych (ze szczególnym
uwzględnienie grup podwyższonego ryzyka).
Ważnym elementem efektywnie prowadzonej polityki społecznej jest także partycypacyjny
charakter prac nad zwiększaniem spójności (angażowanie instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych i innych podmiotów) oraz łatwy dostęp obywateli do informacji na temat
możliwych działań i przysługujących im uprawnień, który jest jednym z warunków inicjowania
skutecznych działań samopomocowych.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych do 2020 r. w Powiecie Świdnickim
nawiązuje do postulatów NSIS.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)

KPRES to dokument wskazujący kluczowe kierunki interwencji publicznej, mające służyć
tworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw
społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących
i realizujących konkretne zadania polityki publicznej, jak również do obywateli działających
w sektorze ekonomii społecznej. Głównym celem KPRES jest, aby w 2020 r. ekonomia społeczna
stała się istotnym czynnikiem wzrostu zatrudniania, spójności oraz rozwoju społecznego, a jej
podmioty – ważnymi elementami aktywizacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku
pracy oraz dostarczycielami usług użyteczności publicznej dla wspólnot lokalnych. Oczekuje się,
że realizacja programu do końca 2020 r. przyczyni się do powstania m.in. 35 tys. nowych miejsc
pracy – w szczególności dla osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) to dokument operacyjnowdrożeniowy, służący realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz innych strategii (Strategii
Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego).
Dokumentem regionalnym realizującym cele krajowego KPRES jest Wieloletni regionalny
plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji
sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim na lata 2013-2020.
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1.3 Sposób tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2020 r. w Powiecie
Świdnickim

Prace związane z przygotowaniem Strategii miały wieloetapowy charakter. Za punkt
wyjścia przyjęto wszechstronne przeanalizowanie informacji o powiecie, w szczególności pod
kątem jego zasobów infrastrukturalnych i ludzkich, z uwzględnieniem kapitału społecznego oraz
kulturowego. Pozyskano dane dotyczące istniejących na terenie powiatu instytucji i ich
funkcjonowania, jak również działalności organizacji społecznych i grup samopomocowych.
Posłużono się kilkoma metodami analizy. Po pierwsze, zastosowano analizę materiałów
urzędowych, ponadto stosowano badania własne. Ważnym źródłem informacji były zarówno
dokumenty planistyczne i strategiczne z poziomu województwa, powiatu i gminy, jak również
zgromadzone dane statystyczne. Jednak główny nacisk twórcy Strategii położyli na konsultacje,
które przyjęły następujące formy:
•
otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, w tym z przedstawicielami organizacji
pozarządowych działających na terenie Powiatu,
•
badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Świdniku oraz internetowej Platformie Rozwiązywania
Problemów Społecznych, utworzonej w ramach projektu pn. „Bez Barier - wdrożenie standardów
współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim”
realizowanego przez Stowarzyszenie POSTIS z Lublina w partnerstwie z Powiatem Świdnickim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4.
Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; przyjmowanie uwag na piśmie za
pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej poprzez formularz zgłaszania zmian.
•
przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu Powiatowej Radzie Działalności
Pożytku Publicznego.
W miesiącach lipiec-wrzesień 2014 r. przeprowadzono 6 spotkań konsultacyjnych. Wzięli w nich
udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy
powiatu świdnickiego, co poskutkowało dostosowaniem strategii do konkretnych potrzeb
i oczekiwań.
Podczas analizy zwracano uwagę na takie czynniki jak: podział administracyjny, ogólna
charakterystyka ludności, kultura, baza turystyczna, rynek pracy i bezrobocie, ochrona zdrowia,
bezpieczeństwo publiczne, edukacja, infrastruktura socjalna i pomoc społeczna.
Kompleksowa diagnoza stanowi podstawę właściwej części strategicznej dokumentu, która zawiera
wykaz celów do realizacji oraz katalog dyrektyw praktycznych i wskazań dotyczących możliwych
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dróg w zakresie usprawniania i zwiększania efektywności systemu rozwiązywania problemów
społecznych w powiecie świdnickim, a tym samym poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców
powiatu.
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2. Sytuacja demograficzna powiatu świdnickiego
Według danych statystycznych w 2013 roku powiat świdnicki zamieszkiwało 72 270 osób, w tym
37 709 kobiet i 34 574 mężczyzn. Na 100 mężczyzn przypadało 109 kobiet.
W tabeli nr 1 przedstawiono najważniejsze dane demograficzne w powiecie świdnickim
w porównaniu z całym województwem lubelskim.
Tabela nr 1. Ogólne dane demograficzne – powiat świdnicki (stan w 2013 roku).
Ludność
faktycznie
zamieszkała
Ogółem

Powiat Świdnicki

Województwo lubelskie Udział procentowy

72270

2165651

3,34%

Kobiety

37709

1115849

3,38%

Mężczyźni

34574

1049802

3,30%

154

86

-

109

106

-

Ludność na 1
km2 (gęstość
zaludnienia)
Kobiety
na 100
mężczyzn

Przeważającą grupę mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym (65,94%),
co jest korzystnym zjawiskiem na tle ujemnego przyrostu naturalnego.
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Tabela nr 2. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
w powiecie świdnickim (stan w 2013 roku).
Ludność w wieku:
Przedprodukcyjnym

13963

Produkcyjnym

47654

Poprodukcyjnym

10653

Ludność w wieku (w % ogółem):
Przedprodukcyjnym

19,32

Produkcyjnym

65,94

Poprodukcyjnym

14,74

Wskaźniki obciążenia demograficznego:
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

51,6

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

76,3

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

22,4

Demograficzną charakterystykę poszczególnych gmin należących do powiatu świdnickiego na tle
powiatu zawiera tabela nr 3.
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Tabela nr 3. Struktura demograficzna poszczególnych gmin powiatu świdnickiego (stan
w 2013 roku).

Powierzchnia
w km2
Liczba
ludności ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Gęstość
zaludnienia
(liczba
osób na km2)

Powiat
Miasto
Miasto
Gmina
Gmina
Gmina
Świdnicki Świdnik
i gmina Piaski Rybczewice Mełgiew
Trawniki
468,35
20,35
169,86
99,13
94,85
84,16
72270

39692

10577

3660

9170

9171

37709

20852

5569

1909

4756

4665

34574

18840

5018

1754

4456

4506

154

1950

62

37

97

109

Na 1000 ludności:
Liczba urodzeń

9,17

9,95

9,64

7,38

8,18

6,98

Liczba zgonów

9,62

9,93

10,3

12,57

8,94

11,34

-0,44

1,03

-0,66

-5,19

-0,76

-4,36

Wskaźnik
przyrostu
naturalnego

Ludność w wieku:
Przedprodukcyjny
m
Produkcyjnym

13963

6882

2195

723

2151

2012

47654

26232

6669

2227

5758

6768

Poprodukcyjnym

10653

6578

1713

710

1261

391
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3. Diagnoza sytuacji społecznej powiatu świdnickiego
3.1. Diagnoza sytuacji powiatu świdnickiego w obszarze pomocy społecznej.
Charakterystyka powiatu świdnickiego
Powiat świdnicki ulokowany jest w centralnej części województwa lubelskiego i jest jednym
z 24 powiatów wchodzących w skład województwa. Graniczy z powiatami: lubelskim – grodzkim
i ziemskim, łęczyńskim, krasnostawskim oraz chełmskim. Powiat świdnicki obejmuje pięć gmin:
gminę miejską Świdnik, gminę miejsko-wiejską Piaski i gminy wiejskie: Mełgiew, Trawniki
i Rybczewice. Powiat świdnicki jest najmniejszym powiatem województwa lubelskiego.
Podstawowe dane na temat powiatu przedstawia poniższa tabela:
Powiat świdnicki – podstawowe informacje (stan w 2013 roku)
Województwo

lubelskie

Gminy

5: Świdnik, Piaski, Rybczewice, Mełgiew, Trawniki

Miasta

2: Świdnik, Piaski

Miejscowości wiejskie

87

Sołectwa

86

Powierzchnia

46835 ha

Liczba mieszkańców

72960 osób

Gęstość zaludnienia

156 osób/1 km kw.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl, [data dostępu: 04.09.2014].

Miasto

Świdnik

odgrywa

rolę

centrum

mieszkaniowego

oraz

przemysłowego,

zlokalizowane jest w północno-zachodniej części powiatu świdnickiego. Pełni ono również funkcję
zapewniania podstawowych usług publicznych dla gmin należących do powiatu świdnickiego.
Powstanie miasta związane jest z rozwojem przemysłu lotniczego na obszarze Lubelszczyzny
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W 1950 roku w Świdniku zainicjowano budowę
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, a wraz z nią osiedle mieszkaniowe, które 4 lata później
uzyskało prawa miejskie. Lata 1950-52 to utworzenie hal produkcyjnych, w których powstały
zespoły do MIG-15 – odrzutowego samolotu myśliwskiego. Do kolejnych produktów WSK PZL
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Świdnik należą śmigłowce PZL W-3 Sokół, SW-4 czy Anakonda. W Świdniku znajduje się
lotnisko, z którego korzystają osoby zajmujące się lotnictwem sportowym. Lotnisko to
przeznaczone jest również dla małych samolotów transportowych i dyspozycyjnych. Miasto
posiada dostęp do pełnej infrastruktury oraz tereny inwestycyjne 1.
Miasto i gmina Piaski zajmują centralny obszar powiatu świdnickiego. Gmina obejmuje
teren 169 km2, w tym powierzchnia miasta to 8,4 km2. Piaski są jednym z najstarszych miast
Lubelszczyzny – prawa miejskie otrzymały w 1470 roku, jednak straciły je w roku 1870, by
odzyskać je w 1993 roku. Miasto Piaski pełni przede wszystkim funkcję ośrodka przemysłowego
i usługowego. W gminie Piaski, mającej charakter przede wszystkim rolniczy, prosperuje 4120
gospodarstw rolnych. Żyzne gleby, należące do II i III klasy bonitacyjnej, wpływają na dominację
upraw pszennych i buraczanych. Dolina rzek Sierotki i Giełczwi, wraz z przebiegającymi przez nią
korytarzami ekologicznymi łączącymi dwa parki krajobrazowe – Nadwieprzański i Krzczonowski,
stwarza możliwości dla rozwoju agroturystyki, zachodnia część gminy dysponuje znacznymi
walorami rekreacyjnymi. Gmina posiada również warunki sprzyjające rozwojowi przemysłu 2.
W południowej części powiatu świdnickiego znajduje się gmina Rybczewice, która
obejmuje obszar około 99 km2. Pierwsze informacje na temat gminy datowane są na wiek XV. Do
zabytków historycznych znajdujących się na terenie gminy Rybczewice należą zespoły dworskoparkowe. Gmina ma charakter rolniczy – obejmuje 1200 gospodarstw, w których uprawia się
głównie zboża i buraki cukrowe. W dwóch wsiach – Kolonia Stryjno oraz Stryjnie znajdują się duże
plantacje sadownicze. Do walorów gminy Rybczewice zaliczyć można korzystne warunki glebowe
oraz ekologiczne, a także atrakcyjne krajobrazowo miejsca i warunki klimatyczne. Ze względu na
znajdujące się na terenie gminy parki, wąwozy i stawy rybne, gmina stwarza warunki dla rozwoju
działalności oferującej usługi rekreacyjno-wypoczynkowe 3.
Mełgiew jest gminą leżącą w północnej części powiatu, na stokach rozległych wzgórz, które
są otoczone lasami. Pierwsze wzmianki dotyczące gminy pochodzą ze średniowiecza. Gmina
Mełgiew, podobnie jak gmina Rybczewice, ma charakter głównie rolniczy. Uprawom sprzyjają
gleby należące do wysokich klas bonitacyjnych – II i III klasy. Zabytki architektury sprawiają, że
gmina jest atrakcyjnym miejscem odwiedzin dla turystów 4.
1
2
3
4

www.swidnik.pl, www.starostwo.swidnik.pl, [data dostępu: 04.09.2014].
www.starostwo.swidnik.pl,[data dostępu: 04.09.2014].
www.rybczewice.pl [data dostępu: 04.09.2014].
www.starostwo.swidnik.pl [data dostępu: 04.09.2014].
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Wschodnią część powiatu świdnickiego zajmuje gmina Trawniki, również o charakterze
rolniczym. Do dominujących upraw należą zboża, ziemniaki oraz warzywa. Kompleksy leśne oraz
dolina Wieprza są walorami gminy umożliwiającymi rozwój turystki 5.
14,9% powierzchni ogólnej powiatu świdnickiego (czyli 6967 ha), zostało objętych ochroną. Na
terenie powiatu znajdują się 6:
•

parki krajobrazowe – 5407 ha,

•

obszary chronionego krajobrazu – 1285,5 ha,

•

rezerwaty przyrody – 24,5 ha,

•

pomniki przyrody – w sumie 27.

Na terenie powiatu świdnickiego znajduje się także wiele interesujących zabytkowych budynków.
Do rejestru zabytków wpisane zostały następujące obiekty:
1. Ruiny późnobarokowo-klasycystycznego zboru kalwińskiego w Piaskach,
2. Zespół dworsko - parkowy z I poł. XIX w. w Wierzchowiskach,
3. Zespół ogrodowo - dworski w Kawęczynie,
4. Zespół pałacowo - parkowy w Gardzienicach I,
5. Zespół dworsko - parkowy w Gardzienicach II,
6. Zespół dworsko - parkowy w Kozicach Dolnych z XIX w.,
7. Zespół dworsko - parkowy w Brzezicach,
8. Zespół dworsko – parkowy w Stryjnie,
9. Zespół kościoła parafialnego w Częstoborowicach z końca XVIII wieku,
10. Stary cmentarz parafialny w granicach ogrodzenia w Częstoborowicach.,
11. Drewniany kościół w Pilaszkowicach I,
12. Zespół dworsko – parkowy w Pilaszkowicach,
13. Zespół dworsko – pałacowy w Wygnanowicach,
14. Zespół kościoła parafialnego w Biskupicach,
15. Cmentarz parafialny w Biskupicach,
16. Cmentarz żydowski w Biskupicach tzw. „Baca Góra”,
17. Kościół parafialny w Dorohuczy pw. św. Judy Tadeusza,

5

Ibidem.
Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego na lata 2007-2020, Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego
w Świdniku, Świdnik 2008.

6
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18. Karczma murowana w Dorohuczy,
19. Dwór i pozostałości parku w Struży,
20. Pozostałości zespołu dworskiego w Trawnikach,
21. Cmentarz wojenny w Trawnikach,
22. Zespół dworski w Janowicach,
23. Zespół pałacowo – parkowy w Krzesimowie,
24. Zespół kościoła parafialnego w Mełgwi,
25. Cmentarz parafialny z kaplicą w Mełgwi,
26. Zespół dworsko – parkowy w Krupcu,
27. Dworzec kolejowy w Minkowicach z końca XIX w.,
28. Zespół pałacowo – parkowy w Podzamczu 7.

7

www.starostwo.swidnik.pl [data dostępu: 04.09.2014].
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3.1.1. Opis sytuacji problemowej w obszarze pomocy społecznej
Infrastruktura pomocy społecznej w Polsce
Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
Zgodnie z tekstem ustawy pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężania trudnych
sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie tych osób
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie trudnym sytuacjom
życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
Ustawa określa, iż organizatorami pomocy społecznej są organy administracji rządowej: (minister
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie
województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie/ prezydenci miast
na poziomie gmin). Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie
partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą:
•

regionalne ośrodki polityki społecznej

•

powiatowe centra pomocy rodzinie

•

ośrodki pomocy społecznej

•

domy pomocy społecznej

•

placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego

•

ośrodki wsparcia

•

ośrodki interwencji kryzysowej
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Ośrodek pomocy społecznej
Ośrodki pomocy społecznej są to jednostki organizacyjne wykonujące zadania z zakresu pomocy
społecznej w gminie.
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe centra pomocy rodzinie są to jednostki organizacyjne wykonujące zadania powiatu
w zakresie pomocy społecznej. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach na
prawach powiatu realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej (miejskie ośrodki pomocy
rodzinie).
Regionalne ośrodki polityki społecznej
Na szczeblu województwa istnieją dwie odrębne struktury organizacyjne – administracji rządowej
i samorządowej.
Zadania rządowe na szczeblu województwa wykonuje wojewoda. Zadania wojewody w zakresie
pomocy społecznej realizowane są przez wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich.
Natomiast zadania samorządowe wykonuje marszałek województwa przy pomocy regionalnego
ośrodka polityki społecznej - jednostki organizacyjnej powołanej do realizacji zadań pomocy
społecznej w województwach samorządowych.
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Domy pomocy społecznej
Dom pomocy społecznej świadczy, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze,
wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.
Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:
1. Osób w podeszłym wieku.
2. Osób przewlekle somatycznie chorych.
3. Osób przewlekle psychicznie chorych.
4. Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
5. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
6. Osób niepełnosprawnych fizycznie.
Ośrodki wsparcia
Ośrodek wsparcia jest środowiskową formą pomocy półstacjonarnej służącą utrzymaniu osoby
w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji, a w szczególności:
a. środowiskowe domy samopomocy,
b. dzienne domy pomocy,
c. noclegownie,
d. ośrodki opiekuńcze.
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Ośrodki interwencji kryzysowej
Rolą ośrodków interwencji kryzysowej jest świadczenie specjalistycznych usług, zwłaszcza
psychologicznych, prawnych, hotelowych, które są dostępne przez całą dobę – osobom, rodzinom
i społecznościom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej –
w celu zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
•

osobom

posiadającym

obywatelstwo

polskie

mającym

miejsce

zamieszkania

i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
•

cudzoziemcom

mającym

miejsce

zamieszkania

i

przebywającym

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:
−

na

podstawie

zezwolenia

na

osiedlenie

się,

zezwolenia

na

pobyt

rezydenta

długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.),
lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej,
− na podstawie zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania oraz zasiłku celowego;
• mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelom

państw

członkowskich

Unii

Europejskiej,

państw

członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn.
zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
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Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania
oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art.
53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy
społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu
lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika
socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy
społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia
1 października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający
kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 456 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może
podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:


przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,



pracy socjalnej,



prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,



analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,



realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,



rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:
1.

wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie –

w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka,
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2.

zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających

dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
3.

zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom

o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
4.

zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej,

w tym przemocą w rodzinie,
5.

integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

6.

stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Infrastruktura pomocy społecznej na terenie powiatu świdnickiego
Na terenie Powiatu Świdnickiego funkcjonuje wiele placówek, których zadaniem jest świadczenie
pomocy społecznej.
Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe na temat istniejącej w powiecie infrastruktury pomocy
społecznej (stan na koniec 2013 r.):
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Jednostka
miary

2013

PLACÓWKI STACJONARNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
Placówki stacjonarnej pomocy społecznej
placówki (z filiami)

ob.

5

filie placówek stacjonarnej pomocy społecznej

ob.

1

domy pomocy społecznej

ob.

3

miejsca (łącznie z filiami)

msc

309

mieszkańcy (łącznie z filiami)

osoba

307

mieszkańcy - niepełnosprawni intelektualnie dorośli, dzieci i młodzież

osoba

257

mieszkańcy - osoby bezdomne

osoba

47

bezdomni w noclegowniach, domach i schroniskach dla bezdomnych

osoba

47

miejsca w noclegowniach, domach i schroniskach dla bezdomnych

msc

47

pozostałe

ob.

1

domy (ośrodki)

ob.

4

miejsca (łącznie z filiami)

msc

262

mieszkańcy (łącznie z filiami)

osoba

260

filie

-

1

miejsca (łącznie z filiami)

msc

47

mieszkańcy (łącznie z filiami)

osoba

47

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej wg podległości
podległe samorządowi powiatów

organ prowadzący - niepubliczny
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OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
Placówki socjalizacyjne
placówki socjalizacyjne
placówki ogółem

ob.

1

miejsca ogółem

msc

14

wychowankowie ogółem

osoba

16

wychowankowie, dziewczęta

osoba

5

wychowankowie, chłopcy

osoba

11

wychowankowie w roku sprawozdawczym

osoba

17

ogółem

szt.

82

na wsi

szt.

28

dzieci ogółem

osoba

120

dziewczęta

osoba

57

dzieci do 18 roku życia ogółem

osoba

110

placówki wsparcia dziennego

ob.

