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1. WST P
Proces planowania strategii pomocy społecznej w powiecie ełckim
rozpocz ła Uchwała Zarz du Powiatu Ełckiego Nr 35\2003 z dnia 14 marca
2002 w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania programu strategii
pomocy społecznej powiatu ełckiego do 2015, zmieniona Uchwał Nr 45/2003 z
dnia 20 marca 2003 roku .
18 kwietnia 2002 roku został powołany Zespół Programowy, który zaj ł si
okre leniem głównych obszarów strategii. W skład zespołu weszli:
1. Andrukiewicz Tomasz – Etatowy Członek Zarz du Powiatu Ełckiego
2. S. Dembowska Maria – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
„T czowy Dom”
3. Garboli ska – Bancer Bo ena – Dyrektor Miejskiego O rodka Pomocy
Społecznej w Ełku
4. Ks. Herman Tadeusz – Wicedyrektor „Caritas” Diecezji Ełckiej
5. Litman Stanisław – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
Ełckiej
6. Szyma ska Anna – Pracownik Urz du Miasta Ełk
7. Walczuk Iwona – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Planowanie i koordynacja wszystkich etapów prac nad strategi

pomocy

społecznej nale ały do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.
Wypracowanie podstaw pomocy społecznej powiatu odbyło si podczas trzech
spotka warsztatowych.
Podczas warsztatów wyodr bniono pi

głównych problemów strategicznych:

 kryzys rodzinny (dziecko w rodzinie, rodzina z niepełnosprawnymi, rodzina
z osobami starszymi, rodzina z patologiami),
 zjawisko

marginalizacji,

ró nych

grup

społecznych

(rodziny

popegeerowskie, Romowie, bezdomni alkoholicy, narkomani),
 bezrobocie (długotrwałe i strukturalne),
 zapewnienie bezpiecze stwa socjalnego,
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 współpraca z organizacjami pozarz dowymi – wykorzystanie potencjału
partnerów społecznych.
W przyj tej metodzie wykorzystano wiedz i do wiadczenie wszystkich osób
zajmuj cych si budowaniem strategii rozwoju pomocy społecznej w powiecie
ełckim, w wi kszo ci pracowników ró nych jednostek organizacyjnych oraz
organizacji pozarz dowych.
Strategia pomocy społecznej powiatu ełckiego jest zgodna ze strategi
pomocy społecznej województwa warmi sko – mazurskiego, zało eniami
polityki pa stwa w tym zakresie oraz jest spójna ze Strategi

Rozwoju

Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmi sko – Mazurskiego i
Strategi Zrównowa onego Rozwoju Powiatu Ełckiego.
Przyj cie strategii pomocy społecznej przez Rad Powiatu Ełckiego nie
zamyka procesu jej aktualizacji i doskonalenia. Efekty realizacji strategii
uzale nione b d

od powszechnej akceptacji strategii i jej wsparcia przez

wszystkich sojuszników działa pomocowych.
2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU EŁCKIEGO

2.1. Poło enie

Powiat ełcki le y we wschodniej cz ci województwa warmi sko —
mazurskiego, obejmuje Pojezierze Ełckie i cz

Mazur Garbatych.

Powiat ełcki tworz cztery gminy:
Gmina Ełk

powierzchnia 380 km2

Gmina Kalinowo

powierzchnia 285 km2

Gmina Prostki

powierzchnia 230,5 km2

Gmina Stare Juchy

powierzchnia 196,6 km2
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W obr bie gmin funkcjonuje:
- 155 sołectw
- 209 miejscowo ci (statystycznych).

Liczba ludno ci powiatu:
Gmina Ełk

ludno

ogółem (w tys.) 10,5

Gmina Kalinowo

7,5

Gmina Prostki

7,8

Gmina Stare Juchy

4,3

Miasto Ełk

56,1

Powiat ełcki – ludno

ogółem w tys. – 86,2 osób.

Ł czna powierzchnia powiatu ełckiego to 1112,10 km2. Pod wzgl dem
powierzchni powiat ełcki zajmuje 12 lokat w województwie.
Ełk - miasto le ce w centralnej cz ci Mazur, liczy sobie ponad 650 lat.
Poło one jest nad rzek

Ełk i jeziorem Ełk. A

20% powierzchni miasta

stanowi wody, co sprzyja rozwojowi turystyki i sportów wodnych. W Ełku
mieszka ponad 56 tysi cy ludzi.
Dogodne poło enie, na skrzy owaniu dróg i linii kolejowych, odgrywa
znacz c

rol

w

rozwoju

miasta.

Dzi ki

walorom

przyrodniczym,

mo liwo ciom gospodarczym i aktywno ci mieszka ców, Ełk jest centralnym
miastem subregionu, wpisanym do elitarnego grona miast ekologicznych w
Polsce.

2.2 Rynek pracy

Struktura jednostek gospodarczych wskazuje na dominacj sektora prywatnego.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w dniu 31 XII 2001 roku
wynosiła
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6 906, z tego 260 w sektorze publicznym i 6 646 w sektorze prywatnym.
Zakłady osób fizycznych stanowiły 82,42 % podmiotów sektora prywatnego.
Bezrobocie jest problemem społecznym, który oprócz wymiaru ekonomicznego
ma du e znaczenie społeczne i psychologiczne. Brak mo liwo ci znalezienia
zatrudnienia powoduje powstawanie negatywnych skutków, którymi dla osoby
bezrobotnej s mi dzy innymi: dezaktualizacja zdobytej wiedzy i do wiadcze
zawodowych, spadek poczucia własnej warto ci i funkcjonowanie poni ej
własnych mo liwo ci, zaburzenie pełnienia szeregu wa nych społecznie ról. W
miar przedłu ania si okresu pozostawania bez pracy problemy te nasilaj si i
rodz takie kwestie jak: ubóstwo, frustracja, izolacja, wycofywanie si z ycia
społecznego oraz pogorszenie ogólnego stanu zdrowia. Zwłaszcza utrata prawa
do zasiłku z Urz du Pracy zmusza najcz ciej osoby bezrobotne do szukania
wsparcia mi dzy innymi w instytucjach pomocy społecznej.
2.3 Poziom bezrobocia
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urz dzie pracy w ko cu listopada
2003r.

wyniosła 9794. osób i była o 212 . osób, tj. o 2,2% wy sza w

porównaniu do miesi ca poprzedniego /w ko cu pa dziernika 9582/.
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Wzrost liczby bezrobotnych miał miejsce
powiatu tj. gminie Ełk,

w mie cie Ełk oraz 4 gminach

gminie Prostki , gminie Stare Juchy oraz gminie

Kalinowo.

Tab.1

Poziom

bezrobocia

w poszczególnych gminach (stan na koniec

miesi ca listopada 2003 r.):

M-c

Miasto Ełk Gmina Ełk
2045

Gmina
Kalinowo
1041

Gmina Prostki Gmina
Juchy
1236
617

Stycze

5825

Luty
Marzec
Kwiecie
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpie
Wrzesie
Padziernik
Listopad

6048
5979
5814
5574
5592
5453
5376
5229
5201
5257

2057
2031
1997
1893
1860
1806
1778
1761
1757
1826

1049
1016
985
933
937
932
916
913
934
969

1217
1197
1184
1131
1098
1086
1085
1086
1085
1124

Stare

616
628
632
631
609
621
624
626
605
618

Z bezrobotnych pozostaj cych w ewidencji PUP w Ełku w dniu
30.11.2003 r. zdecydowan wi kszo

stanowiły osoby pochodz ce z miasta

Ełku – 5257 (53,7 %), zamieszkali w pozostałych gminach nale cych do
powiatu ełckiego byli w mniejszo ci- 4537 (42,3 %).
W porównaniu do listopada

2002r roku bezrobocie zmniejszyło si o 547 .

osób, tj. o 9,4 %.
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Tab. 2 Ilo

bezrobotnych

powiatu ełckiego (okres porównawczy 2002 i

2003)
Miesi c

2002

2003

Przyrost /spadek

Stycze

11483

10899

-584

Luty

11501

10987

-514

Marzec

11334

10851

-483

Kwiecie

11032

10612

-420

Maj

10520

10162

-358

Czerwiec

10616

10096

-520

Lipiec

10581

9898

-683

Sierpie

10454

9779

-675

Wrzesie

10472

9615

-857

Pa dziernik

10338

9582

-756

Listopad

10341

9794

-547

2.4 Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia jest wska nikiem, który pozwala okre li stopie nie
zagospodarowania

zasobów

pracy.

