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WSTĘP

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie stanowić
główny dokument programowy określający kierunki rozwoju systemu pomocy społecznej na
terenie powiatu kraśnickiego na lata 2016-2020.
Zgodnie z art. 16 b ust. 1 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej gmina i
powiat opracowują strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd
województwa strategię w zakresie polityki społecznej. Strategia ta, zgodnie z art. 16b ust. 2
w/w ustawy zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej; prognozę zmian w
zakresie objętym strategią; określenie: celów strategicznych projektowanych zmian,
kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych oraz
wskaźników realizacji działań.
Z kolei zgodnie z art. 19 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych
powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania
osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
Na podstawie art. 112 ust. 9 ustawy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z głównych narzędzi
realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym. Określa perspektywy jej rozwoju w
perspektywie

czasowej

obejmującej

lata

2016-2020.

Jej

istotą

jest

wyznaczenie

skoordynowanych działań lokalnych podmiotów, zarówno publicznych jak i niepublicznych,
ukierunkowanych na ograniczanie zasięgu negatywnych zjawisk społecznych. Zakres
przedmiotowy
problemom

niniejszego

społecznym

dokumentu
jak:

sytuacja

obejmuje
osób

koncepcje
starszych,

przeciwdziałania
uzależnienia,

takim

zagrożenia

bezpieczeństwa publicznego, bezrobocie, ubóstwo itd. Wspólną cechą tych wymienionych
problemów społecznych jest zagrożenie wykluczeniem społecznym osób lub całych grup
społecznych, których te problemy obejmują. Zgodnie z założeniami, strategia rozwiązywania
problemów społecznych powinna definiować i wyznaczać kompleksowy system działań
podejmowanych przez samorząd terytorialny w partnerstwie z innymi podmiotami, w celu
poprawy warunków życia mieszkańców.
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Lokalne planowanie strategiczne tworzy merytoryczne podstawy podejmowania
decyzji przez podmioty planowania i zarządzania strategicznego, przez co wyznacza kierunki
rozwoju społeczno-gospodarczego na określonym terenie. Współcześnie posiadanie aktualnej
strategii rozwoju stanowi także formalną podstawę umożliwiającą ubieganie się o środki
wsparcia z budżetu państwa, jak i o środki pomocowe Unii Europejskiej oraz krajowych i
międzynarodowych instytucji finansowych. Dlatego biorąc pod uwagę efektywność i aspekty
wdrażania strategii niezwykle istotna jest spójność kierunków rozwojowych i metod ich
realizacji na wszystkich szczeblach planowania i zarządzania strategicznego – gminnym,
powiatowym, regionalnym, krajowym z założeniami polityki strukturalnej Unii Europejskiej.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 jest wieloletnim
dokumentem programowym, którego istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznego
mieszkańcom powiatu kraśnickiego, w szczególności grupom zagrożonych wykluczeniem.
Dobro wspólne, podmiotowość każdego człowieka, odpowiedzialność za życie własne i
swoich najbliższych, subsydiarność to wartości nadrzędne do których odwołuje się
przedstawiony dokument.
Opracowanie określa zakres niezbędnych do realizacji działań w kierunku
zminimalizowania zasięgu głównych problemów społecznych występujących na terenie
powiatu kraśnickiego. Przedstawione wytyczne rozwoju systemu pomocy społecznej na
terenie powiatu kraśnickiego uwzględniają współczesne tendencje i uwarunkowania. Oparte
zostały na analizie sytuacji społecznej powiatu, jak i czynników zewnętrznych. Przeszły
również szeroko rozumiany proces konsultacji społecznych.
Integralną część Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowią:
-