2

korzystający (stan w dniu 31.XII.2013 r.)

osoba

71

korzystający w roku sprawozdawczym

osoba

82

wolontariusze w roku sprawozdawczym

osoba

6

miejsca

msc

110

Rodziny zastępcze

Placówki wsparcia dziennego ogółem
ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl, [data dostępu: 08.09.2014].
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Poniżej dokonano opisu wybranych placówek, do zadań których należy świadczenie pomocy
społecznej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku
PCPR w Świdniku jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Świdnickiego
powołaną Uchwałą Nr IV/22/99 Rady Powiatu Świdnickiego w Świdniku z dnia 26 stycznia 1999
roku. Działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu oraz Regulaminu
Organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Świdniku.
Działalność PCPR regulują trzy ustawy:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 182),
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.).
Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi oraz przyjętym Statutem, do zadań Powiatowego
Centrum

należy

niesienie

wieloaspektowej pomocy

osobom

niepełnosprawnym,

osobom

opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady
poprawcze,

specjalne

ośrodki

szkolno-wychowawcze,

specjalne

ośrodki

wychowawcze,

młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki
wychowawcze; cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, a także organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne
placówki opiekuńczo-terapeutyczne.
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku znajduje się
w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Został on powołany
Zarządzeniem Nr 14/2002 Starosty Powiatu Świdnickiego z dnia 30 lipca 2002 roku. Zadaniem
Zespołu jest orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie
legitymacji osobom niepełnosprawnym. Wydając orzeczenia Powiatowy Zespół poza ustaleniem
niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub stopnia niepełnosprawności (dla osób powyżej
16 roku życia) udziela wskazań dotyczących między innymi:
a) odpowiedniego zatrudnienia,
b) szkolenia, w tym specjalistycznego,
c) uczestnictwa w terapii zajęciowej,
d) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce
techniczne , ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
e) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
f) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
g) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji,
h) spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie – Prawo
o ruchu drogowym.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ośrodek powstał w 2008 roku. Od czasu powstania OIK nawiązana została współpraca z Komendą
Powiatową Policji w Świdniku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Szkołami na
terenie Powiatu Świdnickiego. Ośrodek włączył się do realizowania “Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” prowadząc grupy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców
przemocy.
Działalność OIK regulują ustawy:
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•

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (Dz. U., Nr 64, poz. 593).

•

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., (Dz. U., Nr 111, poz.
535).

•

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (Dz. U., Nr 180,
poz. 1493).

•

Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., Nr 125, poz. 842).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego
w Świdniku. Realizuje cele statutowe poprzez: pomoc psychologiczną, pomoc socjalną (praca
socjalna), pomoc prawną, psychoterapię, grupy wsparcia, prowadzenie hostelu. Pracownicy OIK-u
udzielają pomocy w związku z problemami takimi jak: konflikty rodzinne, samobójstwa, przemoc
domowa, agresja, przemoc seksualna, wykorzystywanie seksualne dzieci, utraty okołoporodowe,
utraty - żałoba, żal, bezrobocie, wypadki, katastrofy.
Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym
lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:
•

osoby przeżywające trudności małżeńskie / partnerskie lub trudności w kontaktach
z dziećmi,

•

członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową,

•

osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń
w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,

•

potencjalni samobójcy,

•

ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków drogowych, pożarów,

•

ofiary i świadkowie napadów, gwałtów i innych przestępstw,

•

ofiary, uczestnicy i świadkowie innych nieszczęśliwych wypadków ,

•

bliscy osób doświadczających wszystkich tych zdarzeń.

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie
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Dom w Krzesimowie posiada miejsca dla 58 pensjonariuszy, w chwili obecnej wszystkie
miejsca są zajęte. Przeznaczony jest dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, którym
wykwalifikowana kadra (psycholog, pracownik socjalny, lekarz psychiatra, instruktorzy terapii
zajęciowej, opiekunowie, pielęgniarki) stara się stworzyć jak najlepsze warunki do życia. Dom
świadczy całodobową pomoc: zapewnia miejsce zamieszkania oraz podstawowe środki potrzebne
do egzystencji i organizuje różnorodne formy terapii. Wyspecjalizowany zespół zapewnia bogatą
ofertę zajęć, różnorodnych form terapii: rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, zajęcia
ogrodniczo–porządkowe, zajęcia z psychologiem, rewalidację, zajęcia muzyczne, teatralne, itd..
Mieszkańcy mieszkają w dwóch budynkach: pałac – 34 mieszkańców, oficyna – 24 mieszkańców.
Rozlokowanie mieszkańców w poszczególnych budynkach uzależnione jest od poziomu
intelektualnego i sprawności ruchowej tych osób. Takie rozwiązanie umożliwia adekwatną
organizację form pomocy i terapii dla tych osób, a także maksymalnie likwiduje ograniczenia
wynikające z niepełnosprawności ruchowej.
Dyrektor placówki zwraca uwagę na to, że zadania stawiane przed placówką są dużo
większe niż środki finansowe na nie przeznaczone. Nawet środki przeznaczone na zabezpieczenie
pobytu podopiecznych są niewystarczające, a pobyt odbywa się na poziomie minimalnym. Potrzeby
dotyczą

przede

profesjonalnego

wszystkim
zaplecza

do

infrastruktury:
efektywnego

niewielkie

pomieszczenia

prowadzenia

terapii

i

mieszkalne,
zajęć

brak

grupowych.

Niedoinwestowana jest także kadra placówki- płace pozostające na minimalnym poziomie nie
spełniają oczekiwań zaangażowanej kadry placówki, wykonującej każdego dnia ciężką pracę
z drugim człowiekiem, wymagającym specjalistycznej pomocy8.
Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach
Dom przeznaczony jest dla dorosłych kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Zgodnie
ze statutem placówka posiada 55 miejsc, w chwili obecnej przebywa w niej 58 kobiet (w tym
2 osoby na pobyt okresowy). 9 Placówka wyposażona jest w specjalistyczne oprzyrządowanie
ułatwiające wykonywanie codziennych czynności pielęgnacyjno - opiekuńczych przy osobach
leżących: specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne, podnośniki służące do kąpieli osób leżących, winda
dla osób niepełnosprawnych, wózek elektryczny. W Centrum Aktywizacji, pod okiem instruktora
8
9

Ankieta telefoniczna przeprowadzona z Dyrektorem placówki w dniu 05.09.2014 r.
Ankieta telefoniczna przeprowadzona z Dyrektorem placówki w dniu 05.09.2014 r.
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terapii zajęciowej, Panie podtrzymują umiejętności społeczne oraz wykonują różnorodne prace
plastyczne. W poszczególnych domach prowadzona jest także terapia aktywizująca, dostosowana
do ich indywidualnych zainteresowań i możliwości. Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej
w Wygnanowicach mają do dyspozycji 3 budynki umownie zwane: Dworek, Dom "A" i Dom "B".
Dobór mieszkanek w poszczególnych domach odbywa się wg następujących kryteriów: stopień
niepełnosprawności intelektualnej, poziom funkcjonowania społecznego, wiek, schorzenia
współistniejące. W dwóch budynkach zamieszkują osoby młodsze, które uczestniczą w różnych
formach terapii zajęciowej - zarówno w Domu, jak i w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mełgwi.
Osoby objęte obowiązkiem szkolnym kontynuują naukę w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych, natomiast osoby starsze mogą zamieszkać w osobnym budynku, gdzie korzystają
z fachowej i dobrze zorganizowanej opieki. Panie zamieszkują przytulne 2- i 3-osobowe pokoje.
W Dworku na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe, gabinet zabiegowy,
pokój dwufunkcyjny pełniący rolę stołówki i pokoju dziennego, zaś na piętrze pokoje mieszkalne.
Większość mieszkanek Dworku to osoby starsze, cierpiące na różnego rodzaju schorzenia
somatyczne bądź psychiczne, wymagające stałej, specjalistycznej opieki i pomocy w czynnościach
samoobsługowych. Z tego też względu dom ten prowadzony jest przez personel pielęgniarski.
W Domu "A" wydzielone są dwie autonomiczne części: służąca do terapii - Centrum Aktywizacji
oraz część mieszkalna. Dom "A" zamieszkują osoby funkcjonujące na poziomie dolnej normy
intelektualnej oraz lekkiego upośledzenia umysłowego. Mieszkanki cechują wysokie kompetencje
społeczne, w związku z czym prawie wszystkie czynności wykonują samodzielnie, przy wsparciu
ze strony opiekuna. Dom "B" zamieszkują panie z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub
głębokim, a także niepełnosprawne ruchowo, wymagające znacznej pomocy w czynnościach
codziennych, którą uzyskują od opiekunek. Placówka wyposażona jest w podjazdy dla wózków
inwalidzkich,
dla osób niepełnosprawnych ruchowo przystosowany jest cały parter budynku. Zarówno
w Domu A, jaki i Domu B nie pracują służby pomocnicze. Wszystkie czynności domowe
wykonywane są przez opiekuna i mieszkanki. Każdy dom posiada własną kotłownię olejową. Cały
obiekt obsługiwany jest przez nowoczesną ekologiczną oczyszczalnię ścieków.
Usługi świadczone przez dom:
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• Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę.
• Dom

świadczy

usługi

zgodnie

z

obowiązującymi

standardami.

Są to w szczególności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające.

• Dom może świadczyć usługi osobom wymagającym pomocy, nie będących mieszkańcami
Domu, a szczególnie: organizować pobyty weekendowe, usługi pralnicze, sprzedaż
posiłków.
Do najpilniejszych potrzeb wymienianych przez Dyrektora placówki należą: generalny remont
trzech budynków mieszkalnych, w tym jednego zgodnie ze sztuką konserwatora zabytków, bieżące
remonty, w tym remont dróg wewnętrznych i oczyszczalni ścieków oraz serwisowanie urządzeń
i wymiana zużytego sprzętu. Dyrektor zwraca uwagę na potrzebę podniesienia wynagrodzeń kadry
placówki oraz na trudności związane z utrzymaniem odpowiedniego poziomu usług i właściwego
stanu technicznego infrastruktury ze środków na bieżące funkcjonowanie. 10
Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
Przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie i posiada 140 miejsc
statutowych. Na dzień opracowywania niniejszego dokumentu w placówce przebywa 137 osób. Do
dyspozycji mieszkańców przeznaczone są cztery wolnostojące pawilony mieszkalne: „MARIA”,
„ELŻBIETA”, „AGATA” oraz „IWONA”. Każdy z nich działa na zasadach domu rodzinnego,
zapewniając podopiecznym atmosferę bezpieczeństwa i spokoju. Doświadczona i wykwalifikowana
kadra specjalistów (terapeuci, psycholog, pedagog, opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitant, kapelan)
zapewnia wysoką jakość usług, wpływa pozytywnie na organizację pracy oraz pełną rehabilitację
i aktywizację pensjonariuszy.
Na obecny kształt architektoniczny oraz sposób funkcjonowania Domu miała wpływ, nawiązana na
początku lat 90–tych, współpraca z holenderską fundacją „Samen Onderdak” z Aalten. Dzięki tej
współpracy w 1993 roku powstał pierwszy, z trzech nowoczesnych pawilonów mieszkalnych. Ten
dwukondygnacyjny budynek z użytkowanym podpiwniczeniem poza pokojami mieszkalnymi
zapewnia sale dzienne, kameralne pokoje, wygodne zaplecze socjalne i techniczne. Na jego wzór
powstawały kolejne budynki.

10
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Od 2006 roku Dom realizuje program usamodzielniania mieszkańców, który umożliwia
najsprawniejszym pensjonariuszom powrót do swego rodzinnego środowiska. Głównym celem
Domu jest zapewnienie mieszkańcom najlepszych warunków życia i rozwoju.
Głównym problemem, z jakim boryka się dyrekcja placówki są niewystarczające środki
finansowe 11. Niewystarczająca ilość środków finansowych ma wpływ zarówno na wymagającą
bieżących remontów infrastrukturę placówki, jak również, ze względu na niskie płace, na odpływ
wykwalifikowanej kadry. Trudności pojawiają się także na gruncie współpracy ze służbą zdrowia,
co także jest wynikiem jej niedoinwestowania (braki sprzętowe, kadrowe).
Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną NASZ DOM
Instytucja powstała w 2007 r. jako pierwsza tego typu instytucja w powiecie świdnickim.
Pełni ona funkcje interwencyjne, socjalizacyjne oraz wsparcia dziennego. Swoją opieką obejmuje
dzieci i młodzież do 18 roku życia całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodziców.
Placówka jest przygotowana na przyjęcie 14 podopiecznych. W chwili obecnej w placówce
przebywa 13 dzieci.
Wśród zadań, które postawiono przed pracownikami tej instytucji, znalazło się nie tylko jak
najlepsze zaopiekowanie się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców, ale także takie kształtowanie
ich postaw, charakterów i umiejętności, aby w przyszłości stały się osobami samodzielnymi
i odpowiedzialnymi. Pobyt w placówce „Nasz Dom” ma bezpiecznie „wprowadzić” je w dorosłe,
odpowiedzialne i samodzielne życie. Placówka podejmuje działania mające na celu powrót dziecka
do rodziny naturalnej, która jest najwłaściwszym miejscem rozwoju i wzrostu młodego człowieka.
Wychowawcy udzielają odpowiedniej pomocy stosownie do potrzeb poszczególnych dzieci, np.
w nauce i uzyskaniu promocji do następnej klasy, w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, ale także
reagują na bieżące potrzeby wychowanków, jak np. opieka w czasie choroby.
Infrastrukturę placówki stanowi niewielki dom jednorodzinny z działką, na której usytuowane są
elementy placu zabaw. Kadrę stanowią doświadczeni pedagodzy, psycholog, pracownik socjalny
oraz terapeuta zajęciowy, a także pracownicy administracji i personel pomocniczy. Głównym
problemem dotyczącym placówki „Nasz Dom” w chwili obecnej jest niedoinwestowana
11
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infrastruktura. Dyrektor zwraca uwagę na potrzebę zakupu sprawniejszego samochodu, dach
wymagający pilnego remontu, czy odnowienie placu zabaw. Funkcjonowanie placówki znacznie
usprawniłoby zatrudnienie psychologa, nawet na niepełny etat. 12
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze to placówki kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim, zapewniające wychowankom całoroczną opiekę. W ich skład wchodzą: Szkoła
Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Internat. Podstawowym założeniem szkół jest
stworzenie każdemu uczniowi optymalnych warunków rozwojowych zgodnie z jego potrzebami,
aby w przyszłości był osobą w miarę samodzielną, posiadał szacunek dla innych oraz przestrzegał
obowiązujących norm społecznych. Każdy uczeń pracuje według indywidualnego programu
edukacyjnego, mającego charakter wielospecjalistycznej strategii oddziaływań korekcyjnych
i stymulacyjnych.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych działa od 1978 r. Jego zadania to
kształcenie oraz wychowanie dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i głęboką
niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, a uczniom nie korzystającym z internatu
nieodpłatny dowóz na zajęcia.
Edukacja dzieci i młodzieży w Ośrodku polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej,
dydaktycznej i opiekuńczej szkoły. Praca dydaktyczno-terapeutyczna ukierunkowana jest na
wszechstronne oddziaływanie na dziecko, poczynając od zajęć edukacyjnych, poprzez zajęcia
z rewalidacji indywidualnej i rehabilitacyjne.
W skład Ośrodka wchodzą:
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
- Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum,
12
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- Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
- Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze,
- Grupy wychowawcze – Internat.
Placówka

dysponuje

profesjonalnie

wyposażonymi

klasopracowniami

oraz

gabinetami

specjalistycznymi do zajęć rewalidacyjnych. Posiada m.in. pracownię komputerowo-multimedialną,
salę komunikacji alternatywnej i wspomagającej, pracownię gospodarstwa domowego, gabinet
logopedyczny, salę rehabilitacyjną, salę doświadczania świata. Prowadzi także punkt konsultacyjny
w Piaskach.
SOSW w Kozicach Dolnych posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu
wspieranie inicjatywy, kreatywności oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie różnych
rodzajów aktywności. Współpracuje z grupą wolontariuszy, którzy z zaangażowaniem biorą udział
w zajęciach pozaszkolnych i uroczystościach.
Pozostałe placówki, do zadań których należy bezpośrednio lub pośrednio udzielanie pomocy
społecznej będące jednostkami organizacyjnymi powiatu świdnickiego to:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Stacja Świdnik II"

Ośrodki pomocy społecznej na terenie Powiatu Świdnickiego:
Ośrodki pomocy społecznej – są jednostkami organizacyjnymi samorządu gminnego, które
realizują zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone na szczeblu gminy.
Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy należy:
1)

udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym

osobom bezdomnym,
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2)

organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów

środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
3)

świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

4)

udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób

bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
5)

udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia

losowego,
6)

praca socjalna,

7)

organizacja pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
Ośrodki pomocy społecznej udzielają pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji

życiowej, z którą nie mogą sobie poradzić wykorzystując własne siły i środki. Oferują pomoc
w formie poradnictwa, udzielania pomocy w załatwianiu ważnych spraw bytowych i życiowych.
W realizacji zadań Ośrodki Pomocy Społecznej współpracują z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie.
Ośrodki funkcjonujące na terenie Powiatu to: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piaskach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach.
Poniżej przedstawiono dane przekazane przez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu
świdnickiego. Informacje te dotyczą głównych przyczyn udzielania pomocy społecznej przez
ośrodki w latach 2010-2013 w powiecie świdnickim oraz wysokości tej pomocy. Pozostałe
wynikające z ustawy o pomocy społecznej przyczyny korzystania z pomocy społecznej w powiecie
świdnickim występują w bardzo niewielkim zakresie lub wcale, w związku z tym nie zostały ujęte
w poniższych zestawieniach. Jednocześnie należy pamiętać, iż różne przyczyny udzielanej pomocy
społecznej mogą ze sobą współwystępować.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku
Nazwa

Ubóstwo

Bezro

Niepeł

Długot

Bezradność

bocie

nospra

rwała

sprawach

wność

lub

opiekuńczo-

pomocy

ciężka

wychowawczych i

społ.

chorob

prowadzenia

a

gosp. domowego

przyczyny
udzielania

Ilość

w

Alkoholi
zm

osób,
które
skorzystały
z pomocy społ.

Rok 2010

426

350

382

235

137

81

Rok 2011

514

439

428

288

179

97

Rok 2012

559

452

442

272

180

110

Rok 2013

574

433

460

258

175

99

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2010 roku

2 161 548,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2011 roku

2 325 125,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2012 roku

2 489 205,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2013 roku

2 667 241,00 zł

Tabela opracowana została na podstawie danych otrzymanych od ośrodków pomocy społecznej dnia
05.09.2014 r.

Na podstawie danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku zauważyć można
wyraźną tendencję wzrostową jeśli chodzi o korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
w przeciągu ostatnich lat. W obrębie gminy miejskiej Świdnik najczęstszą przyczyną korzystania ze
świadczeń jest ubóstwo. Zła sytuacja finansowa wyraźnie się pogłębia, w roku 2010 ze świadczeń
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z powodu ubóstwa korzystało 426 osób, zaś w roku 2013 już 574. Jedyną przyczyną korzystania
z pomocy społecznej, która utrzymuje się na podobnym, stosunkowo wysokim poziomie
w przeciągu ostatnich lat jest alkoholizm.
Nieujęte w tabeli przyczyny korzystania ze świadczeń jak bezdomność (49 osób w 2010 r., 62
osoby w 2013 r.), potrzeba ochrony macierzyństwa (28 osób w 2010 r., 35 osoby w 2013 r.) czy
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego (15 osób w 2010 r., 20 osoby
w

2013

r.)

utrzymują

się

na

tym

samym,

stosunkowo

niskim

poziomie.

Wartość świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku pomocy
społecznej w latach 2010-2013 wzrosła o ponad pół miliona złotych: z 2 161 548,00 zł w roku 2010
do 2 667 241,00 zł w roku 2013.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi
Nazwa
przyczyny

Ubós

Bezr

Niep

Długotrw

Bezradnoś

Alko

Potrzeba

two

oboci

ełnos

ała

ć

holiz

ochrony

e

praw

ciężka

sprawach

m

macierzyńs

ność

choroba

opiekuńcz

twa w tym

o-

wielodzietn

wychowaw

ość

udzielania
pomocy społ.

lub

Ilość

w

czych

osób,

i

prowadze

które

nia

skorzystały

gosp.

domowego

z pomocy społ.

Rok 2010

576

446

194

110

208

139

363

Rok 2011

623

501

215

76

139

134

370

Rok 2012

602

497

230

122

103

82

315

Rok 2013

530

488

244

105

123

65

288

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2010 roku

436 880,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2011 roku

473 268,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2012 roku

573 440,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2013 roku

730 893,00 zł

Tabela opracowana została na podstawie danych otrzymanych od ośrodków pomocy społecznej dnia
05.09.2014 r.