Stopa

bezrobocia

w

pa dzierniku

bie cego roku w powiecie ełckim kształtowała si na poziomie 28,9%
Odpowiednie wska niki wynosiły :

Województwo warmi sko- mazurskie - 27,4%
Kraj

-17,4%

6

Tab.3 Stopa bezrobocia – zestawienie miesi czne
Miesi c

Powiat

Kraj

Województwo

ełcki
Stycze

31,2 %

18,7 %

29,6 %

Luty

31,4

18,8

29,7

Marzec

31,2

18,7

29,4

Kwiecie

30,7

18,4

28,8

Maj

29,8

17,9

28,1

Czerwiec

29,6

17,8

27,9

Lipiec

29,2

17,8

27,8

Sierpie

29,3

17,6

27,7

Wrzesie

28,9

17,5

27,5

Pa dziernik 28,9

17,4

27,4
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3 DIAGNOZA POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE EŁCKIM
3.1 Uwagi ogólne

W Polsce od pocz tku lat 90 d y si

do decentralizacji polityki

społecznej poprzez przekazywanie samorz dom lokalnym kompetencji i zada
pa stwowej władzy wykonawczej, jak równie

popieranie rozwoju instytucji i

organizacji pozapa stwowych (organizacji pozarz dowych).
Ro nie rola władz lokalnych w zarz dzaniu pomoc

społeczn , o wiat ,

mieszkalnictwem, słu b zdrowia oraz placówkami kulturalnymi.
Pomoc społeczna jest instytucj polityki społecznej pa stwa maj c na celu
umo liwienie

osobom

i

rodzinom

przezwyci anie

trudnych

sytuacji

yciowych, których nie s one w stanie pokona wykorzystuj c własne rodki,
mo liwo ci i uprawnienia.
Zgodnie z ustaw

o pomocy społecznej, pomoc społeczn

organizuj

organy administracji rz dowej i samorz dowej, współpracuj c w tym zakresie z
organizacjami społecznymi, Ko ciołem Katolickim, innymi ko ciołami,
zwi zkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.
Osoby i rodziny korzystaj ce z pomocy społecznej, s obowi zane do
współudziału w rozwi zywaniu ich trudnej sytuacji yciowej.
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezb dnych potrzeb
yciowych osób i rodzin oraz umo liwianie im bytowania w warunkach
odpowiadaj cych godno ci człowieka. Pomoc społeczna powinna w miar
mo liwo ci doprowadzi do yciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze rodowiskiem.
Jednym z zada samorz du powiatu wynikaj cym mi dzy innymi z art. 10
a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej jest opracowywanie
strategii rozwoju pomocy społecznej.
Celem strategii jest przedstawienie bilansu korzystnych i niekorzystnych
cech społecznych regionu a na ich podstawie identyfikacja barier i przeszkód
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oraz opracowanie dokumentu, dzi ki któremu mo liwe b dzie sprawne i
racjonalne organizowanie działa , zmierzaj cych do rozwi zania problemów
społecznych w powiecie ełckim, mi dzy innymi przez wprowadzanie
programów słu cych realizacji zada pomocy społecznej.
Podstaw strategii powinno by maksymalne wykorzystanie istniej cych w
regionie zasobów, potencjału i korzy ci płyn cych z jego uwarunkowa

i

poło enia. Dlatego wa ne jest, aby oparta ona była na analizie istniej cego stanu
regionu, jego mo liwo ci i zagro e oraz infrastruktury i zasobów.
Samorz d lokalny odpowiedzialny za całokształt realizacji zada polityki
społecznej na szczeblu lokalnym musi przeprowadzi diagnoz potrzeb społeczno ci lokalnej, stopie odczuwania poszczególnych potrzeb musi by permanentnie monitorowany, a realizacja zada powinna podlega stałej kontroli i
ocenie: zarówno z punktu widzenia prawnych zobowi za samorz du terytorialnego, jak i z punktu widzenia odbiorców usług.
Umo liwienie mieszka com znalezienia si w strefie pozbawionej zagro e
dla

bezpiecze stwa

socjalnego

wymaga

stworzenia

takiego

systemu

zaspokajania potrzeb społecznych, który szybko reaguje na zmiany i adaptuje
si

do stale zmieniaj cych si

warunków społecznych. Stworzenie takiego

systemu jest mo liwe poprzez opracowanie narz dzi pracy, które:
- s wspólne dla wszystkich podmiotów realizuj cych zadania polityki społecznej,
- umo liwiaj działania w oparciu o te narz dzia w ka dej, zmieniaj cej si
sytuacji społecznej,
- słu

nie tylko podejmowaniu działa , ale równie monitorowaniu skutecz-

no ci tego, co ju jest realizowane.
Planowana strategia rozwi zywania problemów społecznych powinna
zakłada

mo liwo

okre lania potrzeb przez samych zainteresowanych,

zostawia im te swobod

w ich zaspokajaniu, wł czaj c instytucje dopiero w

momencie, gdy rozwi zanie problemów przez samych mieszka ców nie jest ju
mo liwe. Promocji podlega wi c oddolna inicjatywa społeczna, czyli aktywno
obywatelska przejawiaj ca si w funkcjonowaniu szeroko poj tych organizacji
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pozarz dowych i grup nieformalnych. Strategia powinna ukazywa mo liwo ci
uruchamiania i wykorzystywania ró norodnych zasobów społeczno ci lokalnej
w rozwi zywaniu problemów społecznych m.in. poprzez:
- tworzenie strategii wieloletnich - umo liwiaj cych „dojrzewanie" inicjatyw
obywatelskich do poszczególnych zada ,
- budowanie strategii w oparciu o oczekiwane efekty - umo liwiaj c inicjatywom społecznym wybór metod i technik rozwi zywania problemów,
Strategia przewiduje stopniowe przej cie od systemu ratownictwa do systemowego

rozwi zywania

problemów

społecznych

i

ich

zapobiegania.