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020

-

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018

-

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
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1. METODOLOGIA. KONSULTACJE SPOŁECZNE I TRYB PRAC
NAD STRATEGIĄ
Efektywna realizacja zadań publicznych, w tym zwłaszcza z zakresu rozwiązywania
problemów społecznych, wymaga współpracy i skoordynowanych działań wielu podmiotów.
Ogólne kierunki rozwoju systemu polityki społecznej, w tym pomocy społecznej, wynikają z
regulacji Unii Europejskiej oraz dokumentów programowych na szczeblu centralnym. Istotną
rolę w procesie rozwiązywania problemów społecznych odgrywają również samorządy
lokalne. W świetle art. 19 pkt 1 ustawy do zadań własnych powiatu należy „opracowanie i
realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i
innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po
konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami”.
W świetle literatury przedmiotu strategia rozwoju jest to „koncepcja działania
zmierzającego do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju regionu, przedstawiona w
formie zwartego dokumentu zawierającego procedury osiągania zamierzonych celów”1. Jej
istota polega na wyborze długoterminowych celów głównych i pośrednich oraz wyznaczeniu
metod ich osiągania, w tym zasobów niezbędnych do zrealizowania tych celów w
określonych warunkach, przy danych ograniczeniach i w ramach przyjętego horyzontu
czasowego. Zdaniem J. B. Quinna „strategia to wzór lub plan, który integruje w organizacji
główne cele, obowiązujące polityki i logiki postępowania w zwartą całość. Dobrze
sformułowana strategia pozwala nakierować i uplasować zasoby organizacji w trwały układ
oparty na własnych kompetencjach organizacji, uwzględniający jej słabe strony, antycypujący
zmiany w otoczeniu i sytuacyjne posunięcia inteligentnych oponentów”2.
Ilustracją zestawienia różnych aspektów definiowania strategii jest model 5xP
Mintzberga. Autor ten zakłada że strategii nie można zredukować do pojedynczych definicji
lecz może ona być rozpatrywana i określana jako:
-

P jak plan lub rodzaj świadomie zamierzonego działania. W tym ujęciu strategię
opracowuje się przed działaniem którego ona dotyczy oraz jest opracowywana
świadomie i celowo.

1

Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa. Red. J. Hausner z zespołem.
Kraków 1999, s. 16.
2
J. B. Quinn: Strategies for Change. W: The Strategy Process. Concepts. Contexts. Casus. Red. H. Mintzberg, J.
B. Quinn. Prentice Hall, Upper Saddle River 1966, s. 3. Cyt. za: M. Lisiński: Metody planowania strategicznego.
Warszawa 2004, s. 17.
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-

P jak pattern (wzór, model) – utożsamiany ze sformalizowanym, ustrukturalizowanym
działaniem. W tym znaczeniu strategia to konsekwencja w działaniu, która może być
zamierzona lub niezamierzona. Strategia jako plan i wzorzec mogą być od siebie
niezależne, ponieważ konsekwencja w działaniu nie musi być wcale skutkiem
uprzednich planów, jest ona wynikiem działania ludzi.

-

P jako ploy (sterowanie) – działanie zmierzające do osiągnięcia konkretnego celu.
Strategia może być planem, który odnosi się do konkretnej sytuacji organizacji, może
również oznaczać specyficzny manewr (sposób działania), który ma zmylić
przeciwnika lub konkurenta.

-

P jak position (pozycja, miejsce) – identyfikowane z szukaniem korzystnej pozycji czy
miejsca w otoczeniu, które pozwala sprostać konkurencji. To miejsce w otoczeniu
może być skutkiem przygotowywanego wcześniej planu, ale może być również
rezultatem wytrwałości w działaniu.

-

P jak perspective – postrzeganie swojej pozycji w przyszłości, w mniej lub bardziej
odległej perspektywie. W tym znaczeniu strategia dla organizacji jest tym, czym
osobowość dla człowieka, sięga do wnętrza organizacji, do ludzi zjednoczonych
wspólnym celem lub działaniem3.
W procesie konstruowania i realizacji strategii możemy wyróżnić zarządzanie i

planowanie strategiczne. Zarządzanie strategiczne jest pojęciem szerszym i obejmuje zarówno
formułowanie jak i wdrażanie strategii. Z kolei planowanie strategiczne jest pierwszym
etapem zarządzania strategicznego i polega na samym formułowaniu strategii rozwoju.

Prace nad

czterema

dokumentami

strategicznymi, tj.