W gminie Mełgiew główną przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest ubóstwo.
Jednak pozytywnym zjawiskiem jest spadek liczby osób korzystających z tego powodu z pomocy
społecznej: w roku 2011 były to 623 osoby, zaś w roku 2013 – 530 osób. Tendencję spadkową
obserwujemy także w przypadku przyczyn: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
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i prowadzenia gospodarstwa domowego (rok 2010: 208 osób, rok 2013: 123 osoby), alkoholizm
(rok 2010: 139 osób, rok 2013: 65 osób) oraz potrzeba ochrony macierzyństwa w tym
wielodzietność (rok 2010: 363 osób, rok 2013: 288 osób). Te dane pokazują pozytywne zmiany
w funkcjonowaniu lokalnej społeczności, ponieważ dotyczą obszarów, nad którymi beneficjenci
pomocy społecznej mają (większą lub mniejszą) kontrolę.
Niewielki wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń obserwujemy w związku z przyczynami
niezależnymi, bądź zależnymi w niewielkim zakresie od beneficjentów pomocy społecznej, jak
niepełnosprawność (rok 2010: 194 osób, rok 2013: 244 osób) czy bezrobocie (rok 2010: 446 osób,
rok 2013: 488 osób).
Wartość świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi pomocy społecznej
w latach 2010-2013 wzrosła o prawie 300 tysięcy złotych: z 436 880,00 zł w roku 2010 do 730
893,00 zł w roku 2013.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach
Nazwa
przyczyny

Ubóstw

Bezrob

Niepeł

Długot

Bezradność

o

ocie

nospra

rwała

sprawach

a

wność

lub

opiekuńczo-

ochrony

ciężka

wychowawczych i

macierz

chorob

prowadzenia

yństwa

a

gosp. domowego

w

udzielania
pomocy społ.
Ilość

w

Potrzeb

tym

wielodzi

osób,

etność

które
skorzystały
z pomocy społ.

Rok 2010

223

175

110

42

110

52

Rok 2011

218

195

115

49

108

53

Rok 2012

188

168

107

56

108

52

Rok 2013

186

164

117

78

99

55

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2010 roku

911 817,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2011 roku

883 429,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2012 roku

933 937,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2013 roku

917 421,00 zł

Tabela opracowana została na podstawie danych otrzymanych od ośrodków pomocy społecznej dnia
05.09.2014 r.

W gminie Piaski głównymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej są ubóstwo i bezrobocie.
Nie można natomiast zaobserwować wyraźnych tendencji wśród powodów świadczenia pomocy
społecznej. Ilość osób korzystających z pomocy kształtuje się w latach 2010-2013 na podobnym
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poziomie, poza nielicznymi wyjątkami, jak ubóstwo (223 osoby w roku 2010, 186 osób w roku
2013), długotrwała lub ciężka choroba (42 osoby w roku 2010, 78 osób w roku 2013).
Jeśli chodzi o wydatki na świadczenia wynikające z pomocy społecznej również utrzymują się one
w analizowanym okresie na podobnym poziomie.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach
Nazwa
przyczyny

Ubóstw

Bezroboci

Niepeł

Długotrwał

Potrzeba

Alkoh

o

e

nospra

a

ochrony

olizm

wność

ciężka

macierzyństw

choroba

a

udzielania
pomocy społ.

lub

w

tym

wielodzietność

Ilość
osób,
które
skorzystały
z pomocy społ.

Rok 2010

240

201

74

69

95

21

Rok 2011

220

189

74

53

79

19

Rok 2012

225

197

76

65

74

20

Rok 2013

248

196

85

59

87

16

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2010 roku

615 873, 00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2011 roku

608 156, 00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2012 roku

687 290, 00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2013 roku

909 408, 00 zł

Tabela opracowana została na podstawie danych otrzymanych od ośrodków pomocy społecznej dnia
05.09.2014 r.

W gminie Trawniki, podobnie jak w pozostałych gminach powiatu świdnickiego, wiodącymi
przyczynami korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są ubóstwo i bezrobocie. Ilość osób
korzystających

z

pomocy społecznej

z

głównych

powodów

wymienionych

w

tabeli
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w latach 2010-2013 tylko nieznacznie się zmieniała. Sama zaś wartość udzielonej pomocy
społecznej uległa znacznemu wzrostowi: z 615 873,00 zł w roku 2010 do 909 408 zł w roku 2013.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach
Nazwa

Ubóstwo

Bezrobocie

przyczyny

Niepełnosprawn

Wielodzietność

ość

udzielania
pomocy społ.
Ilość
osób,
które
skorzystały
z pomocy społ.

Rok 2010

235

209

74

31

Rok 2011

161

172

65

23

Rok 2012

179

157

62

48

Rok 2013

223

169

84

100

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2010 roku

215 944,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2011 roku

219 249,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2012 roku

201 692,00 zł

Wartość udzielonej pomocy społecznej w 2013 roku

218 009,00 zł

Tabela opracowana została na podstawie danych otrzymanych od ośrodków pomocy społecznej dnia
05.09.2014 r.

Wiodącymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej w gminie Rybczewice są ubóstwo
i bezrobocie. O ile liczba osób korzystających ze świadczeń z powodu bezrobocia spada (w roku
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2010 było to 209 osób, zaś w roku 2013 – 169 osób) o tyle w przypadku ubóstwa liczba zmieniała
się znacznie na przestrzeni analizowanych lat: spadała z 235 osób w roku 2010 do 161 w roku 2011,
by ponownie wzrosnąć w 2013 do 223 osób.
Znaczną różnicę obserwujemy natomiast jeśli chodzi o rodziny wielodzietne: o ile w roku 2010
świadczenia pobierało z tego tytułu 31 osób, to już w 2013 roku było to 100 osób.

PODSUMOWANIE
We wszystkich gminach powiatu świdnickiego wiodącymi przyczynami korzystania z pomocy
społecznej są: ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność. Kolejne najistotniejsze przyczyny to:
długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
oraz alkoholizm. Należy pamiętać, iż przyczyny uprawniające do korzystania z pomocy społecznej
często występują ze sobą łącznie.
Można zauważyć wyraźną tendencję rosnącą dotyczącą głównych przyczyn korzystania
z pomocy społecznej (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność) w gminie miejskiej Świdnik.
W pozostałych gminach powiatu nie obserwujemy takich tendencji. O ile pozytywny jest fakt nie
występowania lub występowania w

małej liczbie przypadków takich problemów jak: brak

umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze, narkomania, potrzeba ochrony handlu ludźmi, przemoc w rodzinie, zdarzenie
losowe, sytuacja kryzysowa, czy klęska żywiołowa lub ekologiczna, to jednocześnie niepokojący
jest wzrost (Świdnik) lub brak spadku (gminy powiatu) liczby osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu głównych wymienianych przyczyn.
3.1.2. Analiza SWOT
Przydatnym narzędziem badania ogólnej sytuacji powiatu jest analiza SWOT. Jest to jednocześnie
kompleksowa metoda planowania strategicznego, pozwalająca odpowiedzieć na pytanie: „gdzie
jesteśmy”.
Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter słów angielskich: strenghts (mocne strony powiatu),
weaknesses (słabe strony powiatu), opportunities (szanse występujące w otoczeniu), threats
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(zagrożenia występujące w otoczeniu). Analiza SWOT stała się nieodłącznym elementem procedur
zarządzania strategicznego w wielu sferach życia społecznego i gospodarczego oraz w różnych
skalach przestrzennych. Najczęściej stosowana jest jako synteza diagnozy wewnętrznych
i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych.
Powiat funkcjonuje w określonym otoczeniu, tworzą go inne jednostki samorządowe, administracja
rządowa i służby administracji specjalnych, organizacje pozarządowe oraz ich wzajemne
powiązania o charakterze organizacyjnym, społecznym, ekonomicznym, czy środowiskowym.
Uwarunkowania zewnętrzne, które pozostają niezależne od decyzji władz lokalnych, w istotny
sposób determinują rozwój danej społeczności, a wpływ ten może być pozytywny bądź negatywny.
Władze powiatu powinny monitorować zmiany, które zachodzą w otoczeniu, co pozwala na
identyfikację istniejących, a także przyszłych szans i zagrożeń rozwoju i zminimalizuje wpływ
ewentualnych, negatywnych skutków. Znajomość uwarunkowań powiatu pozwala na podjęcie
działań sprzyjających rozwojowi potencjału lokalnego i wykorzystaniu nadarzających się okazji.
Celem analizy SWOT jest określenie i analiza czynników pod kątem pozytywnego i negatywnego
wpływu na rozwój powiatu. Pozwala to wyodrębnić następujące grupy czynników, zjawisk
i procesów:
szanse – pozytywne zewnętrzne (zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio
wykorzystane staną się impulsem do rozwoju),
zagrożenia – negatywne zewnętrzne (czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery),
mocne strony – pozytywne wewnętrzne (atuty, walory powiatu),
słabe strony – negatywne wewnętrzne (zjawiska ograniczające możliwości rozwoju powiatu).
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3.2.2 Analiza SWOT Powiatu Świdnickiego w zakresie zapobiegania problemom społecznym
Mocne strony

Słabe strony

• powolny spadek bezrobocia poprzez wdrażanie • wysoki
dużej ilości programów ukierunkowanych na bezrobocia
zwalczanie bezrobocia
na wsiach

poziom bezrobocia, zwłaszcza
ukrytego
zlokalizowanego

• duża liczba organizacji pozarządowych • wysoki wskaźnik zagrożenia ubóstwem
zajmujących
się
sprawami
społecznymi
brak
długofalowych,
kompleksowych
i wspierających w swoich działaniach instytucje •
programów
aktywizujących
osoby
bezrobotne,
publiczne
przede wszystkim zagrożone marginalizacją na
• wprowadzenie przez Gminę Miejską Świdnik rynku pracy, tj. osoby starsze, niepełnosprawne, z
programu „Rodzina Trzy Plus”, polepszającego zaburzeniami psychicznymi
warunki życiowe rodzinom wielodzietnym
• małe zainteresowanie mieszkańców powiatu
świdnickiego
kształceniem
ustawicznym
• rozwinięty system edukacji
i aktualizacją kwalifikacji zawodowych
• zrestrukturyzowana służba zdrowia
• niedostateczne doposażenie ośrodków zdrowia
•
3
domy
pomocy
społecznej w aparaturę i sprzęt medyczny
z przeznaczeniem przede wszystkim dla osób
• mała infrastruktura pomocy społecznej
niepełnosprawnych intelektualnie
skierowana stricte do osób starszych- 1 dom
• 3 noclegownie dla osób bezdomnych
pomocy społecznej w Wygnanowicach
• Kuchnia im. Św. Brata Alberta oferująca • niewielka liczba jednostek zajmujących się
bezpłatny posiłek dla najuboższych
specjalistycznym poradnictwem w zakresie opieki
nad dzieckiem i rodziną
• bariery architektoniczne, ograniczające osobom
niepełnosprawnym dostęp do wielu budynków, w
tym miejsc użyteczności publicznej, jak
Starostwo
Powiatowe
w Świdniku
• niedostateczna baza sportowa i rekreacyjna
Szanse

Zagrożenia

• dopasowanie oferty edukacyjnej placówek • zwiększająca się ilość osób starszych
oświatowych do wymagań rynku pracy
• brak przemian strukturalnych na terenach
• restrukturyzacja rolnictwa w celu zwiększenia wiejskich, co powoduje większe zagrożenie
ubóstwem i bezrobociem
jego dochodowości
• wsparcie rozwoju pozarolniczej działalności •mała aktywność społeczeństwa na rzecz rozwoju
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gospodarczej, tym samym tworzenie nowych osobistego,
społecznego
i zawodowego, z czym wiąże się wzrost poziomu
miejsc pracy
bezrobocia i rozwój patologii społecznych
• wprowadzenie przepisów sprzyjających
przedsiębiorcom, ulg i zwolnień podatkowych i •
trudna
sytuacja
społeczno-gospodarcza
uproszczenie procedur administracyjnych
hamująca rozwój przedsiębiorczości
• promocja lokalnej przedsiębiorczości, w tym • niewielkie zaangażowanie młodych ludzi
przedsiębiorczości społecznej
w przeciwdziałanie problemom społecznym
• skuteczna współpraca między jednostkami •
uwarunkowania
ekonomiczne
powiatu
samorządowymi,
bardziej
efektywne sprawiające, ze duża część młodych ludzi
zmuszona jest do migracji, co znacznie ogranicza
funkcjonowanie administracji
ich udział w życiu lokalnej społeczności
• aktywizacja społeczno-zawodowa osób
bezrobotnych i żyjących w ubóstwie poprzez • wzrost kosztów świadczenia usług społecznych,
zapewnienie możliwości zdobywania nowych niewystarczające środki finansowe na ich rozwój
kompetencji,
zwiększania
kwalifikacji
zawodowych, budowania motywacji zawodowej • utrwalanie się korzystania z pomocy społecznej,
niewłaściwe postawy społeczne, dziedziczenie
i samooceny
ubóstwa i mały poziom zaradności w kwestiach
•
upowszechnianie
edukacji
zawodowej opiekuńczo-wychowawczych
i kształcenia ustawicznego, propagowanie idei
uczenia się przez całe życie, konieczności
zdobywania
nowych
i
rozwijania
posiadanych
kompetencji
zawodowych
• zwiększenie dostępu do usług społecznych
skierowanych do osób starszych i poprawa usług
już istniejących
• wspieranie instytucji zajmujących się opieką
nad osobami starszymi, wspierających je w
funkcjonowaniu
w społeczeństwie
• rozwój wolontariatu i samopomocy wśród osób
starszych
• promocja zdrowego stylu życia, zwłaszcza
wśród osób starszych
• zwiększenie dostępności ambulatoryjnych
i szpitalnych świadczeń w obszarze geriatrii oraz
rozwój działalności hospicyjnej i opieki
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długoterminowej
•
rozwój
organizacji
pozarządowych
i
skuteczna
współpraca
jednostek
samorządowych z organizacjami w obszarze
polityki społecznej
• przekazanie części zadań związanych
z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej
organizacjom pozarządowym
• uwzględnienie w programach rządowych
i unijnych problematyki osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, przed wszystkim
starszych, niepełnosprawnych, z zaburzeniami
psychicznymi
• rozwijanie nowych sposobów realizowania
usług społecznych- wykorzystanie możliwości
stwarzanych
przez
Internet,
w tym e-usług
• efektywne działanie powiatowego systemu
opieki nad rodziną i dzieckiem, rozwijanie
prorodzinnych form opieki na dzieckiem
(pogotowia rodzinne, rodziny zastępcze, ośrodki
interwencji kryzysowej, rodzinne domy dziecka,
hotele dla ofiar przemocy, mieszkania chronione,
placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia
dziennego
• rozwój programów reintegracji
umożliwiające powrót dziecka do
naturalnej

rodziny
rodziny

•
rozwój
programów
dotyczących
przeciwdziałania marginalizacji społecznej

3.1.3. Rekomendacje dla obszaru pomocy społecznej
• Dopasowanie oferty edukacyjnej placówek oświatowych do wymagań rynku pracy, np. poprzez
konsultacje z największymi pracodawcami w regionie;
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• Restrukturyzacja rolnictwa w celu zwiększenia jego dochodowości oraz wsparcie rozwoju
pozarolniczej działalności gospodarczej, tym samym tworzenie nowych miejsc pracy w celu
likwidowania ukrytego bezrobocia na wsiach;
• Wprowadzenie przepisów sprzyjających przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym
i podmiotom ekonomii społecznej, wprowadzenie ulg i zwolnień podatkowych i uproszczenie
procedur administracyjnych;
• Promocja lokalnej przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii
społecznej;
• Skuteczna współpraca między jednostkami samorządowymi, bardziej efektywne funkcjonowanie
administracji publicznej;
• Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i żyjących w ubóstwie poprzez
zapewnienie możliwości zdobywania nowych kompetencji, zwiększania kwalifikacji zawodowych,
budowania motywacji zawodowej i samooceny;
• Zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do osób starszych i poprawa usług już
istniejących oraz wspieranie instytucji zajmujących się opieką nad osobami starszymi,
wspierających je w funkcjonowaniu w społeczeństwie;
• Rozwój wolontariatu i samopomocy oraz promocja zdrowego stylu życia zwłaszcza wśród osób
starszych;
• Zwiększenie dostępności ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń w obszarze geriatrii oraz
rozwój działalności hospicyjnej i opieki długoterminowej;
• Rozwój organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej oraz skuteczna współpraca
jednostek samorządowych z ww. organizacjami w obszarze polityki społecznej;
• Powierzenie części zadań związanych z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej
organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej;
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• Uwzględnienie w programach rządowych i unijnych problematyki osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, przede wszystkim starszych, niepełnosprawnych, z zaburzeniami
psychicznymi;
• Rozwijanie nowych sposobów realizowania usług społecznych- wykorzystanie możliwości
stwarzanych przez Internet, w tym e-usług;
• Efektywne działanie powiatowego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem, rozwijanie
prorodzinnych form opieki na dzieckiem (pogotowia rodzinne, rodziny zastępcze, ośrodki
interwencji kryzysowej, rodzinne domy dziecka, hotele dla ofiar przemocy, mieszkania chronione,
placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego;
• rozwój programów dotyczących przeciwdziałania marginalizacji społecznej oraz reintegracji
rodziny umożliwiające powrót dziecka do rodziny naturalnej.
3.2. Diagnoza sytuacji społecznej powiatu świdnickiego w obszarze bezrobocia i rynku pracy
Zjawisko bezrobocia można zaliczyć do najważniejszych problemów współczesnego świata.
Dotyka ono nie tylko państw, które przechodzą proces transformacji systemu gospodarczego, ale
również i państw o ustabilizowanej gospodarce rynkowej. Jest ono stałym elementem gospodarki
wolnorynkowej.
Współcześnie z punktu widzenia makroekonomicznego i makrospołecznego bezrobocie
można ujmować przedmiotowo i podmiotowo. W ujęciu przedmiotowym oznacza ono
niezrealizowaną podaż pracy będącą rezultatem nierównowagi między podażą siły roboczej
a popytem na pracę. Jest to ujęcie problemu od strony ekonomicznej. W ujęciu podmiotowym jest
to kwestia społeczna rozpatrywana od strony jednostek dotkniętych brakiem pracy i gotowych do
jej podjęcia, dla których podstawą egzystencji są dochody z pracy 13.

13

K. Mlonek, Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Warszawa 1999, s. 8.
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W literaturze ekonomicznej spotkać można pojęcie pozostawania bez pracy jako jednej
z cech osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnych do podjęcia pracy. Pozostałe dwie cechy to
poszukiwanie pracy i gotowość do jej świadczenia 14.
Ekonomiści do bezrobotnych zaliczają osoby w wieku produkcyjnym, zdolne i gotowe do
podjęcia pracy oraz pozostające bez pracy, pomimo podjęcia jej poszukiwań. Można więc
powiedzieć, że bezrobocie oznacza istniejący na rynku pracy stan, w którym podaż siły roboczej
jest większa niż popyt na nią.
Bezrobocie wywołuje negatywne skutki społeczne i gospodarcze mające wpływ zarówno na
obywateli, jak i na gospodarkę. Bezrobocie nie tylko powoduje pogorszenie poziomu życia osób
pozostających bez pracy, ich frustrację, czy też rozwój niekorzystnych zjawisk społecznych, lecz
również wywołuje w płaszczyźnie makroekonomicznej niepełne wykorzystanie zasobów ludzkich
w gospodarce.
Utrata pracy to nie tylko brak dochodów, ale również ograniczona niezależność i swoboda.
Utrata praw i obowiązków wynikających z braku zatrudnienia, braku poczucia przynależności do
grupy sprawia, że osoba bezrobotna staje się niepotrzebna, pozbawiona możliwości realizowania
swojej roli społecznej.
Skala i skutki bezrobocia są na tyle istotne, że istnieje powszechne przekonanie o konieczności
interwencji państwa i jego instytucji zmierzającej do ograniczenia tego zjawiska.
Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz.674 z późn.zm.) do zadań samorządu powiatu
należy opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Program
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012- 2017 zwany dalej
Programem wyznaczył kierunki aktywizacji rynku pracy w powiecie świdnickim. Zawarte w nim
cele będą aktualne również w kolejnych latach, aż do 2020 roku.
3.2.1. Opis sytuacji problemowej w obszarze bezrobocia i rynku pracy

14

s. 13.