Współpraca wszystkich podmiotów funkcjonuj cych w obszarach polityki społecznej jest niezb dna jako warunek skuteczno ci i trwało ci prowadzonych
działa . Zgodnie z proponowan strategi – współpraca ta odbywa si b dzie
przy zachowaniu zasady równo ci wszystkich podmiotów.
Sposobem na osi gni cie efektywno ci i trwało ci w realizowaniu strategii
minimalizowania i likwidacji obszarów zagro e bezpiecze stwa socjalnego jest
partnerstwo - rozumiane jako współdziałanie równych podmiotów, oparte o
rzeczywiste problemy. Podkre la si wzrost roli organizacji pozarz dowych
przy jasno okre lonych zasadach ich finansowania i zastosowaniu narz dzi
słu cych ewaluacji. Współpraca z organizacjami pozarz dowymi podlega od
paru lat procesowi ustawicznego rozwoju. Zwi ksza si rola tego sektora w yciu społecznym, zauwa alna jest te coraz wi ksza dojrzało

w działalno ci

wielu organizacji.
Wraz z reform administracyjn kraju i powstaniem nowych struktur
przypisano pomocy społecznej wiele nowych zada , które dot d pozostawały w
zainteresowaniu innych resortów. Od 1999 r. pomoc społeczna przej ła rodziny
zast pcze, a od roku 2000 cały system opieki nad dzieckiem i rodzin . Oznacza
to,

e nowa rola pomocy społecznej nie ogranicza si

tylko do działa

ratowniczych, a stanowi wachlarz oddziaływa o charakterze profilaktycznym,
doradczym i wspieraj cym.
Działania pomocy społecznej na rzecz rozwi zywania problemów
społecznych maj

(ogólnie rzecz bior c) dwojaki charakter: pomocy
10

rodowiskowej i pomocy instytucjonalnej. Tak te

zlokalizowana jest

infrastruktura pomocy społecznej skoncentrowana na pracy w rodowisku i w
instytucjach.
Do infrastruktury pomocy społecznej zaliczamy jednostki organizacyjne
pomocy społecznej oraz zatrudnionych w nich pracowników. Zgodnie z zapisem
ustawy o pomocy społecznej do jednostek nale : regionalne o rodki polityki
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, o rodki pomocy społecznej,
domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa (w tym
rodzinnego), placówki opieku czo – wychowawcze, o rodki adopcyjno –
opieku cze, mieszkania chronione, o rodki wsparcia i o rodki interwencji
kryzysowej.

3.2 Infrastruktura pomocy rodowiskowej

rodowiskowa pomoc społeczna wiadczona jest przez o rodki pomocy
społecznej,

powiatowe

centra

pomocy

rodzinie,

rodowiskowe

domy

samopomocy, o rodki interwencji kryzysowej.
Charakteryzuj si tym, e pozwalaj na skuteczne udzielanie pomocy
osobie lub rodzinie w miejscu zamieszkania, jednocze nie b d c mniej
kosztown form , ni placówki opieki całodobowej- stacjonarnej.
W powiecie ełckim funkcjonuj nast puj ce jednostki wiadcz ce pomoc
rodowiskow ;
-

rodowiskowy dom samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Benedyktynek Misjonarek przeznaczony dla chłopców z zaburzeniami
psychicznymi i innymi sprz onymi niepełnosprawno ciami. Przeznaczony
on jest na 20 miejsc,

- osobom bezdomnym wiadczona jest pomoc w formie schronienia, któr w
powiecie zapewnia:
• noclegownia przy Izbie Wytrze wie w Ełku przeznaczona na 8 miejsc
• noclegownia prowadzona przez „Caritas” przeznaczona dla 32 m czyzn
• Ełcki O rodek dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich,
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- O rodek Interwencji Kryzysowej przeznaczony jest dla 15 kobiet z dzie mi,
- Warsztaty Terapii Zaj ciowej prowadz

zaj cia dla niepełnosprawnej

młodzie y upo ledzonej umysłowo, przeznaczone dla 25 osób, prowadzone
przez „Caritas” Diecezji Ełckiej,
- GOPS w Ełku,
- GOPS w Kalinowie,
- GOPS w Prostkach,
- GOPS w Starych Juchach,
- MOPS w Ełku.

3.3 Infrastruktura instytucjonalna

Do infrastruktury instytucjonalnej zaliczamy: domy pomocy społecznej,
domy dziecka, pogotowia opieku cze, młodzie owe o rodki wychowawcze.
W powiecie ełckim funkcjonuj 2 domy pomocy społecznej, 1 dom dziecka oraz
2 dom rodzinne:
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przeznaczony jest dla osób
dorosłych przewlekle psychicznie chorych, nie wymagaj cych leczenia
szpitalnego, a jedynie stałej opieki lekarskiej i piel gniarskiej, w tym
psychiatrycznej, statutowa i wykorzystana liczba miejsc – 280.
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci “T czowy Dom” to o rodek
kompleksowej opieki i rehabilitacji dla dzieci i młodzie y z upo ledzeniem
umysłowym (umiarkowanym, znacznym i gł bokim) lub/i sprz onymi
niepełnosprawno ciami prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
Misjonarek w Ełku, statutowa i wykorzystana liczba miejsc – 110.
- Dom Dziecka im. red. Grzegorza Aleksandrowicza w Ełku - Statutowa liczba
miejsc – 60, liczba dzieci przebywaj cych w Domu Dziecka na dzie
30.11.2003 r. – 60.
- Dom Rodzinny w Ełku. W roku 2003 w Domu Rodzinnym przebywa 7
dzieci w ró nym wieku i prowadzony jest przez p. H. wiek
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- Dom Rodzinny w Ełku. Utworzony w grudniu 2003 r. w Domu przebywa 4
dzieci i prowadzony jest przez pani Teres Górsk .

3.4 Kadra

Zatrudnienie pracowników socjalnych w poszczególnych o rodkach pomocy
społecznej powiatu ełckiego przedstawia si nast puj co:
MOPS w Ełku- 23,
GOPS w Ełku -5
GOPS w Prostkach - 2 ,
GOPS w Kalinowie-3
GOPS w Starych Juchach -2
PCPR w Ełku – 2
Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Ełku w 2002 r. udzielił pomocy
1848 rodzinom (liczba osób w tych rodzinach 7217), wiadczenia przyznano
2330 osobom z 1848 rodzin. Ł czna kwota pomocy 6.821.948 zł.
Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach w 2002 r.
udzielił pomocy 375 rodzinom (liczba osób w tych rodzinach 1462, osoby które
skorzystały z pomocy- 627). Kwota udzielonej pomocy – 567.057 – zadania
zlecone, 132.095 –

rodki finansowe z Urz du Gminy na zadania własne.

Ł czna kwota pomocy 699.152 zł.
Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Prostkach w 2002 r. udzielił
pomocy 1286 rodzinom (liczba osób w tych rodzinach 5519. Kwota udzielonej
pomocy – 964.200 – zadania zlecone, 225.000 – zadania własne. Ł czna kwota
pomocy 1.314.221 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku - stan zatrudnienia w
jednostce w 2002 r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 6,25 osób.
Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Kainowie w 2002 r. – udzielił
pomocy 527 rodzinom (liczba osób w tych rodzinach, obj tych pomoc 2.578).
Liczba osób, którym przyznano

wiadczenia 678. Wysoko

wiadcze

obligatoryjnych 652.244. Ł czna kwota pomocy 985.473 zł.
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Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Ełku w 2002 r. – udzielił pomocy
712 rodzinom (liczba osób w tych rodzinach, obj tych pomoc 2.803). Kwota
udzielonej pomocy – 1.729.484 zł. Wg stanu na dzie 15 grudnia 2003 r. na
terenie powiatu ełckiego funkcjonowało 113 rodzin zast pczych, w których
przebywało ł cznie 147 dzieci. W roku 2003 ustanowiono 21 nowych rodzin
zast pczych, w których umieszczono 30 dzieci. Usamodzielniło si
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wychowanków rodzin zast pczych. Nauk kontynuowało 76 osób.