Powiatową Strategią

Rozwiązywania Problemów Społecznych, Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych, Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Powiatowym Programem Rozwoju Pieczy
Zastępczej zainicjowano na podstawie Zarządzeń Nr 16-19/2015 Starosty Kraśnickiego z dnia
27.03.2015r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych ds. opracowania w/w dokumentów
strategicznych.
Z metodologicznego punktu widzenia proces opracowania strategii rozwoju
obejmował następujące etapy:
3

J. B. Quinn, H. Mintzberg, R. M. James: The Strategy Process. Prentice Hall, Upper Saddle River 1998, s. 13.
Cyt. za: Lisiński, Metody planowania strategicznego, Warszawa 2004, s. 17-18.
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-

diagnoza stanu istniejącego (raport otwarcia) – obejmuje analizę potencjałów i
czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych wpływających na aktualny stan rozwoju
społeczno-gospodarczego np. regionu oraz jego perspektywy. Diagnoza powinna
precyzyjnie charakteryzować aktualny stan rozwoju gospodarczego i społecznego we
wszystkich jego aspektach, związki przyczynowo-skutkowe i współzależności
rozwojowe, czynniki determinujące rozwój oraz obszary i zagadnienia krytyczne dla
rozwoju

diagnozowanego

regionu.

Analiza

diagnostyczna

umożliwia

ocenę

aktualnego stanu rozwoju regionu oraz określenie przewidywanej jego ewolucji w
przyszłości.
-

analiza strategiczna – np. analiza SWOT4 – analiza mocnych i słabych stron oraz szans
i zagrożeń. Podstawowym celem analizy strategicznej jest zebranie i uporządkowane
przedstawienie wniosków wynikających z diagnozy, które będą miały decydujący
wpływ na wyznaczenie celów strategicznych i kierunków rozwoju regionu.

-

wizja przyszłości - jest przewidywanym obrazem przyszłości do jakiego dążymy pod
wpływem realizacji założeń strategicznych. Opisuje ona efekty określonych procesów
w regionie i w jego otoczeniu oraz stanowi tło wyboru celów strategicznych.

-

scenariuszowe wariantowanie strategii - obejmuje prognozy i modele rozwoju regionu
i jego otoczenia. Wytyczenie potencjalnych scenariuszy rozwoju (scenariuszy szans,
scenariuszy zagrożeń itp.), które nie muszą ale mogą zaistnieć w przyszłości, określa
przyszłe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na funkcjonowanie
regionu.

-

wybór celu strategicznego i celów pośrednich - cele wyznaczają kierunki działania
określające jednocześnie obszary zaangażowania podmiotów życia społecznego i
gospodarczego odpowiedzialnych za realizację założeń strategicznych.

-

formułowanie programów działania – wyznaczenie działań niezbędnych do wdrażania
oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.

-

założenia kontroli strategicznej i monitoring programów rozwoju - monitoring
strategii polega na bieżącej obserwacji i analizie wdrażania celów strategicznych i
realizacji programów operacyjnych.

-

weryfikacja celów na podstawie monitoringu.