E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
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Na potrzeby opracowania niniejszej strategii, w celu opisania sytuacji problemowej,
wykorzystano dane przedstawione w Programie oraz dane dotyczące bezrobocia i rynku pracy
w 2012 roku oraz 2013 roku.
Powiat świdnicki zalicza się do tych, które charakteryzują się niskim stopniem
uprzemysłowienia, z małą ilością dużych bądź średnich zakładów przemysłowych. Mała liczba
zakładów przemysłowych przy jednoczesnym dużym odsetku osób zamieszkałych na wsi ma
wpływ na wielkość bezrobocia, ze względu na ukryte bezrobocie na terenach wiejskich.
Niski stopień uprzemysłowienia powiatu oraz utrzymująca się trudna sytuacja gospodarcza
mają wpływ na rodzaj i ilość ofert pracy wpływających do PUP w Świdniku. W 2013r.
w porównaniu do 2012r. zmalała liczba ofert pracy wpływających do PUP w Świdniku:
odpowiednio w 2012r. wpłynęły 994 oferty pracy, w 2013r. wpłynęło 879 ofert pracy. Rynek pracy
w powiecie świdnickim charakteryzuje się niezrównoważeniem popytu i podaży pracy oraz średnią
elastycznością, czyli ograniczonym przystosowaniem do zmniejszającego się popytu na pracę, co
oznacza, że osoby bezrobotne trudniej znajdują pracę.
Z danych zawartych w Tabeli 1. przedstawiającej napływ i odpływ osób bezrobotnych
w PUP w Świdniku w latach 2012-2013 wynika, iż w miesiącach od czerwca aż do stycznia
napływała większa liczba osób bezrobotnych; jedynie począwszy od lutego aż do maja napływała
mniejsza liczba tych osób.
Z danych zawartych w Tabeli 2. przedstawiającej poziom bezrobocia w powiecie
świdnickim w latach 2012 – 2013 wynika, iż począwszy od listopada aż do marca bezrobocie
zachowywało tendencje wzrostowe, ze spadkiem w miesiącach od kwietnia do października.
W ślad za rosnącą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych rosła również liczba osób
z prawem do zasiłku. Stanowili oni 11,4% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2012r.
Należy jednak podkreślić, iż w 2013r. liczba tych osób zmalała. Na koniec roku stanowili oni
10,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
Na koniec 2012r. wśród bezrobotnych przeważały kobiety (50,2%), natomiast na koniec
2013r. kobiety stanowiły mniej niż połowę, tj. 49,02% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
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Tabela 1.
Napływ i odpływ osób bezrobotnych w powiecie świdnickim w latach 2012 – 2013
(Stan na koniec miesiąca)
Wyszczególnienie

Lata

Napływ osób
bezrobotnych,
w tym:
kobiety
Odpływ osób
bezrobotnych,
w tym:
kobiety

Napływ i odpływ osób bezrobotnych w powiecie świdnickim (w miesiącach)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2012

526

389

281

285

264

306

353

442

376

396

452

461

2013

540

414

331

316

287

291

393

327

375

415

409

446

2012

219

168

142

125

117

164

169

240

205

205

209

187

2013

236

175

139

134

130

134

212

166

199

200

201

201

2012

287

295

293

441

509

414

375

406

434

419

363

230

2013

378

286

352

445

385

359

421

337

452

444

289

312

2012

143

146

137

195

253

187

141

208

222

223

207

120

2013

210

144

166

178

171

149

189

146

243

220

143

176
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Tabela 2.
Skala bezrobocia w powiecie świdnickim w latach 2012 – 2013 (Stan na koniec miesiąca)
Wyszczególnienie

Lata

Skala bezrobocia w powiecie świdnickim (w miesiącach)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bezrobotni ogółem, 2012
w tym:
2013

4301

4395

4468

4312

4067

3959

3937

3973

3915

3892

3981

4212

4374

4502

4481

4352

4254

4186

4158

4148

4071

4042

4162
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2012

2174

2196

2249

2179

2043

2020

2048

2080

2063

2045

2047

2114

2013

2140

2171

2144

2100

2059

2044

2067

2087

2043

2023

2081

2106

Bezrobotni z
2012
prawem do zasiłku,
2013
w tym:

488

547

502

479

466

437

399

401

409

410

427

480

536

541

527

511

456

428

390

361

356

370

419

462

2012

247

251

243

240

241

243

236

238

244

225

229

230

2013

236

233

215

221

197

194

173

166

170

182

204

204

Osoby w okresie do 2012
12 m-cy
od ukończenia nauki 2013

277

292

314

190

158

115

124

174

215

231

250

266

274

285

261

159

173

120

154

179

189

215

234

265

kobiety

kobiety
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Najliczniejszą grupę wiekową wśród zarejestrowanych stanowili bezrobotni z przedziału
25-34 lata, tj. odpowiednio w 2012r. - 32,02%,w 2013r. - 32,01%. Kolejną liczną grupę stanowiły
osoby w wieku 35 -44 lata, tj. odpowiednio w 2012r. - 19,46%, w 2013r. – 20,9% oraz w wieku
18-24 lata, tj. odpowiednio w 2012r. - 19,89%, w 2013r. - 17,66% (por. Tabela 3).
W latach 2012 – 2013 systematycznie rosła liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku
życia: stanowiły one odpowiednio w 2012r. – 21,02%, w 2013r. – 21,63%; malała zaś liczba osób
bezrobotnych do 25 roku życia: stanowiły one odpowiednio w 2012r. 19,9%, w 2013r. – 17,67%
(por. Tabela 8).
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Tabela 3.
Struktura osób bezrobotnych według wieku w powiecie świdnickim w latach 2012 - 2013
stan na koniec roku

Grupy wiekowe
Wyszczególnienie

Lata

18-24 lata
N

powiat świdnicki

%

25-34 lata
N

%

35-44 lata
N

%

45-54 lata
N

%

55-59 lat

60-64 lata

N

N

2012 838 19,89% 1349 32,02% 820 19,46% 700 16,65% 383
2013 759 17,66% 1375 32,01% 898

20,9%

722 16,82% 389

%
9,09
%
9,05
%

122
153

%
2,89
%
3,56
%

ogółem
N
421
100,00%
2
429
100,00%
6
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W latach 2012 – 2013 większość bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Świdniku stanowiły
osoby zamieszkałe w mieście. Liczba osób zamieszkałych na wsi systematycznie rosła. W 2012r.
w PUP w Świdniku zarejestrowanych było 1779 osób zamieszkałych na wsi, natomiast w 2013r.
zarejestrowanych było 1811 takich osób (por. Tabela 4).
Tabela 4.
Struktura

osób

bezrobotnych

zamieszkałych

na

wsi

w

powiecie

świdnickim

w latach 2012 – 2013
(stan na koniec roku)
Bezrobotni
zamieszkali na wsi
Wyszczególnienie

Powiat
świdnicki

W

Lata

Ogółem

2012

N
1779

2013

1811

Tabeli

5.

w tym
z prawem
do zasiłku

kobiety
N

przedstawiono

kobiety

918

%
51,61%

N
186

N
82

%
44,09%

880

48,60%

149

62

41,61%

zestawienie

liczbowe

dotyczące

bezrobotnych

zarejestrowanych według poziomu wykształcenia. W latach 2012 – 2013 prawie połowa
bezrobotnych nie posiadała wykształcenia średniego: odpowiednio w 2012r. 44,66%, w 2013r.
44,97%. Wśród bezrobotnych z wykształceniem średnim najliczniejszą grupę stanowiły osoby
z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym. Warto również zauważyć, iż w latach
2012 - 2013 rosła liczba osób z wykształceniem wyższym: od 16,41 % w 2012 r. do 16,53 %
w 2013r. Pomimo faktu, iż procent osób z wykształceniem wyższym wzrósł, to jednak i tak
stanowił on najmniejszy odsetek wśród osób bezrobotnych. Od kilku lat wzrasta wśród osób
bezrobotnych chęć podnoszenia poziomu swojego wykształcenia i jest to stan powiązany
z rynkiem pracy. Nowe technologie wymuszają na ludziach podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i nieustanne kształcenie się 15.

J. Koral Kulturowe aspekty polskiego
Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s.135.

15

15

bezrobocia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana
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Należy jednak podkreślić, iż liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych
oscylowała w granicach 30 %: stanowiły one odpowiednio w 2012r. – 30,27%, w 2013r. 31,43%
(por. Tabela 8).
W latach 2012 – 2013 malała liczba osób bezrobotnych bez stażu pracy: stanowiły one
odpowiednio w 2012r. - 31,1%, w 2013r. - 26,86% (por. Tabela 6). Malała również liczba
zarejestrowanych

osób

bezrobotnych

bez

doświadczenia

zawodowego:

stanowiły

one

odpowiednio w 2012r. - 36,66%, w 2013r. 33,85% (por. Tabela 8).

W Tabeli 7. przedstawiono dane liczbowe dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych według
stażu bezrobocia. Największa liczba zarejestrowanych bezrobotnych posiadała staż bezrobocia do
jednego roku: odpowiednio w 2012r. – 58,56%; w 2013r. – 55,64%. Warto jednak zwrócić uwagę
na fakt, iż liczba tych osób systematycznie malała, co oznacza, iż następował wzrost liczby osób
zarejestrowanych w PUP w Świdniku powyżej jednego roku
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Tabela 5.
Struktura osób bezrobotnych według poziomu wykształcenia w powiecie świdnickim w latach 2012 – 2013 (Stan na koniec
roku)

Wyszczegól
nienie

Lata

wyższe
N

powiat
świdnicki

2012

691

2013

710

%
16,41
%
16,53
%

Poziom wykształcenia osób bezrobotnych
policealne i średnie
średnie
zawodowe
zawodowe
ogólne
N
%
N
%
N
%
12,24 106 25,31
1124
26,69% 516
%
6
%
11,17 107 25,09
1174
27,33% 480
%
8
%

ogółem

gimnazjum i
poniżej
N
%
815
854

N
421
19,35%
2
429
19,88%
6

100,00%
100,00%

Tabela 6.
Struktura osób bezrobotnych według stażu pracy w powiecie świdnickim w latach 2012 – 2013 (Stan na koniec roku)

Lata

Osoby bezrobotne według stażu pracy
do 1 roku
N

2012
2013

%
13,23
557
%
15,39
661
%

1-5 lat
N
788
863

5-10 lat

%
N
%
18,71
10,43
440
%
%
20,09
11,69
502
%
%

10-20 lat

20-30 lat

N

N

579
556

%
13,75
%
12,95
%

391
394

%
9,29
%
9,18
%

30 lat i więcej

bez stażu

ogółem

N

%

N

%

N

147

3,49%

1310

31,1%

4212

165

3,84%

1155

26,86%

4296

Tabela 7.
Struktura osób bezrobotnych według stażu bezrobocia w powiecie świdnickim w latach 2012 – 2013 (Stan na koniec roku)
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Grupy według stażu bezrobocia
Wyszczególnienie

Lat
od 1 do 3 m- od 3 do 6 m- od 6 do 12 mdo 1 m-ca
a
cy
cy
cy
N

powiat świdnicki

%

201 44 10,66
2
9
%
201 39
9,11%
3
1

N
644
608

%
15,29
%
14,16
%

N
650
612

%
15,42
%
14,23
%

N
724
780

%
17,19
%
18,14
%

od 12 do 24
m-cy
N
765
800

%

powyżej 24
m-cy
N

%

ogółem
N

%

18,17
421 100,
980 23,27%
%
2 00%
18,63
429 100,
1105 25,73%
%
6 00%
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W latach 2012-2013 długotrwale bezrobotni stanowili większość osób zarejestrowanych w PUP
w Świdniku: odpowiednio w 2012r. - 54,99%, w 2013r. - 57,43% (por. Tabela 8).
Tabela 8.
Osoby bezrobotnych będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdnickim
w latach 2012 – 2013 (stan na koniec roku)
by bezrobotne będące w szczególnej
sytuacji na rynku pracy

2012

2013

N

%

N

%

Do 25 roku życia

838

19,90%

759

17,67%

Długotrwale bezrobotne

2316

54,99%

2467

57,43%

Powyżej 50 roku życia

885

21,02%

929

21,63%

Bez kwalifikacji zawodowych

1275

30,27%

1350

31,43%

Bez doświadczenia zawodowego

1544

36,66%

1454

33,85%

Bez wykształcenia średniego

1881

44,66%

1932

44,97%

255

6,06%

282

6,57%

57

1,36%

69

1,61%

167

3,97%

172

4,01%

otnie wychowujące co najmniej jedno
dziecko do 18 r. życia
by bezrobotne, które po odbyciu kary
pozbawienia wolności nie podjęły
zatrudnienia
Osoby niepełnosprawne
Osoby bezrobotne ogółem

4212

4296

W latach 2012 – 2013 w powiecie świdnickim wzrastała liczba osób zarejestrowanych jako
bezrobotne osoby niepełnosprawne (por. Tabela 9).
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Tabela 9.
Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie świdnickim w latach 2012-2013
(stan na koniec roku)

Wyszczególnienie
powiat świdnicki

2012

2013

167

172

W latach 2012 – 2013 największa liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych posiadała
orzeczony lekki stopień niepełnosprawności. W okresie tym zmalała liczba osób posiadających
orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności (por. Tabela 10.)
Tabela 10.
Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych według stopnia niepełnosprawności
w powiecie świdnickim w latach 2012-2013
stan na koniec roku

Wyszczególnienie

2012

2013

N

%

N

%

Znaczny stopień niepełnosprawności

4

2,4%

6

3,49%

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

55

32,93%

44

25,59%

Lekki stopień niepełnosprawności

108

64,67%

122

70,92%

Ogółem

167

100%

172

100%

W latach 2012 -2013 najliczniejszą grupę wiekową wśród bezrobotnych osób niepełnosprawnych
stanowili niepełnosprawni z przedziału 45-54 lata, tj. odpowiednio w 2012r. - 27,55%, w 2013r. 30,82%. Kolejną liczną grupę stanowiły osoby w wieku 35-44 lata, tj. odpowiednio w 2012r. 23,93%, w 2013r. – 20,32%. oraz osoby w wieku 55-59 lat, tj. odpowiednio w 2012r. - 20,36%,
w 2013r. – 20,35% (por. Tabela 11).

64

W latach 2012 – 2013 więcej niż połowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych nie
posiadała wykształcenia średniego. Natomiast z wykształceniem średnim najliczniejszą grupę
stanowiły osoby z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym. Warto również
zauważyć, iż w latach 2012 - 2013 rosła liczba osób niepełnosprawnych z wykształceniem
wyższym: od 7,79% w 2012r. do 11,63% w 013r. Procent osób z wykształceniem wyższym
stanowił najmniejszy odsetek wśród bezrobotnych osób niepełnosprawnych (por. Tabela 11).
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Tabela 11.
Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych według wieku w powiecie świdnickim w latach 2012 - 2013
stan na koniec roku
Grupy wiekowe niepełnosprawnych bezrobotnych
Wyszczególnienie

powiat świdnicki

Lata

18-24 lata

25-34 lata

N

%

N

2012

14

8,39%

20

2013

8

4,66%

25

%

35-44 lata
N

%

45-54 lata
N

%

55-59 lat
N

%

ogółem

powyżej 60 lat
N

%

N

%

11,98% 40 23,93% 46 27,55% 34 20,36%

13

7,79%

167

100,00%

14,54% 35 20,32% 53 30,82% 35 20,35%

16

9,31%

172

100,00%

Tabela 12.
Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych według poziomu wykształcenia w powiecie świdnickim w latach 2009 - 2011
stan na koniec roku
Poziom wykształcenia bezrobotnych ogółem
Wyszczególnienie

Lata

wyższe
N

powiat świdnicki

policealne i średnie zawodowe

średnie ogólne

zawodowe

gimnazjum
i poniżej

N

N

%

N

%

N

%

7,79%

44

26,35%

14

8,36%

49 29,35%

47

28,15% 167

100,00%

2013 20 11,63%

38

22,1%

15

8,72%

44 25,57%

55

31,98% 172

100,00%

2012 13

%

%

ogółem

N

%
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Przeprowadzona analiza struktury bezrobocia pozwoliła stwierdzić, że bezrobocie w powiecie
świdnickim jest zróżnicowane i dotyczy znacznej części jego mieszkańców.
Problem wysokiego bezrobocia wśród wymienionych wyżej osób na terenie powiatu świdnickiego
prowadzi do powstania jego negatywnych skutków odczuwalnych nie tylko przez samych
bezrobotnych, ale również przez ich rodziny oraz całą społeczność powiatu. Negatywne skutki
wywoływane przez bezrobocie na terenie powiatu świdnickiego sprowadzają się przede wszystkim
do degradacji społecznej bezrobotnych, poczucia wykluczenia społecznego.
Skutki bezrobocia można rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy to skutki ekonomiczne
związane z kosztami finansowania bezrobocia. Wśród kosztów ekonomicznych bezrobocia należy
wyodrębnić dwa rodzaje kosztów:
−

koszty bezpośrednie będące faktycznymi wydatkami finansowymi ponoszonymi w związku

z występującym bezrobociem;
−

koszty pośrednie nie będące realnymi wydatkami, ale pośrednimi stratami gospodarczymi

i społecznymi.
Tabela 13. przedstawia realne wydatki PUP w Świdniku na bezrobocie w latach 2012 – 2013, tj.
wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i na zasiłki dla bezrobotnych.
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Tabela 13.
Wydatki PUP w Świdniku na bezrobocie w latach 2012 - 2013
KATEGORIA WYDATKÓW
FORMA WYDATKU

Fundusz Pracy

Europejski Fundusz Społeczny

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Staże, w tym

1 352 594,18

1 921 380,83

337 379,81

370 048,72

19 471,04

0,00

Stypendia stażowe

1 046 127,89

1 485 557,30

256 209,10

274 761,20

15 290,90

0,00

297 062,09

422 262,97

72 892,11

78 122,52

4 079,14

0,00

Zwroty za dojazdy

0,00

3 313,06

6 893,60

15 521,30

0,00

0,00

Badania lekarskie

9 404,20

10 247,50

1 385,00

1 643,70

101,00

0,00

Szkolenia, w tym

317 694,18

265 008,49

68 888,85

177 849,87

6 887,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia bezrobotnych

130 659,06

129 797,21

37 288,00

127 745,06

2 980,00

0,00

Stypendia szkoleniowe

87 094,00

40 551,60

18 833,60

31 159,40

2 541,50

0,00

ZUS od styp. szkoleniowych

24 729,53

11 536,79

5 358,25

8 864,71

723,05

0,00

Zwroty za dojazdy

0,00

9 898,70

6 347,00

8 689,90

448,08

0,00

Badania lekarskie

9 744,00

3 821,00

1 062,00

1 390,80

195,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stypendia studia podyplomowe

8 801,80

14 700,70

0,00

0,00

0,00

0,00

ZUS od styp. za studia podypl.

2 439,99

4 182,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Styp. za zatrud. po st. podypl.