3.5 Organizacje pozarz dowe

Do zasobów powiatu nale y zaliczy równie organizacje pozarz dowe
działaj ce w szeroko rozumianej pomocy społecznej: s to głównie fundacje,
stowarzyszenia i organizacje ko cielne. Organizacje te maj

charakter

niedochodowy i zorientowane s na podejmowanie ró nych inicjatyw na rzecz
osób i rodzin wymagaj cych szczególnego wsparcia i pomocy. Na terenie
powiatu ełckiego funkcjonuj organizacje pozarz dowych działaj cych głównie
na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin patologicznych. Organizacje
pozarz dowe funkcjonuj ce na terenie powiatu ełckiego:
 Caritas Diecezji Ełckiej
 Ełckie Stowarzyszenie Centrum Trze wo ci
 Ełcki O rodek Dla Ludzi Biednych i Ubogich
 Fundacja Pomocy Dzieciom im. w. Dominika Savio
 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
 Organizacje i grupy nieformalne powstałe celem realizacji zada z zakresu
pomocy społecznej
 Polski Zwi zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 Polski Zwi zek Niewidomych Koło w Ełku
 Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane i
Osób Niepełnosprawnych
 Stowarzyszenie „ yj Bezpiecznie” w ramach którego funkcjonuje Centrum
Wolonatriatu
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 Stowarzyszenie Chorych Kardiologicznie „SERCE”
 Stowarzyszenie Przyjaciół „AMAZONKI”
 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przysta ” przy Domu
Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
 Stowarzyszenie

„KORMORAN”

na

Rzecz

Dzieci

Młodzie y

i

Niepełnosprawnej
 Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. w. Łazarza w Ełku
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 Ełcka Kuria Diecezjalna Wydział Duszpasterstwa Rodzin, w ramach której
funkcjonuje:
- Katolicki O rodek Adopcyjno – Opieku czy
- Specjalistyczna Poradnia ycia Rodzinnego „Nadzieja”
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich „Agape”

3.6

Problemy osób niepełnosprawnych i pomoc rodzinom z osobami
niepełnosprawnymi

Jednym z najbardziej niepokoj cych problemów społecznych ostatnich
lat, nie tylko w powiecie ełckim i kraju, ale i na całym wiecie, jest wzrost
liczby osób niepełnosprawnych.
W polityce rodzinnej pa stwa na szczególn uwag zasługuje problem
rodzin

z

osobami

niepełnosprawno

niepełnosprawnymi.

W

rodzinach

tych

bowiem

ich członków generuje szereg niekorzystnych zjawisk

utrudniaj cych samodzielne ycie i rozwi zywanie podstawowych problemów
ekonomicznych, bytowych, wychowawczych i opieku czych. Rodziny, w skład
których wchodzi osoba niepełnosprawna, staj przed problemami yciowymi,
odnosz cymi si do materialnej sfery ich ycia, konieczno ci sprawowania
opieki i wiadczenia usług piel gnacyjnych, niesienia pomocy w wykonywaniu
codziennych czynno ci i zapewnienia warunków domowej rehabilitacji.
Działania podejmowane na rzecz rodzin, w których

yj

osoby

niepełnosprawne powinny by zró nicowane. Inaczej bowiem kształtuj si
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potrzeby samotnych osób niepełnosprawnych tworz cych jednoosobowe
gospodarstwa domowe ni potrzeby rodzin wieloosobowych opiekuj cych si
niepełnosprawnym członkiem rodziny. Odmiennych form wsparcia i pomocy
oczekuj

rodzice wychowuj cy dzieci niepełnosprawne, odmiennych za

niepełnosprawni rodzice wychowuj cy dzieci zdrowe.
Pomoc rodzinom z osob

niepełnosprawn

i chor

jest realizowana

mi dzy innymi poprzez:
♦ wiadczenia rehabilitacyjne,
♦ system

opieki

w

rodowisku

szkolnym

i

kształcenie

dzieci

niepełnosprawnych,
♦ działania

na

rzecz

aktywizacji

zawodowej

i

ekonomicznego

usamodzielniania si osób niepełnosprawnych,
♦ specjalistyczn

opiek

medyczn ,

w

tym

wczesne

diagnozowanie

niepełnosprawno ci.
Powodzenie wielu działa prowadzonych w ród osób niepełnosprawnych
zale y od sposobu wykorzystania funduszy przeznaczonych na ten cel. W wielu
przypadkach uzasadnione ekonomicznie, ale tak e ze społecznego punktu
widzenia, jest pozostanie osoby niepełnosprawnej w rodzinie w zamian za jej
odpowiednie wsparcie finansowe. Niezb dna w tych sytuacjach jest pomoc w
postaci usług opieku czych i rehabilitacyjnych, w prowadzeniu gospodarstwa
domowego,

w

niepełnosprawnej
szczególno ci

przystosowaniu

mieszkania

oraz

tak e

stałej

nierzadko

pomocy

finansowej

do

wsparcie

obecno ci

osoby

psychologiczne.

nale ałoby

udzieli

W

osobom

rezygnuj cym z pracy zawodowej w celu sprawowania opieki nad
niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Spraw najwy szej wagi jest zapobieganie izolacji i marginalizacji osób
niepełnosprawnych i ich rodzin . Sprzyja temu tworzenie warunków integracji
osób niepełnosprawnych z najbli szym otoczeniem społecznym (rodzina, kr gi
s siedzkie, instytucje lokalne), przeciwdziałanie izolacji rodzin z osob
niepełnosprawn oraz przygotowywanie osób niepełnosprawnych - tam gdzie to
jest mo liwe – do samodzielnego ycia.
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Do najwa niejszych problemów osób niepełnosprawnych
zamieszkuj cych w powiecie ełckim mo na zaliczy :
♦ nagminnie

wyst puj ce

utrudniaj ce aktywno

bariery

architektoniczne

i

komunikacyjne

społeczno – zawodow i kulturaln ,

♦ bariery w aktywno ci zawodowej wynikaj ce z niedostatecznej bazy
szkoleniowej,
♦ utrudniony dost p do usług rehabilitacyjnych.

LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE
EŁCKIM (OPRACOWANIE WŁASNE)


Osoby niepełnosprawne

Rok

Ludno

1999

86000

1845

2000

86000

2767

2001

86108

4847

2002

86223

10394

Pracuj ce w Na otwartym Prowadz ce
zakładach
rynku pracy działalno 
pracy
gospodarcz
chronionej
Osoby
47
niepełnosprawne

Bezrobotne

Poszukuj ce
pracy

17

180

90

zagro one

dysfunkcjami

214

3.7 Problemy wyst puj ce w rodzinach

Rodziny

dysfunkcyjne

i

potrzebuj

kompleksowej pomocy, skierowanej do wszystkich ich członków, we
wszystkich sferach ycia. Celem pomocy winno by przezwyci enie trudno ci
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i usamodzielnienie rodziny, poprzez ukazanie sposobów wyj cia z kłopotów i
odpowiednie wsparcie materialne. Ukierunkowana pomoc stanie si bardziej
efektywna i nie spowoduje bierno ci zainteresowanych oraz nie zniech ci
innych do stawiania siebie w podobnych sytuacjach.
Istniej ró ne przyczyny dysfunkcji rodzin, przy czym w wielu rodzinach
przyczyny te kumuluj si . Szczególnym przykładem s liczne rodziny byłych
pracowników pa stwowych gospodarstw rolnych, które wymagaj w zwi zku z
tym specyficznej, wielofunkcyjnej pomocy. Długotrwały brak aktywno ci
zawodowej rodziców, szerz cy si
materialne ograniczaj lub wr cz

alkoholizm, niesprzyjaj ce warunki

uniemo liwiaj osi gni cie odpowiedniego

poziomu wykształcenia oraz ukształtowanie wła ciwych aspiracji yciowych
młodego pokolenia. Szanse rozwoju intelektualnego dzieci i młodzie y z tych
rodzin obni a ponadto brak przekazu wła ciwych wzorców warto ci zarówno w
rodzinie jak i najbli szym rodowisku.

3.8 Osoby dotkni te uzale nieniami

Zauwa alnym zjawiskiem w obszarze pomocy społecznej jest alkoholizm
oraz inne uzale nienia zwłaszcza: narkomania, nikotynizm, uzale nienia
cywilizacyjne tak jakie komputer, internet, telefon komórkowy, gry hazardowe.
Jest to trudny do rozwi zania problem społeczny, gdy zarówno jego ródłem
jak i jego skutkiem s

inne problemy. Nadu ywanie alkoholu i

psychoaktywnych oraz inne uzale nienia powoduj

rodków

szkody we wszystkich

sferach ycia człowieka. Nast pstwa te dotycz nie tylko zdrowia fizycznego i
psychicznego.