4

Skrót SWOT pochodzi od angielskich słów: Strengths (atuty), Weaknesses (słabości), Opportunities
(szanse), Threads (zagrożenia).
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Przystępując do opracowania strategii zdecydowano się na metodę partycypacyjną,
zakładającą uspołecznienie poprzez aktywny udział w procesie jej przygotowania
przedstawicieli różnych instytucji i organizacji. W pracach nad strategią aktywny udział
wzięli przedstawiciele administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnych,
pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz liderzy organizacji pozarządowych
funkcjonujących na terenie powiatu kraśnickiego (wykaz osób w załączniku). Na spotkaniach
z członkami poszczególnych grup roboczych, składających się ze specjalistów z danej
dziedziny dokonano analizy problemów, celów oraz działań realizacyjnych w poszczególnych
sferach. Przede wszystkim zorganizowano dwie sesje warsztatowe oraz szereg innych spotkań
i konsultacji.
Zespoły zadaniowe, które odbyły ogółem kilkanaście posiedzeń (ogólnych oraz
odrębnych dla każdego obszaru strategicznego), opracowały gruntowną diagnozę środowiska
lokalnego. Podstawę opracowania raportu otwarcia stanowiły dane statystyczne, zgromadzone
i opracowane przez Zespół zadaniowy. Wykorzystano tu dane m. in. Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kraśniku i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu
Pracy w Kraśniku, istniejące materiały, analizy, opracowania (w tym dotyczące wyników
Spisu Powszechnego z 2011 roku, opracowań Głównego Urzędu Statystycznego itp.), a także
wiedzę i doświadczenie zawodowe poszczególnych osób uczestniczących w procesie
konstruowania strategii. Wszystko to umożliwiło obiektywne spojrzenie na całokształt
występowania głównych problemów społecznych na terenie naszego powiatu.
Omówione wyżej techniki i narzędzia diagnozowania problemów społecznych
umożliwiły odpowiedź na pytania: jakie problemy społeczne dominują w naszym powiecie?
Jakie są ich uwarunkowania? Jakie powodują one następstwa? Jaka jest ich dynamika i
tendencja rozwojowa?
Wyodrębniono 7 obszarów strategicznych na których oparto program działań.
Obszary te to:
1) Sytuacja osób starszych
2) Uzależnienia
3) Ubóstwo
4) Bezrobocie
5) Bezpieczeństwo publiczne
6) Aktywność społeczna i organizacje pozarządowe
7) Zdrowie
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Ze względu na wymogi prawne oraz specyfikę niektórych problemów społecznych,
wymagającą bardziej szczegółowego ich uwzględnienia, część zagadnień wpisujących się w
założenia niniejszej Strategii ujęto w formie odrębnych dokumentów. Koncepcję rozwoju
powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną ujęto w odrębnym Powiatowym
Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018. Podobnie przedmiotem odrębnego
opracowania stał się problem niepełnosprawności – Powiatowy Program Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020; oraz problem przemocy w rodzinie –
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
na lata 2016-2020.
Proces konsultacji społecznych kontynuowano również po zakończeniu prac nad
dokumentem, przed przedstawieniem ostatecznej jego wersji do zatwierdzenia uchwałą Rady
Powiatu. Jego treść zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kraśniku www.pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl informując o tym wszystkich
uczestników wcześniejszych spotkań, a ponadto przedstawicieli instytucji szeroko rozumianej
polityki społecznej, a także organizacje pozarządowe. Projekt dokumentu zaprezentowano
podczas seminarium, które odbyło się dn. 08.02.2016r. Wyznaczono termin zgłaszania
ewentualnych uwag i sugestii. Wdrażanie zasady partnerstwa – konsultowanie dokumentu
strategii z partnerami społecznymi na każdym poziomie programowania – pozwala
stwierdzić, że w pełni wykorzystano wiedzę i kompetencje przedstawicieli funkcjonujących
na terenie powiatu instytucji, związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
Liczymy, że przedstawiona strategia będzie dobrze służyła mieszkańcom powiatu
kraśnickiego, a realizacja jej założeń przyczyni się do ograniczenia zasięgu występujących
problemów społecznych w naszym środowisku lokalnym.
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2. DIAGNOZA
2.1. RAMY PRAWNE I ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Obowiązek