2 335,80

4 820,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Studia podyplomowe

51 820,00

45 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZUS od stypendiów stażowych

Dodatek szkoleniowy

Polisa ubezpieczeniowa- szkolenia

Polisa ubezpieczeniowa - studia
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0,00

24 663,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Prace interwencyjne

112 674,97

282 736,87

18 350,62

0,00

0,00

0,00

Roboty publiczne

101 985,53

192 917,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Prace społecznie użyteczne

47 074,04

59 730,72

0,00

0,00

0,00

0,00

Doposażenia stanowisk pracy

777 783,70

776 981,00

0,00

0,00

50 000,00

75 000,00

Jednoraz. środki na dział. gosp

1 044 000,00

231 000,00

1 031 332,88

2 057 405,04

0,00

0,00

RAZEM

3 753 806,60

3 754 418,28

1 455 592,16

2 605 303,63

76 358,67

75 000,00

Zasiłki, w tym

4 666 702,16

4 796 391,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiłki dla bezrobotnych

3 684 945,57

3 765 211,52

0,00

0,00

0,00

0,00

ZUS od zasiłków

981 756,59

1 031 180,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki aktywizacyjne

29 940,00

82 924,50

0,00

0,00

0,00

0,00

8 450 448,76

8 633 734,45

1 455 592,16

2 605 303,63

76 358,67

0,00

Koszty przejazdu i zakwaterowania

RAZEM
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Drugi aspekt to skutki społeczne inaczej określane mianem skutków społeczno –
psychologicznych dotyczących bezpośrednio bezrobotnych i ich rodzin. Skutki te przejawiają się
przede wszystkim w izolacji społecznej bezrobotnych i ich bliskich, zmniejszeniu kondycji
intelektualnej bezrobotnych, spadku mobilności zawodowej tych osób, ograniczeniu wartości
i godności osobistej, zwiększeniu ryzyka utraty zdrowia fizycznego i psychicznego, obniżeniu
poziomu życia materialnego bezrobotnych i ich rodzin.
W latach 2012-2013 PUP w Świdniku dążył do utrzymania tendencji wzrostowej
w zakresie efektywności zatrudnieniowej liczonej w ciągu 3 miesięcy po ukończeniu odbywania
aktywnej formy przeciwdziałania bezrobociu. Efektywność ta wynosiła odpowiednio:
−

po stażu: 2012r. - 60%, 2013r. – 80,3%;

−

po pracach interwencyjnych: 2012r. - 100%, 2013r. - 73%;

−

po robotach publicznych: 2012r. - 67%, 2013r. – 95,8%;

−

po pracach społecznie użytecznych: 2012r. - 71 %, 2013r. – 10,5%.
Najbliższe prognozy wskazują na utrzymywanie się niekorzystnych tendencji na rynku

pracy. Z tego powodu konieczne jest podjęcie różnego rodzaju działań, które pozwolą
w najbliższych latach ograniczyć bezrobocie na terenie powiatu świdnickiego.
Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 598) umożliwia aktywizację osób zarejestrowanych w PUP
w Świdniku w oparciu o nowe formy wsparcia, m.in. takie jak bony (szkoleniowe, stażowe,
zatrudnieniowe, na zasiedlenie) – dla osób do 30 roku życia; Program Aktywizacja i Integracja –
dla osób korzystających z pomocy społecznej.
Należy jednak podkreślić, iż możliwość korzystania z usług i instrumentów rynku pracy
ustawodawca uzależnił od ustalonego profilu pomocy:
1)

profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo

zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a (szkolenia grupowe, koszty
egzaminów oraz koszty uzyskania licencji), art. 45 (zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania),
art. 46 ust. 1 pkt 2 (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy), art. 60b
(świadczenie aktywizacyjne), art. 61e pkt 2 (pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej) oraz
art. 66k–66n ustawy (bony adresowane dla bezrobotnych do 30 roku życia);
2)
urząd

profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez
pracy

oraz

inne

formy

pomocy

z

wyłączeniem

Programu

Aktywizacja

70

i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy;
3)

profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania

aktywizacyjne

zlecone

przez

urząd

pracy,

programy

specjalne,

skierowanie

do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej
przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.
3.2.2. Analiza SWOT
W Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego na lata 2007-2020 podkreśla się, iż efektywne
przeciwdziałanie bezrobociu i nierównościom społecznym w powiecie świdnickim wymaga
podejmowania kompleksowych działań na wielu płaszczyznach, ponieważ należy oddziaływać
zarówno na pracodawców, jak i bezrobotnych. Działania w tym obszarze ściśle łączą się z planami
o charakterze gospodarczym, które kreując rozwój powiatu przyczyniają się do rozwiązywania
niekorzystnych problemów społecznych – zwłaszcza bezrobocia.
Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia
konkurencyjności i atrakcyjności powiatu. Wspieranie zasobów ludzkich ma na celu eliminację
barier utrudniających dostosowanie społeczeństwa do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy
i podniesienie nowoczesności społeczeństwa. Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy powinna
być dokonana poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wsparcie osób uczących się, adaptację osób
niepełnosprawnych 16.
Poniżej przedstawiono analizę SWOT lokalnego rynku pracy opracowaną na podstawie
badań przeprowadzonych przez PUP w Świdniku wśród osób bezrobotnych do 25 i po wyżej 50
roku życia oraz badań przeprowadzonych na zlecenie PUP w Świdniku przez firmę BIOSTAT.
Analiza SWOT ma na celu wskazać mocne oraz słabe strony badanego obszaru, a także szanse
oraz zagrożenia dla jego realizacji.
Osoby bezrobotne do 25 roku życia wskazały m.in. następujące bariery utrudniające im
podjęcie zatrudnienia: brak odpowiednich ofert pracy, brak odpowiednich kwalifikacji
zawodowych, przystosowanie się do sytuacji braku pracy, trudna sytuacja życiowa. Ponadto osoby
bezrobotne do 25 roku życia podkreślały, iż barierą utrudniającą im podjęcie pracy są
16

Strategia rozwoju Powiatu Świdnickiego na lata 2007 – 2020 s.93

71

nieadekwatne wymagania pracodawców co do stażu pracy kandydatów, brak doświadczenia
zawodowego, niemożność zapewnienia opieki nad dzieckiem.
Osoby bezrobotne do 25 roku życia chciały m.in.: podjąć pracę, nabyć, uzupełnić lub
doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe, podjąć staż, założyć własną firmę. Osoby
bezrobotne do 25 roku życia chciały także nabyć umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań,
zwiększyć

świadomość

posiadanych

umiejętności

zawodowych,

zdobyć

umiejętność

organizowania własnej pracy, zwiększyć poziom motywacji do podejmowania działań
przedsiębiorczych, wzmocnić wiarę we własne możliwości, nabyć umiejętność komunikowania
się, podnieść poziom samooceny, nabyć umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia wskazały m.in. następujące bariery utrudniające
im podjęcie zatrudnienia: brak odpowiednich ofert pracy, brak odpowiednich kwalifikacji
zawodowych, trudna sytuacja życiowa, przystosowanie się do sytuacji braku pracy,
nieumiejętność opracowania planu działania związanego z poszukiwaniem pracy, wycofanie się
z życia społecznego z powodu utraty pracy. Ponadto osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia
podkreślały, iż barierą utrudniającą im podjęcie pracy jest ich wiek, brak środków na rozwijanie
umiejętności, brak środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz konieczność
zapewnienia opieki rodzicom.
Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia chciały, m.in.: podjąć pracę, nabyć, uzupełnić
lub doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe, podjąć staż, założyć własną firmę, a także
zwiększyć świadomość posiadanych umiejętności zawodowych, nabyć umiejętność poszukiwania
nowych rozwiązań, zwiększyć poziom motywacji do podejmowania działań przedsiębiorczych,
wzmocnić wiarę we własne możliwości, podnieść poziom samooceny, zdobyć umiejętność
organizowania własnej pracy, nabyć umiejętność komunikowania się oraz radzenia sobie ze
stresem.
Zaprezentowane dane pozwoliły wyciągnąć wnioski przedstawione w Tabeli 14
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Tabela 14.
Analiza SWOT osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. poniżej 25 roku życia i powyżej 50 roku życia
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
Osoby do 25 roku życia
Osoby powyżej 50 roku życia
Osoby do 25 roku życia
Osoby powyżej 50 roku życia
− wysoki poziom
wykształcenia (na
koniec 2013r. 67,77%
osób miało co najmniej
wykształcenie
średnie);
− gotowość do
− długotrwałe doświadczenie
− brak doświadczenia
− niski poziom wykształcenia
nabywania
zawodowe (na koniec 2013r.
zawodowego (na koniec
(na koniec 2013r. tylko
umiejętności
72%
osób
posiadało
2013r.29,74%
osób
było
35,8% osób ma
praktycznych do
doświadczenie powyżej 10 lat)
bez stażu pracy);
wykształcenie co najmniej
wykonywania pracy
średnie);
poprzez odbywanie
− gotowość do uzyskania,
− nieprawidłowości w
stażu;
uzupełniania lub doskonalenia
zakresie obrazu samego
− nieprawidłowości w zakresie
kwalifikacji
zawodowych
siebie:
poszukiwanie
obrazu samego siebie:
− gotowość do
poprzez szkolenia;
wzmocnienia wiary we
poszukiwanie wzmocnienia
uzyskania,
własne możliwości oraz
wiary we własne możliwości
uzupełniania, lub
− potrzeba poszukiwania
poziomu samooceny.
oraz poziomu samooceny.
doskonalenia
nowych rozwiązań.
kwalifikacji
zawodowych poprzez
szkolenia;
− potrzeba poszukiwania
nowych rozwiązań.

Osoby do 25 roku życia
− udział w szkoleniu,
stażu, podjęcie
działalności

SZANSE
Osoby powyżej 50 roku życia
− udział w szkoleniu, stażu,
podjęcie działalności
gospodarczej, stworzenie

ZAGROŻENIA
Osoby do 25 roku życia
Osoby powyżej 50 roku życia
− brak działań
− brak działań aktywizujących oraz
stymulujących rozwój zawodowy
aktywizujących oraz
może spowodować przystosowanie
stymulujących rozwój
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gospodarczej,
stworzenie stanowiska
pracy umożliwi
osobom wejście na
rynek pracy.

stanowiska pracy umożliwi
osobom powrót na rynek
pracy.

zawodowy może
spowodować
przystosowanie się osób do
zjawiska bezrobocia, a w
dalszej kolejności
wykluczenie społeczne,
biedę ubóstwo,
zmniejszenie szans
życiowych.

się osób do zjawiska bezrobocia,
a w dalszej kolejności wykluczenie
społeczne, biedę ubóstwo,
zmniejszenie szans życiowych, a
także pokoleniowe dziedziczenie
zjawiska bezrobocia.
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W miesiącu kwietniu i grudniu 2011r. firma BIOSTAT przeprowadziła, w ramach projektu
„Stawiamy na jakość” współfinansowanego przez UE ze środków EFS - Priorytet VI, Działania
6.1, Poddziałania 6.1.2 POKL, badanie rynku pracy na terenie powiatu świdnickiego które
pozwoliło zidentyfikować i poklasyfikować czynniki wewnętrzne (mocne i słabe strony) oraz
zewnętrzne (szanse i zagrożenia) warunkujące kształt lokalnego rynku pracy. Badanie
przeprowadzono w dwóch turach i objęto nim: w I turze: 150 pracodawców i 150 osób
bezrobotnych; w II turze 100 pracodawców i 150 osób bezrobotnych.
W przypadku Analizy SWOT dla badania świdnickiego rynku pracy, jej podstawę stanowiła
analiza kondycji lokalnych przedsiębiorstw oraz zjawiska bezrobocia wśród mieszkańców
powiatu, jak również postawy pracodawców i osób bezrobotnych wobec zatrudnienia, a także
wobec form kształcenia podnoszących kwalifikacje oraz jakość oferowanych usług. Zderzenie ze
sobą mocnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami pozwala określić potencjał regionu,
a także możliwość osłabienia lub wzmocnienia siły oddziałujących na niego czynników 17
realizacji. Wyniki tych badań pozostają wciąż aktualne.
Wśród mocnych stron regionalnej przedsiębiorczości, można wskazać w szczególności: przyrost
liczby podmiotów, dobrze ocenianą przez pracodawców kondycję własnego przedsiębiorstwa,
oferowanie przez wielu pracodawców osobom zatrudnianym umowy na czas nieokreślony dającej
pracującym stabilność zatrudnienia. Mocną stroną powiatu jest również fakt, iż większość
mieszkańców powiatu znajduje się w wieku produkcyjnym. W odniesieniu do bezrobotnych
mieszkańców powiatu świdnickiego, pozytywnym zjawiskiem jest aktywne poszukiwanie pracy
przez przeważającą liczbę ankietowanych bezrobotnych. Taka postawa osób może wpłynąć na
ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu.
Do słabych stron powiatu świdnickiego można zaliczyć wyższą niż w województwie i kraju,
stopę bezrobocia. Odpowiednio wynosiła ona w 2012r. w powiecie świdnickim – 15,9%,
w województwie lubelskim 14,1%, w kraju 13,4%; a w 2013r. w powiecie świdnickim – 16,2%,
w województwie lubelskim 14,4%, w kraju 13,4% . Słabą stroną, niekorzystnie wpływającą na
zjawisko bezrobocia w powiecie jest stosunkowo duży udział wśród bezrobotnych osób młodych.
17

Badanie rynku pracy. Raport końcowy, BIOSTAT grudzień 2011, s. 52-54.
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Ponadto przeważająca grupa bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie nie posiada stażu pracy.
Natomiast ponad 60% przedsiębiorców uczestniczących w badaniu (zarówno w I jak i II turze
badania) wśród pożądanych cech pracownika najczęściej wskazywało doświadczenie zawodowe.
Kolejnym problemem lokalnego rynku pracy utrudniającym aktywizację bezrobotnych jest
problem długotrwałego bezrobocia – na koniec 2013r. prawie co drugi bezrobotny zamieszkujący
powiat pozostawał bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy. Odnosząc się do lokalnej
przedsiębiorczości, słabym punktem jest stosunkowo mały procent firm zainteresowanych
kształceniem pracowników. Sytuację tę powinna zmienić możliwość finansowania działań na
rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Funduszu Pracy
w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także możliwość organizowania szkoleń
bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych. Analiza SWOT dostarczyła także
informacji na temat szans dla lokalnego rynku pracy. W przypadku świdnickiego rynku pracy,
za istotną szansę można uznać fakt, iż przeważająca grupa badanych bezrobotnych oceniała, iż jest
zmotywowana do poszukiwania pracy i jednocześnie deklarowała jej aktywne poszukiwanie.
Zdecydowanie większość osób bezrobotnych była zainteresowana udziałem w formach wsparcia
oferowanych przez PUP w Świdniku. Z szansami bezpośrednio związane są zagrożenia.
Niepokojący jest fakt, iż zarówno w chwili obecnej jak i w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
większość firm nie planowała powiększenia kadry swoich pracowników w ciągu najbliższych 12
miesięcy. Zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rynku pracy powiatu
świdnickiego prezentuje Tabela 15.
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Tabela 15.
Analiza SWOT lokalnego rynku pracy
MOCNE STRONY

- większość mieszkańców powiatu znajduje się w wieku
produkcyjnym;
- utrzymujący się trend wzrostu liczby podmiotów
gospodarczych na przestrzeni lat 2005 – 2012;
- przedsiębiorcy dobrze oceniają kondycję własnego
przedsiębiorstwa;
- położenie geograficzne: drogowy szlak komunikacyjny krajowa droga ekspresowa S-17 przecinająca powiat świdnicki;
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej: port lotniczy i lotnisko
na terenie powiatu świdnickiego, przebudowa drogi krajowej S17 łączącej granicę państwa z centrum kraju;
- infrastruktura technologiczna (Park Technologiczny- Świdnik);
- jeden z największych zakładów lotniczych (Augusta Westland
Świdnik) będący częścią konsorcjum europejskiego z branży
lotniczej;
- dobre gleby sprzyjające rozwojowi sadownictwa i rolnictwa;
- duża liczba wykształconych mieszkańców;
- bliskość ośrodków akademickich (Lublin);
- potencjał edukacyjny - nowe kierunki nauczania (miasto
Świdnik);
- projekty realizowane przez PUP dotyczące aktywizacji
bezrobotnych; nowelizacja ustawy wprowadzająca nowe formy
aktywizacji osób bezrobotnych.

SZANSE

− przeważająca grupa bezrobotnych ocenia iż jest
zmotywowana do poszukiwania pracy;
− uzbrojone tereny pod inwestycje;
− powstanie portu lotniczego i lotniska;

SŁABE STRONY
− słabo rozwinięta infrastruktura dróg lokalnych;
− niedostateczna ilość zakładów produkcyjnych i usługowych;
− brak potencjalnych inwestorów z zewnątrz;
− słabo rozwinięte przetwórstwo artykułów rolnych;
−
wyższy niż w województwie i kraju poziom stopy bezrobocia;
− duża liczba osób długotrwale bezrobotnych;
−
znaczny udział osób młodych – do 34 roku życia – wśród
bezrobotnych;
−
prawie co drugi bezrobotny zamieszkujący powiat, pozostaje bez
zatrudnienia przez okres przekraczający 12 miesięcy;
−
przeważająca grupa bezrobotnych w powiecie nie posiada stażu
pracy lub posiada krótki staż pracy - do jednego roku;
− mała aktywność osób długotrwale bezrobotnych do dalszego rozwoju
zawodowego i podjęcia zatrudnienia;
− utrzymujący się wysoki odsetek osób młodych oraz osób po 50 roku
życia;
− ukryte bezrobocie na terenach wiejskich.

ZAGROŻENIA

−
przeważająca grupa pracodawców dostrzegała trudności w
dostępie do pracowników;
− wśród pracodawców najważniejszą rolę odgrywa doświadczenie
zawodowe potencjalnego pracownika (ceniło je ponad 60%
pracodawców w obu turach badania), podczas gdy ponad 1/4
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− rozwój przedsiębiorczości;
− możliwość tworzenia gospodarstw ekologicznych −
produkujących ekologiczną żywność;
−
−
− rozwój agroturystyki;
− wykształcona kadra;
− otwarty rynek pracy w krajach Unii Europejskiej;
− środki Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu
Pracy przeznaczone na dotacje dla bezrobotnych i tworzenie
miejsc pracy przez pracodawców.

bezrobotnych w powiecie nie posiada stażu pracy;
wysokie koszty pracy i brak dobrych regulacji prawnych;
niestabilna sytuacja gospodarcza;
emigracja ludzi dobrze wykształconych do krajów i regionów wysoko
rozwiniętych z lepszymi perspektywami życia.
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3.2.3. Rekomendacje dla obszaru bezrobocia i rynku pracy
Przedstawione analizy pozwoliły opracować rekomendacje dla obszaru bezrobocia i rynku pracy (por. Tabela 16).
Tabela 16.
Rekomendacje dla obszaru bezrobocia i rynku pracy
Wnioski
−

−

Więcej niż 1/4 bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Świdniku
(na koniec 2013r. - 26,86%) nie
posiada stażu pracy.
Jednocześnie pracodawcy wśród
pożądanych cech pracownika
najczęściej wskazują doświadczenie
zawodowe.

− Ponad połowa bezrobotnych

−

−

−

zamieszkujących powiat (na koniec
2013r. - 57,43%) pozostaje bez
zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy.
Jako przyczynę braku pracy osoby
bezrobotne najczęściej podają brak
odpowiednich ofert na rynku pracy.
Pracodawcy dostrzegają trudności w
dostępie do pracowników.
Istnieje grupa pracodawców, którzy
nie korzystali z form wsparcia ze
strony PUP
w Świdniku.

Rekomendacje

Działania
−

Zwiększenie liczby działań mających na celu
podjęcie pracy przez zarejestrowane osoby oraz
zdobycie przez nie doświadczenia zawodowego.

−
−
−

−

−

−

−

−

Intensyfikacja działań zmierzających do
podniesienia lub zmiany kwalifikacji
bezrobotnych.
Podjęcie działań zmierzających do
dostosowania kwalifikacji i umiejętności
zawodowych osób bezrobotnych do
aktualnych potrzeb pracodawców.
Promocja spółdzielni socjalnych jako formy
samozatrudnienia.
Intensyfikacja działań zmierzających do
podniesienia zainteresowania pracodawców
współpracą z PUP w Świdniku.
Współpraca z innymi instytucjami rynku

−

−

−
−

Zachęcanie pracodawców do współpracy,
w celu zwiększenia liczby nowych miejsc
pracy czy możliwości odbycia stażu.
Promocja wśród pracodawców dotowanych
form zatrudnienia.
Zwiększenie liczby organizowanych staży.
Intensyfikacja działań aktywizujących osoby
bezrobotne.
Zwiększenie liczby szkoleń, w tym
organizowanych w oparciu o trójstronne
umowy szkoleniowe.
Dostosowanie treści szkoleń i kursów do
aktualnych potrzeb rynku pracy –
uwzględnienie zawodów deficytowych na
rynku.
Wspieranie istniejących oraz tworzących się
spółdzielni socjalnych.
Organizowanie spotkań z pracodawcami,
w tym w ramach Świdnickiego Forum
pracodawców oraz Klubu pracodawców
działającego przy MUP w Lublinie, Forum
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pracy, w tym z agencjami zatrudnienia,
w szczególności realizatorami działań
aktywizacyjnych. Podtrzymanie dobrego
poziomu jakości pracy PUP w Świdniku.

−

−

Organizacji Pozarządowych Świdnik oraz
Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Promocja form wsparcia oferowanych przez
PUP w Świdniku oraz zachęcanie
pracodawców do współpracy. Organizowanie
Targów Pracy.
Kierowanie osób długotrwale bezrobotnych do
realizatora działań aktywizacyjnych zleconych
przez WUP w Lublinie.

− Możliwość prowadzenia równolegle dwóch
− Znaczna liczba mieszkańców powiatu
−

świdnickiego zamieszkuje tereny
wiejskie
Zdecydowana większość osób
zarejestrowanych w PUP w Świdniku
jest
w szczególnej sytuacji na rynku pracy
, m.in. ze względu na długotrwałość
bezrobocia, brak wykształcenia
średniego, brak doświadczenia
zawodowego .

−
− Wsparcie tradycyjnego kanału wymiany

informacji z osobami bezrobotnymi innymi
formami komunikacji (np. Internet) w celu
przyspieszenia i usprawnienia wymiany
informacji.