Głównymi

problemami

współwyst puj cymi

wraz

z

uzale nieniami s : bezdomno , bezrobocie, ubóstwo, dysfunkcja rodziny,
długotrwała choroba, przest pczo

(równie

przemoc w rodzinie). W ród

przyczyn popadania w alkoholizm mo na wymieni uwarunkowania społeczne,
nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów yciowych, utrata zatrudnienia.
Zjawisko narkomani wzrasta z kolei z powodu zwi kszaj cej si dost pno ci do
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rodków psychoaktywnych, pewnego rodzaju mody na za ywanie w ród
młodzie y, braku autorytetów i celów yciowych.
Liczba osób za ywaj cych rodki narkotyczne jest wy sza od informacji
oficjalnych uzyskiwanych przez słu b zdrowia, czy policj . Nie obejmuje ona
bowiem osób sporadycznie si gaj cych po rodki chemiczne, które dopiero s
potencjalnymi narkomanami. Poniewa leczeniu poddaje si niewielka liczba
osób trudno jest uj

ich w statystyk . Innym bardzo nietypowym zjawiskiem

cywilizacyjnym w obszarze uzale nie s rosn ce uzale nienia od komputera,
internetu, telefonu komórkowego oraz gier hazardowych.
Dotychczasowe metody rozwi zywania problemu uzale nie w powiecie
ełckim to: działania profilaktyczne, łagodzenie nast pstw uzale nie poprzez
tworzenie dla dzieci wietlic socjoterapeutycznych, prowadzenie programów
profilaktycznych w szkołach, audycje informacyjne, artykuły w lokalnych
rodkach masowego przekazu, pomoc profesjonalna (terapeutyczna, lekarska),
pomoc w formie wiadcze

pomocy społecznej na zaspokojenie niezb dnych

potrzeb bytowych osobom uzale nionym i ich rodzinom, oferta dla osób
uzale nionych (grupy Anonimowych Alkoholików dla osób uzale nionych od
alkoholu) oraz współuzale nionych (Dorosłe Dzieci Alkoholików, Grupy dla
Współuzale nionych). Infrastruktura pomocowa skierowana do tej kategorii
osób obejmuje obok systemu poradni i lecznictwa odwykowego wiele
organizacji społecznych nios cych pomoc osobom i rodzinom dotkni tym
uzale nieniami. System poradnictwa i pomocy osobom uzale nionym nie
zaspokaja wszystkich potrzeb osób uzale nionych – zwłaszcza w kategorii tzw.
uzale nie cywilizacyjnych – brakuje fachowej kadry do prowadzenia terapii
dla tej kategorii osób.
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4 UWARUNKOWANIA STRATEGII ROZWI ZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Analiza

uwarunkowa

posłu yła

do

wyprowadzenia

celów

strategii.

Uwarunkowania to wizja – stan po dany w przyszło ci, czynniki wzmacniaj ce
realizacj

strategii (mocne strony i szanse z analizy SWOT), czynniki

osłabiaj ce (słabe strony i zagro enia z analizy SWOT, problemy społeczne.

Ustalanie celów szczegółowych strategii
WIZJA

ANALIZA SŁABYCH
I MOCNYCH STRON
ORAZ SZANS

I ZAGRO E

PROBLEMY

CELE SZCZEGÓŁOWE STRATEGII

4.1 Wizja
Wizj przyszło ci pomocy społecznej w powiecie ełckim okre lono po analizie
sytuacji społecznej i po weryfikacji dokonanej przez partnerów społecznych.
Okre lone w wizji cele powinny by zrealizowane do roku 2015, co jednak jest
uwarunkowane przestrzeganiem przez samorz dy lokalne, słu by socjalne,
partnerów społecznych.
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Powiat ełcki ze sprawnym systemem opieki społecznej i
wysokim

poczuciem

bezpieczeństwa

socjalnego,

przyjazny

mieszkańcom, z niewielkim bezrobociem oraz współpracujący z
samorządami i organizacjami pozarządowymi

W powiecie ełckim usprawniony zostanie system pomocy rodzinie (z
dzieckiem, osob niepełnosprawn , seniorami, zagro eniem patologi ). Wa n
role w tym systemie pełni b d obok samorz dów tak e grupy samopomocowe
i organizacje pozarz dowe. Pomoc instytucjonalna powinna sta si

rodkiem

zaradczym ostatecznym, po wyczerpaniu mo liwo ci nieistytucjonalnych form
pomocy, w tym pomocy rodowiskowej.
Rozwinie si tak e system monitorowania problemów rodzin i dzieci w
celu stworzenia warunków do uruchomienia działa

zintegrowanych,

umo liwiaj cych szybk i efektywn pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz
działa zapobiegaj cych zjawisku marginalizacji grup społecznych.
Wzro nie liczba o rodków wsparcia - miejsc, gdzie b dzie mo na uzyska
pełn informacj i porady z zakresu pomocy społecznej.
Nast pi podwy szenie wiadomo ci mieszka ców powiatu ełckiego w
zakresie głównych przyczyn i skutków negatywnych zjawisk społecznych, co
b dzie warunkiem skutecznego przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.
Realizacj

wizji zajmowa

si

b d

aktywne

rodowiska lokalne,

samorz dy z terenu powiatu ełckiego, dobrze przygotowane kadry jednostek
pomocy społecznej oraz współpracuj cy z nimi partnerzy społeczni.

4.2 Analiza SWOT

Analiza SWOT ma szczególne znaczenie w prowadzeniu analizy strategicznej
organizacji. Mo e by

ona stosowana przez analityków zatrudnionych w
21

organizacji

w

działach

odpowiedzialnych

za

przygotowanie

planów

strategicznych lub (i) planów inwestycyjnych lub (i) wdra aniem oraz nadzorem
nad stosowaniem norm ISO. Metoda SWOT jest równie

podstawowym

narz dziem stosowanym przez doradców ekonomicznych i zespoły doradcze
współpracuj ce z organizacjami, w celu wypracowania strategii dostosowuj cej
organizacj do konkurencyjnej gospodarki rynkowej.
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne
strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats
(zagro enia w otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywn metod identyfikacji
słabych i silnych stron organizacji oraz badania szans i zagro e jakie stoj
przed organizacj . Analiz SWOT mo na z równym powodzeniem zastosowa
do dowolnego przedsi wzi cia inwestycyjnego.
SWOT oparta jest na schemacie klasyfikacji dziel cym wszystkie czynniki
maj ce wpływ na bie c i przyszł pozycj organizacji na:
• zewn trzne w stosunku do organizacji i maj ce charakter uwarunkowa
wewn trznych,
• wywieraj ce negatywny wpływ na organizacj

i maj ce wpływ

pozytywny.
Z poł czenia tych dwóch podziałów powstaj cztery kategorie czynników:
• zewn trzne pozytywne - szanse. Szanse to zjawiska i tendencje w
otoczeniu, które gdy odpowiednio wykorzystamy stan si impulsem
rozwoju oraz osłabi zagro enia.
• zewn trzne negatywne - zagro enia. Zagro enia to wszystkie czynniki
zewn trzne, które s

postrzegane jako bariery dla rozwoju firmy,

utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagro e

ma

destrukcyjny wpływ na rozwój organizacji lub powodzenie inwestycji.
Jednocze nie nie pozwala na pełne wykorzystanie szans i mocnych stron.
• wewn trzne pozytywne - mocne strony, czyli atuty organizacji. Mocne
strony to walory organizacji, które w pozytywny sposób wyró niaj j
po ród konkurencji. Mocne strony mog
organizacji, polega

by

wynikiem wielko ci

na du ym udziale w rynku, niskich kosztach
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jednostkowych,

dysponowania

nowoczesn

technologi ,

jako ci

produkcji itd.
• wewn trzne negatywne - słabe strony organizacji. Słabe strony to
konsekwencja ogranicze zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Mog
one dotyczy całej organizacji, jak i jej cz ci. Ka da organizacja posiada
słabe strony. Jednak zbyt du a ich ilo

mo e spowodowa ,

e

organizacja nie utrzyma si na rynku konkurencyjnym, a inwestycja mo e
przynie

starty, zamiast spodziewanych zysków.