opracowania

Powiatowej

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych wynika z zapisów art. 19 pkt 1 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 163). Ustawa nakłada takie zobowiązanie zarówno na
samorząd powiatowy, gminny (gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych –
art. 17 ust. 1 pkt 1), jak i wojewódzki (wojewódzkie strategie polityki społecznej – art. 21 pkt
1). Powiat Kraśnicki dokument tego typu opracował już w 2001, 2005 (na lata 2006-2010) i
2010 roku (na lata 2011-2015). Fakt, że zakończył się okres realizacji dotychczasowej, a
ponadto uregulowania prawne, uwarunkowania finansowe (nowa perspektywa finansowa
dotycząca funduszy strukturalnych Unii Europejskiej), fakt iż większość z zaplanowanych
dotychczas działań wprowadzono już w życie, a także aktualne potrzeby społeczne
uzasadniają opracowanie nowej wersji tego programu.
Gwarancję podstawowych praw i wolności osoby ludzkiej, w tym praw ekonomicznych
i socjalnych stanowią już zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997r.
Konkretyzację i uszczegółowienie zapisów ustawy zasadniczej stanowi szereg ustaw i
rozporządzeń wykonawczych. Głównym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie
systemu pomocy społecznej w Polsce jest wspomniana już wielokrotnie ustawa z dn.
12.03.2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.). Określa
ona: zadania w zakresie pomocy społecznej; rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz
zasady i tryb ich udzielania; organizację pomocy społecznej; zasady i tryb postępowania
kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. W świetle ustawy pomoc społeczna „jest
instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości” (art. 2 ust. 1 ustawy). Organizują ją
organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie
partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc
społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3 ust.
1). Ustawa wymienia również (art. 7) przypadki upoważniające do ubiegania się o
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świadczenia systemu pomocy społecznej – są to w szczególności: ubóstwo; sieroctwo;
bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w
rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność; bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego; brak umiejętności
w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowe i
sytuacje kryzysowe; klęski żywiołowe lub ekologiczne.
Ustawa z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.
poz. 114 z późn. zm.) reguluje system pozaubezpieczeniowych świadczeń społecznych,
finansowanych w całości ze środków budżetu państwa, wydzielony z systemu pomocy
społecznej. W miejsce dotychczasowych różnych, niezależnych od siebie świadczeń
(przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej obowiązującej przez wejściem Polski do
Unii Europejskiej), ustawa ta wprowadza tylko jeden zasiłek rodzinny wraz z dodatkami (np.
z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.). Realizacja
zadań wynikających z tej ustawy należy do zadań gminy. Zasiłek przysługuje w przypadku
spełnienia kryterium dochodowego.
Ustawa z dn. 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z
późn. zm.) stwarza szansę na powrót do społeczeństwa osobom, które z różnych powodów
znalazły się na marginesie życia społecznego (zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy należy do tej
grupy zaliczyć: bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, osoby opuszczające zakłady
karne, uchodźców, osoby niepełnosprawne). Wychodzi również naprzeciw postulatom
organizacji pozarządowych, które oczekują od państwa większego zaangażowania w
aktywizację i edukację środowisk dotkniętych długotrwałym bezrobociem. Ustawa kładzie
nacisk na edukację i aktywizację środowisk marginalizowanych zawodowo i społecznie, a
także na wspieranie zatrudnienia dla tych grup. Bardzo ważnym rozwiązaniem
instytucjonalnym na rzecz osób wykluczonych – jakie wprowadza ustawa – jest zatrudnienie
socjalne, rozumiane jako uczestnictwo w Centrach Integracji Społecznej, lub też wspierane
zatrudnienie socjalne u przedsiębiorców, bądź w ramach własnej działalności gospodarczej w
formie spółdzielni. Drugą formą pomocy przewidzianą w ustawie jest wsparcie zatrudnienia
osób, które uległy wykluczeniu społecznemu. Wsparcie może polegać na skierowaniu danej
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osoby przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy u przedsiębiorcy i refundacji części jej
wynagrodzenia.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118
z późn. zm.) wprowadza kompleksowe rozwiązania dotyczące podstawowych dziedzin
działalności organizacji pozarządowych w Polsce: prowadzenie działalności pożytku
publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego), uzyskiwanie przez
organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz konsekwencje z tym
związane (warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego), nadzór nad
prowadzeniem działalności pożytku publicznego, wolontariat. Interesującym rozwiązaniem
jest możliwość wspomagania przez podatników (osób fizycznych) działalności wybranych
przez siebie organizacji pożytku publicznego poprzez odpisanie 1% swojego podatku na ich
rzecz.
Działania na rzecz rynku pracy i ograniczania bezrobocia opierają się na przepisach
ustawy z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r.
poz. 149 z późn. zm.). Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy zgodnie
z art. 9 ust. 1 ustawy należy: opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych; pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na
realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; udzielanie informacji o
możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie; udzielanie pomocy bezrobotnym i
poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo
zawodowe; udzielanie pomocy pracodawcom

w pozyskiwaniu pracowników przez

pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; kierowanie bezrobotnych do realizatora działań
aktywizacyjnych,

któremu

marszałek

województwa

zlecił

wykonanie

działań

aktywizacyjnych; realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy
pracodawcom