−

kanałów komunikacji z bezrobotnymi:
tradycyjnego i nowoczesnego (np. Internet).
Przekazywanie informacji o realizowanych
działaniach poprzez udostępnienie ich na
stronie internetowej PUP w Świdniku.
Współpraca z gminami i Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii Społecznej w zakresie
upowszechniania ofert pracy i informacji
o usługach poradnictwa zawodowego,
szkoleniach, stażach, organizacji robót
publicznych oraz prac społecznie użytecznych,
realizacji programu Aktywizacja i Integracja
oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie
przepisów o zatrudnieniu socjalnym.
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3.3. Diagnoza sytuacji społecznej powiatu świdnickiego w obszarze wsparcia rodziny
i organizacji systemu pieczy zastępczej.
3.3.1. Opis sytuacji problemowej w obszarze wsparcia rodziny i organizacji systemu pieczy
zastępczej.
Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest początkiem
budowania nowych rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej państwa. Zasady i zadania ustawy
zostały stworzone w przekonaniu, że skuteczna pomoc rodzinie przeżywającej trudności
w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może
być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi
i rodzicami.
Obszarami uregulowanymi przez przepisy ustawy są: wsparcie rodziny, na które składa się
pomoc w opiece i wychowaniu dziecka oraz praca z rodziną i piecza zastępcza. Rodzina powinna
zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. Jeśli w jej funkcjonowaniu pojawiają się
dysfunkcje to instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny są zobowiązane do: analizy
sytuacji oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnienia roli i funkcji, rozwijania umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych,

pomocy w

integracji

oraz

przeciwdziałaniu

marginalizacji

i degradacji społecznej. Zadania te prowadzone są w formie pomocy w opiece i wychowaniu
dziecka oraz pracy z rodziną. Pracę z rodziną w zakresie pokonywania trudności, na jakie napotyka
ona w realizacji swoich funkcji, podejmują zazwyczaj specjaliści. Stanowią oni niezbędne wsparcie
w zakresie wielu dziedzin dotyczących funkcjonowania społecznego rodziny.
Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim jest Ośrodek
Interwencji Kryzysowej. Ośrodek zatrudnia: dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
(umowa zlecenie – koszty refundowane w ramach dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej),
dziecięcego psychologa klinicznego (umowa zlecenie), psychologa (umowa o pracę), terapeutę
(umowa o pracę), pracownika socjalnego (umowa o pracę) oraz prawnika (umowa zlecenie).
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka.
2. Kwalifikowanie

osób

kandydujących

do

pełnienie

funkcji

rodziny

zastępczej
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lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych.
3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji.
5. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi,
instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami
wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
7. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
8. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej.
9. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
10. Organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępczej albo prowadzący
rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów
zdrowotnych, losowych lub zaplanowanego wypoczynku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku jest jednostką organizacyjną powiatu,
przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania powiatu w zakresie polityki społecznej, w tym
polityki prorodzinnej, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. Do zadań
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy
zastępczej niezastrzeżone na rzecz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych
podmiotów.
Na terenie powiatu świdnickiego funkcjonuje jedna całodobowa placówka opiekuńczowychowawcza o

charakterze socjalizacyjnym, tj. Placówka Opieki nad

Dzieckiem

i

Rodziną "NASZ DOM" w Rybczewicach Drugich. W 2007 r. została powołana do istnienia, aby
zapewnić opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
oraz realizować programy pomocy dziecku i rodzinie.
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Jest to placówka przeznaczona dla 14 dzieci i taka ilość wychowanków przebywała
w placówce przez cały 2012 rok. Z dziećmi pracuje wykwalifikowany zespół pedagogówwychowawców, terapeuta i psycholog. W działania "NASZEMU DOMU" zawodowo
zaangażowany jest również pracownik socjalny, który prowadzi ścisłą współpracę z rodzinami
podopiecznych oraz instytucjami pomocy społecznej. Najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem
placówki jest podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, która powinna
być najwłaściwszym miejscem rozwoju i wzrostu młodego człowieka. Stałym trudem jest praca
z rodziną, często borykającą się z wieloma problemami uniemożliwiającymi jej prawidłowe
funkcjonowanie.
W 2012 roku powiat świdnicki zapewniał opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych 63 dzieciom pochodzącym z terenu powiatu świdnickiego. Poza powiatem
świdnickim przebywało 49 dzieci, w całym roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
umieszczono 9 dzieci. W 2012 roku 13 dzieci opuściło placówki, w tym: 8 dzieci powróciło do
domu rodzinnego, 4 dzieci usamodzielniło się oraz 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie
zastępczej.
Z powiatami, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu powiatu świdnickiego
zawarto stosowne porozumienia regulujące warunki pobytu i wysokość wydatków. Na podstawie
zawartych porozumień powiat świdnicki pokrywa wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie innych powiatów. W okresie od
dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. na ten cel wydano 1 783 551,23 zł.
W 2012 roku gminy powiatu świdnickiego partycypowały w kosztach pobytu dzieci,
pochodzących z ich terenu, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem.
W okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. gminy zwróciły powiatowi łącznie 13 548,81
zł.
Wysokość pomocy udzielanej usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych w 2012 roku wyniosła 57 962,62 zł, w tym: 4 941,00 zł na pomoc na
zagospodarowanie w formie rzeczowej, 53 021,62 zł na pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
oraz 0,00 zł na pomoc pieniężna

na usamodzielnienie. Łącznie udzielono pomocy 10

wychowankom placówek.
W 2012 roku powiat świdnicki zapewniał opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej
120 dzieciom pochodzącym z terenu powiatu. Natomiast 100 dzieci przebywało w rodzinach
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zastępczych na terenie powiatu świdnickiego. W rodzinnej pieczy zastępczej poza powiatem
świdnickim przebywało 20 dzieci pochodzących z terenu powiatu świdnickiego. Z powiatami,
w których przebywają dzieci pochodzące z powiatu świdnickiego zawarto stosowne porozumienia
regulujące warunki pobytu i wysokość wydatków. Porozumienia zostały zawarte m.in. z Powiatem
Lubelskim, Powiatem Mieleckim, Powiatem Leskim, Powiatem Puławskim, Powiatem Radomskim,
Powiatem Kraśnickim i Powiatem Jarosławskim.
W 2012 roku powiat świdnicki zabezpieczał opiekę i wychowanie także dla 24 dzieci
pochodzących z innych powiatów. Powiaty te, na mocy podpisanych porozumień, dokonują
powiatowi świdnickiemu zwrotów poniesionych wydatków. Kwota zwrotu w okresie od dnia
01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wyniosła 227 594,96 zł.
Na terenie powiatu świdnickiego w 2012 roku funkcjonowało 80 rodzin zastępczych: 62
rodzin spokrewnionych, 17 rodzin niezawodowych, 1 zawodowa o charakterze pogotowia
rodzinnego. W 2013 roku rozpoczęła funkcjonowanie jeszcze jedna rodzina zastępcza zawodowa o
charakterze pogotowia rodzinnego. Wysokość wydatków poniesionych przez powiat świdnicki na
opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w okresie od dnia
01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wyniosła 910 626,25 zł. Gminy powiatu świdnickiego
partycypują w kosztach pobytu dzieci, pochodzących z ich terenu, w rodzinnej pieczy zastępczej
poza powiatem, za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zwróciły powiatowi 5 523,46
zł.
Wysokość pomocy udzielanej usamodzielnianym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej
w 2012 r. wyniosła 212 192,41 zł (35 osób), w tym: pomoc na zagospodarowanie – 10 411,50 zł,
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 175 428,91 zł oraz pomoc pieniężna na
usamodzielnienie – 26 352,00 zł.
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Tabela 1. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 2008 – 2012
LATA
WYSZCZEGÓLNIENIE

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych na terenie
powiatu świdnickiego

105

119

110

111

100

Liczba dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych na terenie
innych powiatów

5

8

16

17

20

Liczba dzieci umieszczonych w
placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie
powiatu świdnickiego

0

4

14

14

14

Liczba dzieci umieszczonych w
placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie
innych powiatów

49

42

53

56

49

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w latach 2009 –
2011 stopniowo rosła. Natomiast w 2012 roku wystąpił znaczny spadek liczby umieszczonych
dzieci, spowodowane to było między innymi wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dużą rolę w tym procesie odegrało ustawowe
zobowiązanie gmin do partycypowania w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz działania
podejmowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, mające na celu promowanie
zastępczej pieczy rodzinnej. W konsekwencji nastąpił wzrost umieszczeń dzieci w pieczy o
charakterze rodzinnym.
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Tabela 2. Liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci w latach 2008-2012

LATA

2008

2009

2010

2011

2012

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
Liczba rodzin zastępczych zawodowych
Liczba rodzin zastępczych niezawodowych
Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
Liczba rodzin zastępczych zawodowych
Liczba rodzin zastępczych niezawodowych
Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
Liczba rodzin zastępczych zawodowych
Liczba rodzin zastępczych niezawodowych
Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
Liczba rodzin zastępczych zawodowych
Liczba rodzin zastępczych niezawodowych
Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
Liczba rodzin zastępczych zawodowych
Liczba rodzin zastępczych niezawodowych
Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych

RODZINY
ZASTĘPCZE –
OGÓŁEM
105
1
6
65
119
1
6
72
110
1
5
68
111
1
3
71
120
1
17
62

W latach 2009 -2012 następował stały wzrost wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych
w pieczy instytucjonalnej. Spowodowane to było zwiększeniem ilości umieszczonych dzieci oraz
stałym wzrostem kosztów funkcjonowania placówek. Poniżej przedstawiamy zestawienie kosztów
pobytu dziecka w zależności od rodzaju placówki bądź rodziny zastępczej zapewniającej opiekę.
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Tabela 3. Średni miesięczny koszt pobytu dziecka w pieczy zastępczej w latach 2008 – 2012 r.
LATA
WYSZCZEGÓLNIENIE
Placówka interwencyjna
Rodzina zastępcza pełniąca
funkcję pogotowia
opiekuńczego
Rodzina zastępcza
spokrewniona
Placówka typu
socjalizacyjnego
Rodzina zastępcza
niezawodowa
Placówka wielofunkcyjna
Placówka typu rodzinnego
Rodzinny dom dziecka

2008

2009

2010

2011

2012

3592,00 zł

4243,00 zł

5209,00 zł

5146,00 zł

5245,00 zł

1355,63 zł

1369,49 zł

1649,27 zł

1849,67 zł

1160,12 zł

1184,94 zł
2537,00 zł

719,20 zł
2853,67 zł

696,94 zł
2919,00 zł

682,28 zł
3093,80 zł

611,15 zł
3600,60 zł

945,05 zł
2212,00 zł
1955,00 zł
0,00 zł

997,16 zł
2658,00 zł
2188,00 zł
0,00 zł

1064,96 zł
2904,00 zł
2302,00 zł
0,00 zł

1047,35 zł
3356,00 zł
2423,00 zł
0,00 zł

964,77 zł
3642,00 zł
2503,00 zł
0,00 zł

Koszty utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy instytucjonalnej są znacznie wyższe od
wydatków ponoszonych na utrzymanie w pieczy rodzinnej. Najwyższe koszty generują placówki
typu interwencyjnego, w latach 2008-2012 wahały się one w przedziale od 3592,00 zł do 5245,00 zł
miesięcznie. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat do placówek interwencyjnych skierowano 62 dzieci,
w poszczególnych latach liczba ta wahała się od 4 do 20 dzieci rocznie. Z uwagi na wysokie koszty
funkcjonowania placówki interwencyjnej i bardzo trudną do określenia liczbę dzieci wymagających
rocznie skierowania do niej, nie ma uzasadnienia tworzenia takiej placówki na terenie powiatu
świdnickiego. Zarówno ze względów ekonomicznych, jak i mając na uwadze dobrze rozumiane
dobro dzieci, konieczne jest podjęcie działań mających na celu maksymalne skrócenie ich pobytu
w tego rodzaju placówce i umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.
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Tabela 4. Liczba dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w latach 20082012, ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem.
LATA

GMINA
ŚWIDNIK

PIASKI

MEŁGIEW

TRAWNIKI

RYBCZEWICE

2008

16

7

4

5

0

2009

22

3

2

5

0

2010

14

6

3

7

11

2011

17

10

7

2

0

2012

8

3

10

7

1

Najwięcej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 2008- 2012 pochodzi z terenu
gminy Świdnik, najmniej z gminy Rybczewice. Procentowe wyliczenie w tym zakresie wygląda
następująco:
- z gminy Świdnik pochodzi 77 dzieci – 45,3 %;
- z gminy Piaski pochodzi 29 dzieci – 17,06 %;
- z gminy Mełgiew pochodzi 26 dzieci – 15,29 %;
- z gminy Trawniki pochodzi 26 dzieci – 15,29 %;
- z gminy Rybczewice pochodzi 12 dzieci – 7,06 %
Głównym powodem umieszczeń w pieczy zastępczej w powyższym okresie jest:
- uzależnienie od środków psychoaktywnych (w tym

od

alkoholu) - 45,88%

umieszczonych;
- niewydolność wychowawcza - 37,65% umieszczonych;
- długotrwała lub ciężka choroba - 8,24% umieszczonych;
- sieroctwo - 5,88 % umieszczonych;
- ochrona macierzyństwa (małoletnie matki) - 2,35% umieszczonych.
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Tabela 5. Przyczyny umieszczenia w pieczy zastępczej w latach 2008 – 2012, ze względu na
miejsce zamieszkania przed umieszczeniem.
WYSZCZEGÓLNIEN
IE
Uzależnienie od
środków
psychoaktywnych
(w tym od alkoholu)
Niewydolność
wychowawcza
Długotrwała lub
ciężka choroba
Sieroctwo
Ochrona
macierzyństwa
(małoletnie matki)

GMINA
ŚWIDNIK

PIASKI

MEŁGIEW

TRAWNIKI

RYBCZEWIC
E

36,36 %

62,07 %

46,15 %

46,15 %

66,66 %

48,05 %

17,24 %

34,62 %

42,31 %

16,67 %

6,49 %

17,24 %

15,38 %

0%

0%

5,20 %

3,45 %

3,85 %

7,69 %

16,67 %

3,90 %

0%

0%

3,85 %

0%

Zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obligują Starostę do
zawierania umów z rodzinami zastępczymi niezawodowymi na pełnienie funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, po spełnieniu odpowiednich warunków określonych przez ustawę. Miesięczny koszt
pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej (przy założeniu, że będzie w niej
przebywać troje dzieci) kształtuje się na poziomie 1666,00 zł. Odpowiednio koszt pobytu w
rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi 660,00 zł a w rodzinie zastępczej niezawodowej 1000,00
zł.
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3.3.2. Analiza SWOT
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Rozwijający się system rodzicielstwa
zastępczego, rosnąca świadomość rodziców
zastępczych dotycząca budowania właściwych
relacji z rodzinami biologicznymi wychowanków.
2. Funkcjonowanie różnych typów rodzin
zastępczych.
3. Dobra identyfikacja potrzeb, celów i
możliwości ich realizacji.
4. Wsparcie rodzin zastępczych poprzez
zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej.
5. System szkoleń kandydatów na rodziców
zastępczych.
6. Znaczący potencjał organizacji pozarządowych
działających na rzecz dziecka i rodziny.
7. Dobra i stała współpraca instytucji
zajmujących się rozwiązywaniem problemów
dzieci i rodzin (ośrodki pomocy społecznej, sąd,
policja, oświata).
8. Dostępność bezpłatnego poradnictwa
specjalistycznego (usługi psychologa,
psychologaterapeuty, prawnika, pracownika socjalnego
również
w godzinach popołudniowych).
9. Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej
w Świdniku.
10. Zapewnienie rodzinnych form wsparcia przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdniku.
11. Wysoka jakość pracy socjalnej,
wykwalifikowana
i doświadczona kadra jednostek pomocy
społecznej.
12. Istniejące zasoby pieczy zastępczej (w tym:
Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
„NASZ DOM” w Rybczewicach Drugich, dwie
zawodowe rodziny zastępcze o charakterze
pogotowia rodzinnego, rodziny zastępcze

1. Zbyt późne diagnozowanie problemów
środowiska rodzinnego.
2. Bariery przepisów prawnych i polityki
społecznej.
3. Zbyt wolne powstawanie rodzinnych form
opieki.
4. Brak osób chętnych na tworzenie zawodowych
oraz niezawodowych rodzin zastępczych.
5. Niska świadomość społeczna o potrzebach
i możliwościach w zakresie opieki rodzinnej
zastępczej.
6. Niechęć osób do korzystania z poradnictwa
specjalistycznego.
7. Ograniczone środki finansowe na wzmocnienie
funkcjonowania lokalnego systemu pieczy
zastępczej
w tym na zatrudnienie kadry pracowników.
8. Zbyt mała liczba koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej w stosunku do istniejących
potrzeb.
9. Brak mieszkań chronionych dla
usamodzielnianych wychowanków rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych.
10. Narastające problemy społeczne (ubóstwo,
sieroctwo, bezrobocie).
11. Brak placówek wsparcia dziennego.
12. Słaby przepływ informacji między
instytucjami
w ramach problematyki rodzinnej.
13. Bariery w przyznawaniu się do istnienia
problemów w rodzinie.
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niezawodowe oraz rodziny zastępcze
spokrewnione z dzieckiem).
13. Możliwość wykorzystania potencjału
organizacji pozarządowych.
14. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i
kompetencji w sferze opiekuńczo wychowawczej rodzin zastępczych (szkolenia,
warsztaty, grupy
wsparcia).
15. Mała ilość gmin sprzyjająca integracji i
koordynacji działań.
16. Otwartość na zmiany przepisów prawnych
o zasadniczym znaczeniu dla rodzicielstwa
zastępczego.

SZANSE

1. Przygotowanie rozwiniętej oferty, form
wsparcia
ze strony organizacji i instytucji świadczących
pomoc rodzinom.
2. Możliwość pozyskania kandydatów na
niezawodowe
i zawodowe rodziny zastępcze.
3. Racjonalne wykorzystanie środków
finansowych.
4. Akcje promujące idee rodzicielstwa
zastępczego.
5. Powstanie grup wsparcia dla rodzin
zastępczych.
6. Praca z rodzicami naturalnymi w celu
umożliwienia powrotu dziecka do rodziny
naturalnej.
7. Stworzenie sprawnego systemu koordynacji,
działań
i współpracy instytucji, możliwość pozyskania
wsparcia finansowego ze źródeł wewnętrznych.
8. Angażowanie społeczeństwa lokalnego do
aktywnej współpracy z rodzinami zastępczymi.

ZAGROŻENIA

1. Brak przepływu informacji, a także brak
wspólnego zrozumienia z innymi instytucjami i
organizacjami zajmującymi się dzieckiem (różnice
w rozumieniu potrzeb dziecka, różnice interesów).
2. Ubożenie i nasilenie zjawiska niewydolności
wychowawczej rodzin.
3. Wzrost bezrobocia.
4. Kryzys finansów publicznych.
5. Brak perspektyw zatrudnienia zgodnego z
aspiracjami młodych ludzi, wyjazdy zarobkowe za
granicę.
6. Degradacja wartości i funkcji rodziny.
7. Pogłębiające się w społeczeństwie problemy i
patologie (pogłębiające się uzależnienia, wzrost
chorób społecznych, przestępczość i poczucie
zagrożenia, pogłębiające się konflikty ludzkie,
niedostateczna opieka nad dzieckiem)

3.3.3. Rekomendacje dla obszaru wsparcia rodziny i organizacji systemu pieczy zastępczej.
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Zapewnienie dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług specjalistycznych
skierowanych do rodzin z dziećmi.



Zmniejszenie liczby dzieci przebywających poza rodzinami naturalnymi.



Wzmocnienie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych.



Wzrost kwalifikacji kadry oraz zwiększenie zatrudnienia głównie koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny.



Stworzenie stabilnego, interdyscyplinarnego systemu wspierającego rodziny.



Wspieranie działań mających na celu skracanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej i
reintegracji rodziny naturalnej lub, jeśli niezasadny jest powrót dziecka do rodziny –
umieszczanie dziecka w rodzinie przysposabiającej
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3.4. Diagnoza sytuacji społecznej powiatu świdnickiego w obszarze wsparcia osób
niepełnosprawnych, w tym osób chorujących psychicznie.

3.4.1. Opis sytuacji problemowej w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawność to jeden z najbardziej istotnych aspektów stanu zdrowia człowieka oraz
niezwykle ważny problem społeczny. Osoby niepełnosprawne w powiecie świdnickim nie
uczestniczą w pełni w życiu społecznym i zawodowym. Wynika to z uwarunkowań obyczajowych,
w tym ograniczonych wizji społecznych, uprzedzeń, wzorców kulturowych, jak również słabości
otoczenia instytucjonalnego, które nie zapewnia tym osobom i ich rodzinom niezbędnego wsparcia.
Większość osób niepełnosprawnych, mając ograniczony dostęp do informacji o przysługujących im
uprawnieniach oraz dostosowanego do ich potrzeb wsparcia i pomocy instytucjonalnej
i środowiskowej w miejscu zamieszkania, nie jest w stanie prowadzić pełnego, aktywnego życia.
Bariery architektoniczne i komunikacyjne powodują, że nie mogą korzystać z powszechnie
dostępnych dóbr i usług. Utrudniony dostęp do leczenia specjalistycznego, rehabilitacji, edukacji
i zatrudnienia ogranicza szanse rozwoju osobistego i społecznego.
Istnieje wiele definicji niepełnosprawności. W Polsce najczęściej stosowane są dwie z nich –
mówiące o niepełnosprawności prawnej oraz biologicznej:
1. Osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadały odpowiednie, aktualne
orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony.
2. Osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadały orzeczenia, ale
miały (odczuwały) całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności
podstawowych stosownie do swojego wieku.
Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), za osobę niepełnosprawną uznaje
się osobę, której: „stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia,
ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności
do wykonywania pracy zawodowej”.
Zgodnie z dokumentem tym należy wyróżnić trzy stopnie niepełnosprawności:
I.