Ogólne wytyczne wynikaj ce z analizy SWOT:
♦ wykorzystywa szanse,
♦ unika zagro e ,
♦ opiera si na mocnych stronach,
♦ wzmacnia słabe strony,
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„Analiza SWOT pomocy społecznej w powiecie”

MOCNE STRONY:

SŁABE STRONY:

- Profesjonalizm i zaanga owanie
pracowników opieki społecznej,
- Dobra sie placówek i instytucji
pomocy społecznej,
- Dobra współpraca z rodzinami i
instytucjami oraz organizacjami
pozarz dowymi, z którymi jest
kontakt,

- Niedostatek poradnictwa socjalnego,
- Brak
odpowiednio
przygotowanych
kadr
do
funkcjonowania pomocy społecznej
wg standardów UE,
- Mało liczebna kadra fachowa,
- Niedostatek małych, rodzinnych
placówek pomocy społecznej,
- Niedostateczna baza lokalowa,

SZANSE:

ZAGRO ENIA:

- Zmiana
mentalno ci
poprzez
aktywizacj
popadaj cych
w
marginalizacj ,
- Przyj cie uregulowa prawnych w
zakresie polityki społecznej, w tym
ustawy o po ytku publicznym i
wolontariacie,
- Dofinansowanie opieki społecznej
z bud etu województwa,
- Akcesja z UE i fundusze
strukturalne
- Rozwój gospodarczy kraju,
- Współpraca z partnerami krajowymi
i zagranicznymi – organizacjami
pozarz dowymi
i
grupami
nieformalnymi,

- Centralizacja zada
rodków na
pomoc społeczn ,
- Pogorszenie sytuacji gospodarczej
kraju,
- Załamanie finansowania pomocy
społecznej,
- Rosn ce bezrobocie,
- Wzrost patologii,
- Mało stabilne prawo,
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4.3 Obszary problemowe

Analiza problemów społecznych w uj ciu pomocy społecznej dokonana
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, grup roboczych i ekspertów
pozwoliła na wyodr bnienie grup osób najbardziej dotkni tych problemami:
- ludzi starych,
- niepełnosprawnych,
- bezrobotnych,
- dzieci i młodzie ,
- bezdomnych,
- osób uzale nione od alkoholu i narkotyków.
Wyodr bnione grupy stały si

obszarami problemowymi w pracach nad

kierunkami rozwoju pomocy społecznej w regionie i podstaw utworzenia 5
Zespołów Problemowych.
W

pracach

wzi ły

udział

osoby,

przedstawiciele

administracji

samorz dowej, rz dowej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
policji, s downictwa, o wiaty, Powiatowego Urz du Pracy, organizacji
pozarz dowych .
Prace toczyły si w nast puj cych Zespołach Problemowych dotycz cych:
- problemów w rodzinie, zwłaszcza pod k tem osób niepełnosprawnych,
trudno ci wychowawczych, kryzysu zwi zku mał e skiego,
- bezrobocia i problemów psychologicznych i społecznych zwi zanych z tym
zjawiskiem,
- problemów ludzi uzale nionych, bezdomnych, zagro onych eksmisj

i

innymi patologiami,
- poprawy jako ci pracy socjalnej w o rodkach pomocy społecznej,
- roli i znaczenia organizacji pozarz dowych ze szczególnym uwzgl dnieniem
zwi kszenia zada z zakresu pomocy społecznej.
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5 CELE STRATEGII

Prace nad strategi

pomocy społecznej rozpocz to od zidentyfikowania

głównych problemów powiatu ełckiego w uj ciu pomocy społecznej, po czym
na tej podstawie okre lono 5 głównych celów strategii, które uznano za
priorytetowe dla sfery pomocy społecznej, tj:
CEL NR 1
PRZECIWDZIAŁANIE
KRYZYSOWI RODZINY

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- utworzenie na terenie powiatu ełckiego sprawnego systemu sieci poradnictwa
rodzinnego i specjalistycznego,
- utworzenie systemu rodzinnych form opieki zast pczej,
- utworzenie odpowiedniej infrastruktury socjalnej, mog cej elastycznie
dostosowywa si do zmieniaj cych si potrzeb społeczno ci lokalnych,
- organizowanie systemu szkole dla specjalistów ds. pracy z rodzin ,
- powołanie koordynatorów ds. pomocy rodzinie,
-

ekspansywne promowanie wzorców prawidłowo funkcjonuj cej rodziny,

- trwałe podstawy współpracy podmiotów z terenu powiatu ełckiego
działaj cych na rzecz rodziny, ze szczególnym uwzgl dnieniem tych, które
działaj na rzecz wspólnego sp dzania czasu wolnego rodziców i dzieci,
- sprawny system monitorowania form zast pczych opieki rodzinnej,
- aktywizacj

współpracy

placówek

wychowawczo – opieku czych z

rodzicami naturalnymi, podejmowanie nowych działa

na rzecz pomocy

rodzinie w kryzysie,
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- utworzenie systemu pomocy dla osób uzale nionych,
- utworzenie systemu monitoringu zjawisk patologicznych w powiecie ełckim,
- opracowanie programów przeciwdziałania zjawiskom patologicznym,
-

współpracy ze wszystkimi instytucjami i organizacjami pozarz dowymi,
szkołami, ko ciołem katolickim i innymi ko ciołami nad promowaniem
pozytywnych wzorców osobowych wg społecznych norm Ko cioła
Katolickiego,

- wspieranie i inicjowanie form rodzinnej przedsi biorczo ci,
- inicjowanie działa na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- utworzenie odpowiedniego

rodka finansowania na wsparcie rodzin

najubo szych,
- utworzenie systemu pomocy materialnej dla ucz cych si dzieci i studiuj cej
młodzie y,
-

aktywizacj społeczno ci popegeerowskich w powiecie ełckim w kierunku
rozwijania ró nych form samozatrudnienia i przedsi biorczo ci.

CEL NR 2
PRZECIWDZIAŁANIE
MARGINALIZACJI GRUP
SPOŁECZNYCH

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagro onymi eksmisj ,
- inicjowanie tworzenie mieszka socjalnych,
- wdra anie opracowane programy wychodzenia z bezdomno ci,
- współpraca

z

samorz dem

terytorialnym,

s dami,

organizacjami

pozarz dowymi na rzecz ograniczania eksmisji,
- aktywizowanie grupy wsparcia społecznego na rzecz rodowisk zagro onych
marginalizacj ,
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- tworzenie i pomoc w tworzeniu grup samopomocowych,
- opracowywanie i wdra a

programy na rzecz walki z patologiami

społecznymi,
- tworzenie

przez

organizacje

pozarz dowe

alternatywnych

form

zagospodarowania czasu wolnego dla rodzin, dorosłych i dzieci oraz
młodzie y,
- realizowanie programu

leczniczo – terapeutyczne

w rodowiskach

dotkni tych patologiami,
- promowanie i szeroka popularyzacja modelu zdrowego stylu ycia,
- zaktywizowanie

rodowiska Romów na rzecz działa

dla swojego

rodowiska,
- inicjowanie i pomoc w tworzeniu społecznych grup wsparcia dla rodowisk
zmarginalizowanych i mog cych ulec marginalizacji,
- wspieranie organizacji pozarz dowych i grup nieformalnych w realizowaniu
przez nie programów działania na rzecz

rodowisk mog cych ulec

marginalizacji lub zmarginalizowanych,
- wspieranie usługi rodowiskowych,
- wspieranie rozwój wolontariatu na terenie powiatu ełckiego,
- utworzenie Centrum Integracji Społecznej celem nabycia umiej tno ci
pełnienia ról społecznych przez jednostki wykluczone społecznie.
CEL NR 3
PRZECIWDZIAŁANIE
DŁUGOTRWAŁEMU I
STRUKTURALNEMU BEZROBOCIE

CELE SZCZEGÓŁOWE:
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-

cisła współpraca mi dzy o rodkami pomocy społecznej, urz dami pracy
oraz wszystkimi podmiotami działaj cymi na rzecz aktywizacji długotrwale
bezrobotnych,

- pomoc dla małych i rednich przedsi biorstw tworz cych nowe miejsca
pracy,
- inicjowanie dostosowywania kształcenia i dokształcania do potrzeb
lokalnego rynku pracy,
- wspieranie absolwentów w aktywizacji zawodowej,
- opracowanie programów pracy w

wietlicach socjoterapeutycznych i ich

realizacji, dla zapobie enia zjawiska dziedziczenia biedy i bezrobocia,
- wspieranie działa wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzie y z
najubo szych rodzin,
- wzmo enie aktywno ci samych bezrobotnych poprzez prac

socjaln

z

rodzinami i osobami z obszarów ubóstwa korzystaj cych z pomocy
społecznej,
- wł czenie słu b społecznych do pozyskiwania pozamaterialnych form
pomocy rodzinom,
- podejmowanie działa

w celu wydzielenia i pozyskania

rodków na

ekonomiczne usamodzielnienie si rodzin i osób korzystaj cych z pomocy
społecznej,

CEL NR 4

POPRAWA
BEZPIECZE STWA
SOCJALNEGO

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- wspieranie mobilno ci przestrzennej młodzie y z rodzin dotkni tych
ubóstwem,
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- wspieranie działalno ci organizacji pozarz dowych w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej,
- powołanie do

ycia Centrum Integracji Społecznej w porozumieniu

z

organizacjami po ytku publicznego i z gminami,
- budowanie systemu skutecznej i efektywnej pomocy społecznej z cał gam
pomocy niematerialnej,
- przedsi wzi

organizowanie punktów i spotka informacyjnych oraz

wydawanie i rozpowszechnianie ulotek (broszur),
- weryfikacja przyznanego wiadczenia,
- budowanie systemu wsparcia w ród podopiecznych,
- organizowanie konkursów, spotka pobudzaj cych aktywno ,
- budowanie

zasad

współpracy

z

klientami

pomocy

społecznej

na

zmodyfikowanych zasadach ( rozliczanie pomocy, kontrakty),
- podejmowanie działa na rzecz rozwoju wolontariatu,
- umo liwianie bezpłatnego dost p do stron internetowych, daj cych szans
znalezienia pracy,
- zwi kszenie roli organizacji pozarz dowych poprzez przekazywanie im
cz ci zada samorz du terytorialnego.

CEL NR 5
WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK
POMOCY SPOŁECZNEJ Z
ORGANIZACJAMI
POZARZ DOWYMI

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- skuteczna pomoc w rozwi zywaniu istniej cych w samorz dach problemów,
- wzbudzanie aktywno ci w ród wspólnoty mieszka ców,
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- zdobywanie rzetelnych informacji na temat realnych potrzeb mieszka ców,
- lepsze i ta sze sposoby rozwi zywania problemów społecznych,
- uzupełnianie działa

powiatu w zakresie, który nie jest obj ty przez

instrumenty gminne, miejskie i powiatowe,
- łatwiejsze wprowadzanie w ycie strategii rozwoju gmin, miasta i powiatu,
- budowanie poczucia bezpiecze stwa socjalnego i zaufania mieszka ców do
władz gmin, miasta i powiatu,
- pomoc w edukowaniu dzieci i młodzie y oraz w umacnianiu w nich
wiadomo ci lokalnej,
- wprowadzenie nowych form wiadcze i usług społecznych, racjonalizacj
wydatków na

wiadczenia społeczne, wpływ na modernizowanie form

działania w rodowisku dotychczasowych monopolistów.

6 Realizacja, monitorowanie i aktualizowanie strategii

Przedstawiany

program

wymaga

ustawicznego

analizowania

i

monitorowania oraz twórczego krytycyzmu wobec własnych działa

i

zamierze . Dlatego uznano za niezb dn coroczn analiz programu i składanie
sprawozda z realizacji zada zawartych w programie do 30 marca nast pnego
roku po zako czeniu roku kalendarzowego.
Podstawowym celem monitorowania jest dostarczenie wiarygodnych
informacji przydatnych do oceny i ewentualnej modyfikacji podj tych działa .
Inaczej mówi c monitorowanie słu y ewaluacji strategii.
Mówi c ogólnie ewaluacja to systematyczne gromadzenie informacji i ich
analiza po to, aby dokona oceny dotychczasowych działa i podj

dalsze

działania.

Najogólniej mo na wymieni trzy główne cele ewaluacji:
a) kontrola realizacji programu,
b) rozwi zanie istniej cych problemów w realizacji programu,
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c) rozwój wiedzy o programach w ogóle.

Wa nym instrumentem sprawdzaj cym realizacj stanie si specjalnie
opracowany wska nikowy system monitorowania strategii. Jego zadaniem jest
pomoc w okre leniu stopnia realizacji poszczególnych celów strategicznych
oraz monitorowanie post pu rozwi zywania problemów społecznych. W tabeli
poni ej okre lono przykładowe wska niki oraz inne informacje.

Wska nikowy system monitorowania strategii:
DZIAŁANIA

WSKA NIKI

RÓDŁA
INFORMACJI

Przeciwdziałanie kryzysowi rodziny
1. Rozwój bazy lokalowej i -

liczba

kadrowej

poradnictwa specjalistycznego

poradnictwa

specjalistycznego.

-

utworzonych

liczba

o rodków Powiatowe

Rodzinie,

tworzcych powiat,

partnerów

system

Pomocy

Centrum

poradnictwa

specjalistycznego
-

rozwój bazy lokalowej i kadrowej
o rodków istniej cych

2. Upowszechnienie informacji o -

liczba zorganizowanych punktów Powiatowe

instytucjach

placówkach

poradnictwa rodzinnego

poradnictwo -

liczba

wiadczcych

i

partnerów

specjalistyczne w tym rodzinne a

system

tak e terapi  rodzinn.

socjalistycznego
-

Pomocy

Centrum
Rodzinie,

tworzcych powiat,
poradnictwa

liczba rodzin i osób korzystaj cych
z poradnictwa specjalistycznego

-

liczba zorganizowanych szkole
dotyczcych

przeciwdziałania

kryzysowi rodziny
-

liczba nowych programów
działania placówek

wspieraj cych
rodzin i dziecko
-

liczba podmiotów systematycznie
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ze sob 
współpracuj cych w zakresie
opieki nad rodzin  i dzieckiem
3. Rozwój bazy pomocy dzieciom pozbawionym

czsiowej

lub -

całkowitej opieki rodzicielskiej.

ilo

domów dziecka

Powiatowe

liczba rodzinnych domów dziecka

-

ilo

-

ilo

Pomocy

rodzin zastpczych

Centrum
Rodzinie,

powiat, Dom Dziecka,

dzieci przebywaj cych w Rodzinne Domy Dziecka

rodzinach zast pczych
-

ilo

udzielonych

wiadcze

osobom indywidualnym
-

kwota udzielonych wiadcze

-

liczba usamodzielnionych mieszka

-

liczba dzieci umieszczonych w
placówkach

opieku czo

-

wychowawczych
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Przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych
1.