Znaczny stopień niepełnosprawności
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Do stopnia znacznego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do
pracy, albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu
pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
II. Umiarkowany stopień niepełnosprawności
Do stopnia umiarkowanego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną
do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą
czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
III. Lekki stopień niepełnosprawności
Do stopnia lekkiego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób
istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje
osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub
mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy
wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
W powiecie świdnickim orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawane
są przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku. Orzeczenie
o niepełnosprawności mogą uzyskać:
- dzieci do 16 roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania stopnia;
- osoby powyżej 16 roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności, w którym ustalony jest
stopień niepełnosprawności.
Na terenie powiatu świdnickiego 12 085 osób należy do grupy osób niepełnosprawnych. Strukturę
demograficzną osób niepełnosprawnych w powiecie świdnickim przedstawiają poniższe tabele:
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Tabela 6. Liczba osób niepełnosprawnych w powiecie świdnickim
WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

RAZEM

Przedprodukcyjny

154

231

384

Produkcyjny

2 205

2 992

5 197

Poprodukcyjny

4 470

2 033

6 503

RAZEM

6 829

5 256

12 085

Źródło: GUS – Narodowy Spis Powszechny 2011

W powiecie świdnickim

osób

niepełnosprawnych

stanowi

53,82

% w wieku

poprodukcyjnym, (tj. kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej), w wieku produkcyjnym 43 % (tj. kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat), natomiast w wieku przedprodukcyjnym - 3,18 %
(tj. mniej niż 18 lat). Osoby niepełnosprawne w powiecie świdnickim według płci kształtują się
następująco: 56,51 % kobiet i 43,49 % mężczyzn.
Tabela 7. Liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne
w powiecie świdnickim.
WIEK

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

RAZEM

Przedprodukcyjny

98

184

282

Produkcyjny

1417

2094

3512

Poprodukcyjny

2529

1306

3835

RAZEM

4044

3584

7629

Źródło: GUS – Narodowy Spis Powszechny 2011

Tabela 8. Liczba osób nie posiadająca orzeczenia, ale odczuwająca brak sprawności
organizmu w powiecie świdnickim.
WIEK
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
RAZEM
Przedprodukcyjny

56

47

102

Produkcyjny

788

897

1686

Poprodukcyjny

1941

727

2668

RAZEM

2785

1671

4456

Źródło: GUS – Narodowy Spis Powszechny 2011
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Dane dotyczące orzeczonego stopnia niepełnosprawności wśród mieszkańców powiatu
świdnickiego przedstawiają poniżej tabele:
Tabela 9. Osoby prawnie niepełnosprawne – posiadany stopień niepełnosprawności:
Stopień
niepełnosprawności
Znaczny

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

RAZEM

1585

1258

2843

Umiarkowany

1575

1420

2995

Lekki

681

651

1332

Nieustalony

113

99

211

91

158

248

4044

3584

7629

osoby do 16 roku
życia*
RAZEM

* w przypadku osób do 16 roku życia nie orzeka się o stopniu niepełnosprawności

Tabela 9. Osoby biologicznie niepełnosprawne – odczuwane obniżenie sprawności organizmu.
Odczuwane obniżenie
sprawności organizmu

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

RAZEM

Całkowite

126

72

197

Poważne

740

377

1116

Umiarkowane

1920

1222

3141

RAZEM

2785

1671

4456

Źródło: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

W poniższych zestawieniach uwzględniono wyłącznie orzeczenia, w których ustalono
niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Nie uwzględniono orzeczeń o odmowie
wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o
utrzymaniu w mocy poprzednio wydanego orzeczenia, będących wynikiem wniosków o ponowne
ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Tabela 10. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na
przestrzeni ostatnich pięciu lat z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności.
Stopień

ROK

96

niepełnosprawnośc
i

2009

2010

2011

2012

2013

RAZEM

Znaczny

443

413

518

471

291

2136

Umiarkowany

494

579

558

754

573

2958

Lekki

283

302

236

326

382

1529

osoby niepełnosprawne do 16
roku życia*

278

260

202

193

160

1093

1498

1554

1514

1744

1406

7716

RAZEM

* w przypadku osób do 16 roku życia nie orzeka się o stopniu niepełnosprawności

Tabela 11. Przyczyny niepełnosprawności w wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności w ciągu ostatnich pięciu lat.
Przyczyna
niepełnosprawności

ROK
2009

2010

2011

2012

2013

RAZEM

01-U

65

47

44

58

42

256

02-P

132

139

121

148

118

658

03-L

116

103

75

94

91

479

04-O

47

71

64

49

26

257

05-R

511

584

611

672

581

2959

06-E

50

51

51

56

53

261

07-S

556

583

655

693

434

2921

08-T

56

56

77

73

69

331

09-M

48

31

39

46

38

202

10-N

430

464

399

515

389

2197

11-I

177

212

208

234

172

1003

12-C

-*

4

10

13

14

41

* symbol niepełnosprawności 12-C został wprowadzony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia
2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224,
poz. 1803) i stosuje się go w orzeczeniach wydanych od 1 stycznia 2010 roku

Zgodnie z § 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
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(Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.), użyte w Tabeli 11. symbole przyczyn niepełnosprawności
oznaczają odpowiednio:
01-U - upośledzenie umysłowe;
02-P - choroby psychiczne;
03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
04-O - choroby narządu wzroku;
05-R - upośledzenie narządu ruchu;
06-E – epilepsja;
07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
08-T - choroby układu pokarmowego;
09-M - choroby układu moczowo-płciowego;
10-N - choroby neurologiczne;
11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne,
choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.
Zgodnie z § 32 ust. 4 ww. rozporządzenia, orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol
przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym
stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Stąd Tabeli 11. nie należy analizować pod
kątem ilości wydanych orzeczeń, bowiem ilość orzeczonych przyczyn niepełnosprawności nie jest
tożsama z ilością wydanych orzeczeń.
Na przestrzeni ostatnich 5 lat zasady dotyczące orzekania nie zmieniły się, jednak wyraźnie
odczuwalna jest stała presja organów nadzoru nad zespołami ds. orzekania do zaostrzenia kryteriów
kwalifikujących osoby jako niepełnosprawne. Nie mniej jednak, z analizy powyższych danych
jednoznacznie wynika, że stale rośnie liczba dorosłych osób niepełnosprawnych a maleje dzieci
i młodzieży do 18 roku życia. Ma to związek z procesem starzenia się społeczeństwa i z typowymi
dla osób starszych schorzeniami układu narządu ruchu, układu oddechowego i krążenia oraz
neurologicznymi. Osoby niepełnosprawne z roku na rok obejmowane są coraz szerszymi formami
wsparcia. W dalszym ciągu występuje jednak wiele rejonów, w których pomoc jest
niewystarczająca. Z tego względu nieustannie dąży się do tego, aby prawa osób niepełnosprawnych
nie były w żaden sposób pomijane.
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3.4.2. Analiza SWOT
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Wysokie kwalifikacje kadry w wielu
instytucjach
i organizacjach pozarządowych.
2. Oferty dotyczące podnoszenia kwalifikacji
kadry
w instytucjach i organizacjach pozarządowych.
3.
Uwzględnienie
problematyki
niepełnosprawności
w działaniach administracji publicznej.
4. Wzrastający poziom wykształcenia osób
niepełnosprawnych.
5. Dostępność placówek pomocy społecznej
udzielających
wsparcia dla osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi :
- Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w
Świdniku,
- Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie.

1. Ograniczony dostęp instytucji do informacji o
sytuacji osób niepełnosprawnych, zamieszkałych
na terenie ich działania, zwłaszcza na obszarach
wiejskich.
2. Bariery architektoniczne.
3. Słaba dostępność do opieki medycznej i
rehabilitacji, szczególnie na terenach wiejskich.
4.
Niska
aktywność
zawodowa
osób
niepełnosprawnych.
5. Niskie dochody gospodarstw domowych osób
niepełnosprawnych.
6. Niewielkie zainteresowanie pracodawców
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
7. Duża liczba osób niepełnosprawnych.
8. Niskie środki na wsparcie finansowe
organizacji pozarządowych, w tym na działania
innowacyjne.

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Włączenie osób niepełnosprawnych w życie
społeczności lokalnej.
2. Przystosowanie istniejącej infrastruktury do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Pełniejsze wykorzystanie potencjału kadry
instytucji
i organizacji pozarządowych w udzielaniu
wsparcia
osobom
niepełnosprawnym
i
współpracy z nimi.
4. Postęp medycyny wpływający na poprawę
sytuacji zdrowotnej osób starszych.
5. System prawny regulujący funkcjonowanie
nowych form pomocy społecznej osób starszych
szansą na poprawę warunków ich życia.

1. Wzrost liczby osób niepełnosprawnych w
związku ze starzeniem się społeczeństwa.
2. Niska świadomość społeczna dotycząca osób
starszych.
3. Zmniejszenie środków PFRON na aktywizację
zawodową osób niepełnosprawnych.
4. Migrowanie ludzi młodych na inne tereny.
4. Zmiana modelu funkcjonowania rodziny.

3.4.3. Rekomendacje dla obszaru wsparcia osób niepełnosprawnych.


Propagowanie szeroko pojętej profilaktyki niepełnosprawności przez instytucje i organizacje
pozarządowe funkcjonujące w obszarze polityki społecznej (programy, projekty na rzecz
podwyższania kultury zdrowotnej społeczeństwa, kultury fizycznej i sportu, warunków życia,
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pracy, odpoczynku) – rozwiązania legislacyjne; działalność instytucji samorządowych
i organizacji pozarządowych.


Propagowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych m.in. w mediach i w życiu
społeczności lokalnych (promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
życia, zadania, imprezy integracyjne) – media, instytucje samorządowe, organizacje.



Poprawa infrastruktury, w tym dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych (obowiązek tzw. projektowania uniwersalnego) – rozwiązania
legislacyjne, działalność instytucji samorządowych.



Ułatwianie dostępu osobom niepełnosprawnym do korzystania z obiektów sportowych,
kulturalnych, edukacyjnych, np. udostępnianie organizacjom pozarządowym – działalność
instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.



Rozwój kadry instytucji i organizacji zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych
i pracą z nimi – poprawa wiedzy i kompetencji - rozwiązania legislacyjne, działalność
instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.



Działania

zamierzające

do

ułatwienia

osobom

niepełnosprawnym

codziennego

funkcjonowania,


Ułatwienie dostępu do edukacji osobom niepełnosprawnym oraz podnoszenie poziomu tej
edukacji – rozwiązania legislacyjne i działalność instytucji edukacyjnych i rehabilitacji
społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych.



Działania na rzecz wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych –
rozwiązania legislacyjne i działalność instytucji działających w obszarze rynku pracy.



Działania mające na celu zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych korzystających
z pomocy społecznej na rzecz ich aktywizacji z udzieleniem wszechstronnego wsparcia –
rozwiązania legislacyjne; działalność instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.



Stworzenie

spójnego,

kompletnego

systemu

wsparcia

instytucjonalnego

dla

osób

niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez rozwiązania legislacyjne oraz podwyższanie jakości
i efektywności pracy instytucji i organizacji pozarządowych.


Rozszerzenie form i zasad współpracy instytucji z organizacji pozarządowymi, w tym poprzez
rozszerzenia katalogu zadań, które mogłyby być wykonywane przez organizacje przy
współudziale i finansowaniu przez instytucje – rozwiązania legislacyjne działalności instytucji
samorządowych i organizacji pozarządowych.
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4. Cele kierunki i efekty interwencji
4.1 Cel główny, cele operacyjne, kierunki i efekty interwencji w obszarze pomocy społecznej
Cel strategiczny:
Dostosowanie infrastruktury socjalnej oraz zwiększenie dostępności usług środowiskowych
i instytucjonalnych, profesjonalizacja kadr pomocy społecznej powiatu.
4.1.1 Cel operacyjny 1
Rozwój zasobów ludzkich w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu świdnickiego
Kierunki działań:
1.

Wzrost kompetencji kadry zatrudnionej w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji

społecznej z terenu powiatu.
a)

Kształcenie ustawiczne w formach szkolnych i pozaszkolnych – kursy, wizyty studyjne,

szkolenia, konferencje, seminaria.
b)

Nabycie kompetencji niezbędnych do radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym,

planowaniem rozwoju zawodowego i osobistego.
2.

Podniesienie kompetencji klientów instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie

niezbędnym do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym – odczuwania empatii, zachowań
asertywnych, umiejętności działania w zespole, przestrzegania prawa, rozwiązywania konfliktów.
a)

Podniesienie kompetencji kluczowych u wychowanków placówek opiekuńczo –

wychowawczych

i

rodzin

zastępczych

–

kompetencje

porozumiewania

się,

naukowe,

matematyczne, informatyczne.
b)

Podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich klientów domów pomocy

społecznej, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Ośrodka Interwencji
Kryzysowej
3.

Podniesienie kompetencji członków organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do

aktywnej współpracy z samorządem terytorialnym przy realizacji zadań publicznych.
4.

Upowszechnienie różnorodnych form komunikacji między jednostkami samorządu
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terytorialnego, klientami tych jednostek i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze
pomocy i integracji społecznej.
a)

dedykowane serwisy internetowe,

b)

wydawnictwa i publikacje,

c)

cykliczny program telewizyjny

4.1.2 Cel operacyjny 2
Rozwijanie infrastruktury społecznej i socjalnej
Kierunki działań:
1.

Termomodernizacja budynków powiatu w których świadczone są usługi z zakresu pomocy

społecznej.
2.

Modernizacja ciągów komunikacyjnych w domach pomocy społecznej, instalacja systemów

poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców, oraz wspomagających pracę personelu.
3.

Zróżnicowanie profili domów pomocy społecznej na terenie powiatu, dostosowanie do

aktualnych potrzeb, rozszerzenie oferty świadczonych usług.
4.

Wymiana środków transportu w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji

społecznej,

zakup

nowych

środków

transportu

przystosowanych

do

przewozu

osób

niepełnosprawnych.
5.

Dostosowanie budynków w których są świadczone usługi z zakresu pomocy i integracji

społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6.

Dostosowanie serwisów internetowych instytucji publicznych i podmiotów niepublicznych

do potrzeb osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.
7.

Rozwój infrastruktury socjalnej poprzez:

a)

utworzenie mieszkań usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków opuszczających

pieczę zastępczą,
b)

utworzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c)

wsparcie tworzenia ośrodka rehabilitacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

d)

wsparcie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,

e)

wsparcie tworzenia świetlic środowiskowych o zasięgu ponadgminnym,

f)

wsparcie tworzenia jednostek specjalistycznego poradnictwa o zasięgu ponadgminnym
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Efekty realizacji działań:
Podniesienie kompetencji kadry pomocy społecznej z terenu powiatu świdnickiego, zwiększenie
roli organizacji pozarządowych w systemie wsparcia i pomocy społecznej. Zwiększenie
kompetencji społecznych i zawodowych klientów pomocy społecznej, uzyskanie przez nich wiedzy
niezbędnej do planowania ścieżki kariery i rozwoju osobistego. Dostosowanie oferty jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej do aktualnego zapotrzebowania, zwiększenie oferty
świadczonych usług. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.
Stworzenie wielokanałowego systemu obiegu informacji, umożliwiającego szybkie reagowanie
instytucji i ich klientów na pojawiające się potrzeby.
Wskaźniki realizacji działania
1.

Ilość pracowników jednostek pomocy społecznej, podnoszących swoje kwalifikacje

w różnego rodzaju formach kształcenia ustawicznego.
2.

Ilość zrealizowanych szkoleń, kursów konferencji, wyjazdów studyjnych.

3.

Ilość wychowanków, biorąca udział w programach i projektach z zakresu podniesienia

kompetencji kluczowych, osobistych i obywatelskich.
4.

Ilość organizacji pozarządowych, współpracujących z samorządem powiatowym przy

realizacji zadań z zakresu integracji i pomocy społecznej.
5.

Ilość wydawnictw, publikacji i emisji programów dotyczących rozwiązywania problemów

społecznych.
6.

Wysokość środków, przeznaczona na realizację inwestycji z zakresu termomodernizacji

i dostosowania budynków pomocy i integracji społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
7.

Zwiększenie ilości osób korzystających z usług domów pomocy społecznej z terenu powiatu

świdnickiego.
8.

Ilość nowych środków transportu przeznaczonych na potrzeby osób niepełnosprawnych,

znajdujących się w dyspozycji instytucji i organizacji pozarządowych z terenu powiatu
świdnickiego.
9.

Ilość instytucji pomocy i integracji społecznej, posiadających serwisy internetowe

dostosowane do standardu WCAG 2.0.
10.

ilość utworzonych:
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g)

mieszkań usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę

zastępczą,
h)

mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

i)

ośrodków rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

j)

podmiotów ekonomii społecznej,

k)

świetlic środowiskowych o zasięgu ponadgminnym,

l)

jednostek specjalistycznego poradnictwa o zasięgu ponadgminnym

4.2. Cel główny, cele operacyjne, kierunki i efekty interwencji w obszarze bezrobocia
i rynku pracy
CEL GŁÓWNY:
ŚWIADCZENIE
W ŚWIDNIKU
POPRZEZ

USŁUG
ORAZ

NA

RZECZ

OSÓB

PRACODAWCÓW

REALIZACJĘ

ZADAŃ

Z

NA

ZAREJESTROWANYCH
JAK

ZAKRESU

NAJWYŻSZYM
PROMOCJI

W

PUP

POZIOMIE,

ZATRUDNIENIA,

ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Cel operacyjne:
1) Zwiększanie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
2) Zwiększanie równości szans na rynku pracy.
3) Promocja i rozwój przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.
4) Upowszechnianie wzoru kształcenia się przez całe życie.
5) Podnoszenie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych pracowników.
6) Stworzenie sieci współpracy z pracodawcami, organizacjami pracodawców, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy.
CEL OPERACYJNY 1.
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ZWIĘKSZANIE

AKTYWNOŚCI

ZAWODOWEJ

OSÓB

BEZROBOTNYCH

I POSZUKUJĄCYCH PRACY, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ
SYTUACJI NA RYNKU PRACY
Kierunki działań:
1) ROZWÓJ POŚREDNICTWA PRACY poprzez podejmowanie działań informacyjnych
w zakresie dostępności pośrednictwa pracy, upowszechnianie ofert pracy w Internecie,
organizację i uczestnictwo w giełdach pracy, uczestnictwo w targach pracy, promowanie
ofert pracy EURES;
2) ROZWÓJ

PORADNICTWA

ZAWODOWEGO

poprzez

podejmowanie

działań

informacyjno-promocyjnych, udzielanie porad indywidualnych, inicjowanie, organizowanie
i prowadzenie grup doradczych, udzielanie indywidualnych i grupowych informacji
zawodowych, podejmowanie działań aktywizujących, takich jak szkolenie z zakresu
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, promocja rozwoju postaw aktywnych
i przedsiębiorczości wśród bezrobotnych, udzielanie pomocy pracodawcom;
3) DOSTOSOWANIE OFERTY SZKOLENIOWEJ DO POTRZEB RYNKU PRACY
poprzez diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności, na które istnieje
zapotrzebowanie

na

lokalnym

rynku

pracy

oraz

sporządzanie wykazu

potrzeb

szkoleniowych osób uprawnionych, organizację szkoleń, monitorowanie organizowanych
szkoleń;
4) PROFILOWANIE

I

AKTYWIZACJA

OSÓB

BEZROBOTNYCH,

W

TYM

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY poprzez
profilowanie osób bezrobotnych, promocję mobilności zawodowej osób bezrobotnych na
rynku pracy, organizowanie staży, organizowanie prac interwencyjnych, organizację robót
publicznych i prac społecznie użytecznych;
5) INTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
poprzez podejmowanie działań informacyjnych i aktywizacyjnych skierowanych do osób
niepełnosprawnych, działań informacyjnych skierowanych do pracodawców.
CEL OPERACYJNY 2.
ZWIĘKSZANIE RÓWNOŚCI SZANS NA RYNKU PRACY
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Kierunki działań:
1) WSPARCIE I REINTEGRACJA KOBIET NA RYNKU PRACY poprzez popularyzację
elastycznych form zatrudnienia, stosowanie programów i usług rynku pracy, podejmowanie
działań informacyjnych skierowanych do kobiet i pracodawców.
CEL OPERACYJNY 3.
PROMOCJA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA
Kierunki działań:
1) STWARZANIE