Zjawisko

w ród

bezdomno ci -

wiadczeniobiorców

pomocy społecznej.

ilo



mieszka

socjalnych

w Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie,

powiecie
-

opracowanie
programów

realizacja powiat

i

wychodzenia

z

bezdomno ci
-

zmniejszenie liczby bezdomnych
wiadczeniobiorców

pomocy

społecznej



2. Skala zjawisk patologii -

ilo

społecznej.

na rzecz rodowisk zagroonych Pomocy

Rodzinie,

marginalizacj

Leczenia

-

grup wsparcia społecznego Powiatowe

Poradnia

Centrum

grup Uzalenie, powiat

tworzenie

samopomocowych zwłaszcza dla
osób zagroonych alkoholizmem
i narkomani
-

opracowanie

i

realizacja

lokalnych programów na rzecz
walki ze zjawiskami patologii
społecznych
-

ilo



osób korzystajcych z bazy

leczniczej dla osób uzalenionych
-

zmniejszenie
uzalenionych

liczby
od

osób
rónych

rodków psychoaktywnych
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3. System przeciwdziałania -

ilo

przeszkolonych lekarzy i Powiatowe

patologiom społecznym.

piel gniarek
podstawowego

Centrum

lecznictwa Pomocy

Rodzinie,

zakresie Poradnia

Leczenia

w

problemom Uzalenie, powiat

zapobiegania

alkoholowym i narkotycznym
-

liczba materiałów dotyczcych
zapobiegania

problemom

alkoholowym i narkotycznym
-

liczba publikacji i czasopism
po wi conych

tematyce

uzalenie
-

stworzenie sprawnego systemu
pomocy dla osób uzalenionych –
poprzez zwi kszenie liczby osób
uczestniczcych w terapii

Przeciwdziałanie długotrwałemu i strukturalnemu bezrobociu

1.

kadr

o -

liczba szkole i kursów

Powiatowy

poziomie

i -

liczba przeszkolonych osób

Pracy, powiat, gminy

Przygotowanie

odpowiednim

strukturze kwalifikacji.

-

ilo



Urzd

przeprowadzonych

przekwalifikowa
-

rónego

liczba
kształcenia

rodzaju
zawodowego

młodziey


zawartych porozumie w Powiatowy

Urzd

2. Aktywizacja gospodarcza -

ilo

powiatu.

zakresie współpracy zagranicznej Pracy, powiat, gminy,
-

uruchomienie bazy danych

o Centrum

Kształcenia

istniejcych na terenie powiatu Ustawicznego
przedsi biorstw i ich potrzebach
-

ilo



małych

i

i

Praktycznego,

rednich

przedsi biorstw tworzcych nowe
miejsca pracy
-

liczba

absolwentów

w
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aktywizacji zawodowej

3. Informacje o lokalnym -

liczba informacji umieszczonych Powiatowy

rynku

na tablicach ogłosze

pracy

na

stronach

zawodowych.

-

Urzd

Pracy, powiat, gminy

liczba informacji umieszczonych
na

stronach

internatowych

powiatu i gmin
-

ilo



wydanych ulotek o rynku

pracy w powiecie

Poprawa bezpiecze stwo socjalne
1. Bezpieczestwo socjalne.

-

ilo



wywiadów rodowiskowych Powiat,

o rodki

przeprowadzonych przez o rodki pomocy

społecznej,

Powiatowe

pomocy społecznej
-

ilo



odbytych

zaj

terapeutycznych



Centrum

Pomocy

Rodzinie,

oraz Dom Dziecka, Domy

uczestników biorcych w nich Pomocy Społecznej,
udział
-

ilo



-

ilo



wietlic terapeutycznych
punktów

i

osób

korzystajcych z pomocy
-

ilo



klubów osiedlowych i zaj



terapeutycznych
-

ilo



dziennych

o rodków

wsparcia
-

liczba osób przebywajcych w
o rodkach

opiekuczych

i

domach pomocy społecznej
-

liczba

osób

korzystajcych

z

usług rehabilitacyjnych

Współpraca jednostek pomocy społecznej z organizacjami pozarz dowymi
1.

Współpraca

pomocy

jednostek -

społecznej

z

opracowanie standardów usług, Powiat,

organizacje

które musz spełnia organizacje pozarzdowe
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organizacjami

pozarzdowe, ubiegajce si i ich

pozarzdowymi

realizacj na zlecenie samorzdu
-

zwi kszenie

liczby

zleconych

zada

organizacjom

pozarzdowym
-

liczba

wspieranych

przez

administracje publiczn działa
infrastrukturalnych

sektora

pozarzdowego
-

liczba

organizowanych

wspólnych konferencji i spotka
na rzecz rozwoju współpracy
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7 PODSUMOWANIE

W wysoko rozwini tych społecze stwach pa stwowe agendy rz dowe i
samorz dowe korzystaj c z instrumentów polityki społecznej staraj

si

budowa spójny i funkcjonalny system instytucjonalnej ochrony bezpiecze stwa
socjalnego. Podstawowym celem działa

jest przeniesienie akcentu z

dotychczasowej monopolistycznej roli pa stwa w rozwi zywaniu kwestii
społecznych na pobudzanie aktywno ci i współuczestnictwa obywateli w tym
procesie. Ta idea powinna przy wieca tak e planowaniu strategii rozwoju
polityki społecznej samorz du terytorialnego, cho brak rodków finansowych
na jej realizowanie nie jest jedyn przyczyn złego stanu rzeczy. Po pierwsze,
brak działa

skoordynowanych, czego wyrazem jest zwykle brak powi za

organizacyjnych i funkcjonalnych mi dzy ró nymi jej obszarami, takimi jak
pomoc społeczna, ochrona zdrowia, o wiata i edukacja, kultura, sport i
rekreacja. Brak koordynacji tych działa powoduje, e nawet przy skromnym
potencjale ekonomicznym samorz du nie jest on optymalnie wykorzystywany.
Brakuje bowiem nie tylko spójnych programów mi dzysektorowych, a tylko
takie da mog ostatecznie dobre efekty.
Po drugie wreszcie, strategia jest potrzebna by planowa działania o charakterze ponadkadencyjnym. Jedn ze słabo ci obecnych samorz dów terytorialnych jest skłonno

do planowania i podejmowania działa , których efekty nie

wykraczaj poza 4-letni kadencj . To w zakresie polityki społecznej jest w
sposób oczywisty słabo ci , gdy inwestycje w dziedzinie o wiaty, kultury czy
profilaktyki społecznej przynosz zamierzone rezultaty cz sto po wielu latach.
Po trzecie, strategia powinna by efektem uzgodnie wszystkich ugrupowa czy
sił politycznych, tak by dawała gwarancj realizacji niezale nie od rodzaju ugrupowania sprawuj cego władz . Trzeba koniecznie ustrzec si sytuacji, w której
dora nie przyj ty dokument w przyszło ci w zwi zku z niestabilno ci sceny
polityczno-samorz dowej i zmian wi kszo ci sprawuj cej władz odło ony
zostanie do szuflady i nie b dzie realizowany. Powinna by wypracowana przy
„otwartej kurtynie", przy udziale ró nych wa nych rodowisk opiniotwórczych,
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tak by uwzgl dniała wszystkie istotne przesłanki i racje w interesie społeczno ci
lokalnej. Tak wypracowana, ma szans realizacji w perspektywie ponad jednej
kadencji samorz du.
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