PRZYJAZNYCH

WARUNKÓW

DLA

ROZWOJU

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI poprzez podejmowanie działań informacyjnych promujących
przedsiębiorczość i samo zatrudnienie, organizację szkoleń z zakresu przedsiębiorczości,
udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym założenie
spółdzielni socjalnej, przez bezrobotnych i poszukujących pracy oraz absolwentów KIS
i CIS, promocję możliwości uzyskania pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
udzielanej przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego;
2) WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
poprzez informowanie o możliwościach korzystania z usług PUP, refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, organizację staży, prac interwencyjnych oraz
robót publicznych, promocję możliwości uzyskania przez pracodawców pożyczki na
utworzenie stanowiska pracy udzielanej przez pośredników finansowych wybieranych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego.
CEL OPERACYJNY 4.
UPOWSZECHNIANIE WZORU KSZTAŁCENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Kierunki działań:
1) PROMOCJA IDEI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO poprzez upowszechnianie
informacji o szkoleniach oraz popularyzacja korzyści z uczestnictwa w szkoleniach,
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finansowanie studiów podyplomowych.
CEL OPERACYJNY 5.
PODNOSZENIE

I

AKTUALIZOWANIE

KWALIFIKACJI

ZAWODOWYCH

PRACOWNIKÓW
Kierunki działań:
1) PODWYŻSZANIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG poprzez organizowanie
szkoleń i kursów doskonalących kwalifikacje pośredników pracy i doradców zawodowych,
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pozostałych pracowników PUP.
CEL OPERACYJNY 6.
STWORZENIE SIECI WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI, ORGANIZACJAMI
PRACODAWCÓW
PROBLEMATYKĄ

ORAZ

INNYMI

RYNKU

PODMIOTAMI

PRACY,

W

TYM

ZAJMUJĄCYMI

SIĘ

ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI.
Kierunki działań:
1) ROZWIJANIE

WSPÓŁPRACY

Z

PODMIOTAMI

ZAJMUJĄCYMI

SIĘ

PROBLEMATYKĄ RYNKU PRACY poprzez udział w projektach rozwijających dialog,
partnerstwo i współpracę na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy, rozwój współpracy
z pracodawcami i organizacjami pozarządowymi;
2) PROMOCJA USŁUG PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA poprzez promocję
działalności PUP w mediach lokalnych i Internecie, opracowywanie i wydawanie ulotek
informacyjnych.
Efekty realizacji działań:
Poprzez podejmowane działania nastąpi zmniejszenie skali bezrobocia na terenie powiatu
świdnickiego, a także złagodzone zostaną negatywne skutki bezrobocia, zarówno w wymiarze
ekonomicznym, jak i społeczno-psychologicznym.
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Ponadto nastąpi intensyfikacja działań zmierzających do:
1)

zwiększenia liczby osób aktywizowanych w ramach różnych form wsparcia;

2)

dostosowania kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób zarówno zarejestrowanych, jak

i niezarejestrowanych (w wieku 45 lat i więcej) oraz pracodawców do aktualnych potrzeb rynku
pracy;
3)

zainteresowania pracodawców współpracą z PUP w Świdniku;

4)

współpracy PUP w Świdniku z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy

i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, stażach, organizacji robót
publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji programu Aktywizacja i Integracja oraz
zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
5)

współpracy PUP w Świdniku z innymi instytucjami rynku pracy, w tym z agencjami

zatrudnienia i Ośrodkiem Wsparcia ekonomii Społecznej w szczególności realizatorami działań
aktywizacyjnych;
6)

wsparcia tradycyjnego kanału wymiany informacji nowoczesnym kanałem (Internet) w celu

przyspieszenia i usprawnienia wymiany informacji;
7)

uzyskania jak najwyższego poziomu jakości pracy PUP w Świdniku.

Wskaźniki realizacji działań:
1) Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej;
2) Wskaźniki efektywności kosztowej;
3) Liczba kontaktów doradców klienta z pracodawcami;
4) Liczba pozyskanych ofert pracy, w tym promowanie ofert pracy w ramach sieci EURES;
5) Liczba zorganizowanych giełd pracy i targów pracy;
6) Liczba kontaktów doradców klienta z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy;
7) Liczba udzielonych indywidualnych i grupowych porad zawodowych;
8) Liczba osób skierowanych na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie
umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo
kierunku kształcenia;
9) Liczba sporządzonych diagnoz zapotrzebowania na zawody i specjalności;
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10) Liczba osób uprawnionych skierowanych na szkolenie indywidualne lub grupowe w celu
podniesienia ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na
podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
11) Liczba osób, którym zostaną sfinansowane studia podyplomowe;
12) Liczba pracodawców i pracowników kształcących się ustawicznie w ramach środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
13) Liczba zawartych porozumień o organizację prac społecznie użytecznych;
14) Liczba osób skierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu;
15) Liczba osób uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja;
16) Liczba spotkań promujących rozwój przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej,
w tym w ramach Świdnickiego Forum Pracodawców i Forum Organizacji Pozarządowych
w Świdniku.
17) Liczba podmiotów powstałych oraz wspartych ze środków publicznych, pochodzących
z urzędu pracy.
18) Liczba zawartych porozumień z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką rynku
pracy;
19) Liczba pracowników PUP w Świdniku podnoszących kwalifikacje zawodowe.
4.3. Cel główny, cele szczegółowe, kierunki i efekty interwencji w obszarze wsparcia
i organizacji systemu pieczy zastępczej
CEL GŁÓWNY:
WZMACNIANIE LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM
4.3.1 Cel operacyjny 1
Stworzenie systemu promowania prawidłowego funkcjonowania rodziny.
Kierunki działań
− tworzenie lokalnych programów promujących rodzinę
− promowanie i wspieranie postaw prorodzinnych- edukacja społeczna, szkolenia dla
pracowników pomocy społecznej, nauczycieli – doradztwo metodyczne.
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− upowszechnianie pozytywnego wzorca rodziny
− promowanie rodzin wielodzietnych
− wspieranie rodzin (szczególnie wielodzietnych) w ich funkcjach wychowawczych,
społecznych i ekonomicznych
− zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizacje form wsparcia rodziny i dziecka.
4.3.2 Cel operacyjny 2
Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich funkcji.
Kierunki działań
1) dalszy rozwój i wspieranie rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym rodzin zawodowych
oraz organizowanie różnych form promujących rodzicielstwo zastępcze
2) zwiększenie usług profilaktycznych i edukacyjnych poprzez poradnictwo rodzinne
(psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prawne), usługi wspierające zadania opiekuńcze
i wychowawcze rodziny, usługi socjalne, wdrażanie nowatorskich programów na rzecz
pomocy rodzinom sprzyjających wzmacnianiu więzi i budowaniu postaw prospołecznych
3) intensyfikacja współpracy instytucjonalnej na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej
4) wspieranie rozwoju sieci placówek całodobowych oraz wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży
5) rozwój wsparcia specjalistycznego
6) podniesienie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
poprzez promowanie postaw wolnych od przemocy, edukację społeczną, współpracę służb,
w tym realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy
7) zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu
Świdnickiego

(

wytyczne

zgodne

z

Krajowym

i

Wojewódzkim

Programem

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 oraz z Powiatowym Programem
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011
- 2014 ):
- rozwój działań profilaktycznych i informacyjno - edukacyjnych dotyczących zjawiska
przemocy w rodzinie,
- poprawa jakości i skuteczności pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy
oraz osobom uwikłanym w przemoc, oraz zwiększanie skuteczności oddziaływań wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie,
8) podnoszenie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu

wsparcia dla rodzin

mających trudności w wypełnianiu swoich funkcji
9) inicjowanie i uczestnictwo w działaniach wzmacniających współpracę między jednostkami
realizującymi zadania z zakresu wsparcia rodziny i dziecka.
10) zaangażowanie

organizacji

pozarządowych

i

podmiotów

ekonomii

społecznej

w realizację form wsparcia rodziny i dziecka,
11) wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami marginalizowanymi.
4.3.3 Cel operacyjny 3
Tworzenie systemu wsparcia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze i rodziny zastępcze.
− podejmowanie

działań

w

kierunku

zabezpieczenia

mieszkań

dla

wychowanków

opuszczających system pieczy zastępczej
− organizacja mieszkań chronionych
− objęcie wsparciem wychowanków w procesie usamodzielniania
− udzielenie pomocy finansowej dla usamodzielniających się wychowanków
− pomoc w nabyciu umiejętności społecznych i zawodowych wychowankom rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
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− zaangażowanie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w realizację
form wsparcia dla wychowanków w procesie usamodzielnienia,
− rozwój systemu wsparcia na rynku pracy.
Efekty realizacji działań:
Sprawnie funkcjonujący system wsparcia rodzin, dzieci i młodzieży, uprzedzający sytuacje
kryzysowe i zapewniający różnorodne formy pomocy, m.in. w kształceniu i wszechstronnych
rozwoju. W momencie wystąpienia kryzysu w rodzinie, system przyjmuje funkcje ratownicze
i opiekuńcze, nie pozostawiając rodziny i dziecka z własnymi problemami. Wspiera on także osoby
usamodzielniane. Efektem realizacji działań powinien być również sprawny system profilaktyki
i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

Wskaźniki realizacji działania
I.

liczba utworzonych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży na

nowych zasadach tj. małe formy do 14 osób, liczba utworzonych rodzin zastępczych, liczba
utworzonych form wsparcia, i dziennych form wsparcia, liczba dzieci i młodzieży korzystających
z dziennych form wsparcia
II.

liczba pozyskanych wolontariuszy, liczba przeszkolonych wolontariuszy, liczba osób

wspieranych przez wolontariuszy, liczba wspomaganych wolontariuszy
III.

liczba utworzonych mieszkań chronionych, ilość osób korzystających ze wsparcia

IV.

liczba utworzonych punktów poradnictwa, ilość udzielonych porad, liczba osób

korzystających z punktów poradnictwa.

4.4

Cel główny, cele operacyjne, kierunki i efekty interwencji w obszarze wsparcia osób

niepełnosprawnych , w tym osób chorujących psychicznie.

CEL GŁÓWNY:
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ROZWÓJ SYSTEMU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM
4.4.1 Cele operacyjne:
1. Rozwój systemu wsparcia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi i ich rodzinami.
Kierunki działań :
1.

Rozwinięcie zakresu oraz poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony

zdrowia, pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii
społecznej, wspieranie tworzenia nowych, w tym świadczących usługi w obszarze geriatrii
i psychiatrii środowiskowej.
2.

Wsparcie tworzenia systemu wczesnego diagnozowania wad rozwojowych.

3.

Wsparcie tworzenia na terenie powiatu zakładu aktywności zawodowej.

4.

Wspomaganie tworzenia i rozwoju na terenie powiatu zakładów pracy chronionej

i spółdzielni socjalnych.
5.

Tworzenie Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej, w tym dla osób

niepełnosprawnych.
6.

Uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

7.

Wspieranie działalności z zakresu profilaktyki zdrowia, wsparcia rehabilitacyjnego

i terapeutycznego rodzin zagrożonych niepełnosprawnością, grup samopomocowych.
8.

Prowadzenie i wspieranie realizacji kampanii informacyjnych, dotyczących możliwości

uzyskania wsparcia przez osoby starsze i niepełnosprawne oraz ich rodziny.
9.

Rozwijanie środowiskowych form wsparcia osób starszych, w tym poprawianie dostępności

i jakości usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych.
10.

Zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych m.in. poprzez

organizowanie spotkań integracyjnych, tworzenie klubów seniora i dziennych domów pobytu,
wspieranie działalności Uniwersytetu III Wieku oraz innych form kształcenia i samokształcenia.
11.

Inicjowanie i wspieranie programów na rzecz wyrównywania szans osób starszych
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w środowisku lokalnym. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
ekonomii społecznej działającymi na rzecz osób starszych oraz z kościołem.
12.

Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze w codziennym życiu.

4.4.2 Cel operacyjny 2 Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna
i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Kierunki działań
1.

Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do różnorodnych form poradnictwa

specjalistycznego, w tym psychologicznego, prawnego i zawodowego. Rozwój systemu
poradnictwa specjalistycznego o zasięgu ponadgminnym.
2.

Wyznaczanie

i

oznakowanie

miejsc

parkingowych

przeznaczonych

dla

osób

niepełnosprawnych przy budynkach użyteczności publicznej, likwidacja barier w ciągach
komunikacyjnych.
3.

Instalacja sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na przejściach dla pieszych, obniżenie

krawężników, budowa ramp i pochylni w ciągach komunikacyjnych.
4.

Wprowadzenie systemów identyfikacji oraz wspomagania elektronicznego (np. w oparciu

o system bluetooth lub Wi–Fi), umożliwiających osobom niepełnosprawnym szybką orientację
w terenie, budynkach użyteczności publicznej i środkach transportu.
5.

Dostosowanie systemów informatycznych, jednostek organizacyjnych gmin i powiatu oraz

jednostek działających na ich zlecenie, służących do wymiany informacji w postaci elektronicznej
do standardu WCAG 2.0.
6.

Zwiększanie wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa osób

niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych.
7.

Zwiększanie wysokości środków przeznaczonych na udział osób niepełnosprawnych

w sporcie, kulturze i turystyce.
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8.

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w tym

w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.
9.

Rozwijanie

sieci

ośrodków

wsparcia

środowiskowego

dla

osób

starszych

i niepełnosprawnych.
10.

Wspieranie pracodawców w tworzeniu i wyposażaniu stanowisk pracy dla osób

niepełnosprawnych, wskazywanie im korzyści wynikających z zatrudnienia tych osób.
11.

Rozwijanie oferty funkcjonujących w powiecie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

12.

Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do informacji o prawach i uprawnieniach.

13.

Wsparcie finansowe i organizacyjne tworzenia szkolnych oddziałów integracyjnych.

14.

Organizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi.

15.

Wspieranie kształcenia w systemie specjalnym oraz nauczania indywidualnego.

16.

Opracowanie i realizacja projektów z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób

niepełnosprawnych, w tym współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Podejmowanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z kościołem.
17.

Wspieranie rozwoju systemu wolontariatu na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

18.

Rozpowszechnianie informacji na temat usług oferowanych przez instytucje i organizacje

pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.
19.

Przeciwdziałających marginalizacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nowych

źródeł i instrumentów wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
20.

Wdrażanie i wspieranie realizacji nowatorskich programów na rzecz pełnego uczestnictwa

osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Efekty realizacji działań:

115

Zwiększenie udziału seniorów i osób dotkniętych niepełnosprawnością w życiu społecznymi
zawodowym. Podniesienie jakości świadczonych im usług. Ułatwienie dostępu do informacji
o możliwych formach wsparcia. Zwiększenie liczby osób usprawnionych i zatrudnionych.
Rozszerzenie wolontariatu.
Wskaźniki realizacji działania
1. liczba placówek i instytucji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
liczba zlikwidowanych barier architektonicznych (działań modernizacyjnych)
2. liczba uczestników w WTZ, liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych w ZAZ
3. liczba materiałów informacyjno - promocyjnych, liczba artykułów, wydanych
publikacji, informatorów i audycji
4. liczba zrealizowanych projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych, liczba
beneficjentów projektów, liczba beneficjentów zaktywizowanych
5. liczba opracowanych i zrealizowanych programów o charakterze integracyjnym,
liczba zorganizowanych imprez i inicjatyw, liczba ich uczestników
6. liczba ośrodków doradztwa i poradnictwa, liczba osób korzystających ze wsparcia,
rodzaj oferowanego wsparcia
7.

Ilość wdrożonych projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, ilość osób

korzystających.
8.

Ilość zrealizowanych szkoleń i konferencji z zakresu ograniczania skutków

niepełnosprawności.
4.5 Cel główny, cele operacyjne, kierunki i efekty interwencji w obszarze wsparcia rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
CEL GŁÓWNY:
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ROZWÓJ SYSTEMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI,
PODMIOTAMI

EKONOMII

SPOŁECZNEJ

ORAZ

WZMOCNIENIE

DIALOGU

SPOŁECZNEGO.
Kierunki działań :
1. Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej m.in. poprzez animowanie powstawania podmiotów
ekonomii społecznej, a następnie wspieranie ich funkcjonowania;
•

tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości społecznej; tworzenie świadomej polityki

wsparcia dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej – m.in. poprzez przekazywanie lokali i gruntów
na preferencyjnych warunkach, czy stosowanie preferencji (klauzul społecznych) przy
zamówieniach publicznych;
•

tworzenie świadomej polityki wsparcia dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej – m.in.

poprzez przekazywanie lokali i gruntów na preferencyjnych warunkach, czy stosowanie preferencji
(klauzul społecznych) przy zamówieniach publicznych; przedszkoli, opieki nad osobami zależnymi,
porządkowania terenów zielonych, promocji, prowadzenia informacji turystycznej) lub też
dostarczania określonych usług, jak i terytorialnych dla tworzenia warunków (instrumentów
prawnych, finansowych, organizacyjnych, edukacyjnych itp.), sprzyjających rozwojowi ekonomii
społecznej na lokalnym terenie; prowadzenie polityki marketingowo-informacyjnej z zakresu
ekonomii społecznej;
•

wprowadzanie w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych urzędach pracy aktywnych

form reintegracji społecznej i zawodowej ukierunkowanych na powstawanie i wsparcie podmiotów
ekonomii społecznej m.in. poprzez:
- pracę socjalną, która jest ukierunkowana na zakładanie podmiotów ekonomii społecznej oraz
wspiera ich działanie;
- kierowanie beneficjentów OPS i M/PUP na odbycie praktyk lub stażu w podmiotach ekonomii
społecznej;
- udzielanie dotacji na założenie spółdzielni socjalnych.
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2. Wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w społeczno–gospodarczym rozwoju
społeczności lokalnej:
•

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy lub mających

trudności w dostępie do niego poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej;
•

Wykorzystanie innowacyjności oraz umiejętne łączenie potencjału osób i instytucji, a także

środków lokalnych i pozyskiwanych z zewnątrz w celu prowadzenia spójnej polityki rozwoju, ale
też rozwiązywania problemów społecznych;
•

Wskazanie obszarów, które można przekazać np. w ramach partnerstwa publiczno -

społecznego do realizacji podmiotom ekonomii społecznej.

5. Źródła finansowania działań
Środki finansowe na działania zaplanowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Powiatu Świdnickiego na lata 2015 – 2020 będą pochodzić z:
- budżetu powiatu Świdnickiego (w tym budżetów jednostek organizacyjnych powiatu),
- budżetu państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- funduszy europejskich,
- Funduszu Pracy,
- innych programów i grantów,
- środków własnych organizacji pozarządowych.
Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację strategii nie jest możliwe
ze względu na długi okres obowiązywania dokumentu, brak długookresowych źródeł finansowania,
a także wieloletnich dokumentów finansowych określających planowane wydatki powiatu na
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bieżącą działalność. Czynnikiem utrudniającym szacowanie źródeł finansowania jest również
powstawanie dokumentów programowych nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata
2014 – 2020.
6. System monitorowania i ewaluacji
Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegać będą na systematycznej ocenie
realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działań w przypadku istotnych zmian
społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie
poszczególnych problemów społecznych. Podstawowym Celem wyżej wymienionych działań
będzie dostarczenie praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji. Wdrażanie
Strategii monitorowane będzie na bieżąco przez realizatorów merytorycznych poszczególnych
zadań, natomiast ocena stopnia realizacji i osiągniętych efektów będzie dokonywana corocznie.
7. Sposób zarządzania realizacją założeń, podmioty uczestniczące
Nieodzownym elementem planowania strategicznego, decydującym o skuteczności procesu
realizacji strategii jest system zarządzania. Brak sprawnie działającego systemu zarządzania
realizacją strategii może spowodować, że podejmowane działania staną się niespójne i niezgodne
z założeniami.
Procesem zarządzania Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Świdnickiego w latach 2015 – 2020 kierować będzie powołany przez Starostę
Świdnickiego Zespół Zarządzający Strategią w składzie:
1. Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego ds. Zdrowia i Spraw Społecznych,
2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku,
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku,
4. Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu Świdnickiego,
5. Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej (mającej zasięg ponadgminny) działającej w obszarze
pomocy społecznej lub pomocy osobom niepełnosprawnym.
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Zespół Zarządzający Realizacją Strategii odpowiada za wdrażanie, monitorowanie
i aktualizację Strategii. Do zadań Zespołu należą w szczególności:
− -Okresowy przegląd postępów osiągania celów operacyjnych Strategii poprzez ocenę
wskaźników monitoringowych.
− - Podejmowanie działań korygujących, w przypadku stwierdzenia odchyleń
− od zamierzonych celów.
− - W razie potrzeby powoływanie dodatkowego Zespołu Roboczego do spraw realizacji
Strategii, złożonego z przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i innych podmiotów
i instytucji zaangażowanych i zainteresowanych rozwiązywaniem problemów społecznych.
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku koordynuje wdrażanie i monitorowanie
Strategii poprzez gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją Strategii, sporządzanie
raportów w oparciu o otrzymane dane od jednostek realizujących poszczególne zadania,
inicjowanie i organizowanie spotkań Zespołu Zarządzającego Realizacją Strategii.

Dokument przygotowany w ramach projektu „Bez barier – wdrożenie standardów współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 - 2013 .
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