poprzez

finansowanie

kształcenia

ustawicznego

pracowników

i

pracodawcy; rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; ustalanie profili pomocy dla
bezrobotnych; inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku
pracy; inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego
dorosłych; opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu
zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy
na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia; inicjowanie i
realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów
związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu
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pracy; współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia
oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy; współpraca z gminami w zakresie
upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach,
przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac
społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia
socjalnego; współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia
podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji
zawodowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu
bezrobocia; wydawanie decyzji o: a). uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za
bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego; b). przyznaniu, odmowie przyznania,
wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku,
stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z
zawartych umów, c). obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych
nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego
dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy, d). odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na
raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z
Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo
środków; realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego państw Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń
dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji; realizowanie zadań wynikających z prawa
swobodnego przepływu pracowników między państwami Unii Europejskiej, w tym:
a) realizowanie działań sieci EURES; b) realizowanie zadań związanych z udziałem w
partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw; realizowanie
zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z
odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z
partnerami zagranicznymi; badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w
związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zgodnie z ustawą o cudzoziemcach; realizowanie
zadań

związanych

z

podejmowaniem

przez

cudzoziemców

pracy na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej; organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego
urzędu pracy; opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; realizowanie
projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów
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operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Funduszu Pracy; inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach
prowadzonych przez urzędy pracy; organizacja i realizowanie programów specjalnych;
realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim
urzędem pracy; przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i
cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie
tworzenia rejestrów centralnych; inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.
Ustawa z dn. 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.) większość kompetencji i
środków finansowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

nakłada na

samorządy gminne. Zgodnie z ustawą (art. 2 ust. 1) zadania w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi obejmują w szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji
potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,
działalność wychowawczą i informacyjną, ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej
struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju,
ograniczanie dostępności alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych
od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Zadania związane z ograniczaniem problemu narkomanii reguluje ustawa o
przeciwdziałaniu narkomanii z 29.07.2005r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn.
zm.). W myśl ustawy uzależnienie od środków odurzających lub środków psychotropowych
to zespół zjawisk psychicznych lub fizycznych wynikających z działania tych środków lub
substancji na organizm ludzki charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami
psychofizycznymi i koniecznością używania stale lub okresowo tych środków lub substancji
w celu doznania ich wpływu w celu doznania ich wpływu na psychikę lub dla uniknięcia
następstw wywołanych ich brakiem. Natomiast osoba zagrożona uzależnieniem to osoba, u
której zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie
prawdopodobieństwo powstania zależności od środków odurzających lub substancji
psychotropowych, albo osobę sporadycznie używająca środki odurzające lub substancje
psychotropowe albo środki zastępcze. Z kolei osoba uzależniona to taka, która w wyniku
nadużywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
albo używania ich w celach medycznych, znajduje się w stanie uzależnienia od tych środków
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lub substancji. Rehabilitacja to działania prowadzone w celu przywrócenia sprawności
fizycznej lub psychicznej, obniżonej lub utraconej z powodu narkomanii.
Do podstawowych aktów prawa i dokumentów, które stwarzają możliwość
podejmowania i rozwijania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia należy zaliczyć:
ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.) oraz Narodowy Program
Zdrowia. W świetle w/w dokumentów działania na rzecz zdrowia winny obejmować
następujące obszary: promocję zdrowia, profilaktykę, edukację zdrowotną, zasoby kadrowe,
bazę lokalową (pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej).
Do systemu pomocy społecznej oraz kwestii rozwiązywania problemów społecznych
zidentyfikowanych w niniejszej strategii ściśle odnoszą się również inne ustawy, a także
szereg rozporządzeń wykonawczych5.
Kwestie społeczne są również regulowane przepisami Unii Europejskiej. Prawo
wspólnotowe (acquis communautaire) nie ingeruje w systemowe rozwiązania w zakresie
pomocy społecznej obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich. Funkcjonuje
jednak polityka społeczna Unii Europejskiej koordynująca narodowe polityki społeczne w
zakresie koniecznym z punktu widzenia funkcjonowania wspólnego rynku. W tym sensie
niniejsza strategia rozwiązywania problemów społecznych jest spójna z polityką społeczną
Wspólnoty Europejskiej.
Znaczący wpływ na proces rozwiązywania problemów społecznych mają dokumenty
strategiczne Unii Europejskiej, krajowe oraz regionalne. Dlatego każda lokalna strategia
rozwiązywania problemów społecznych musi być ściśle powiązana z ich założeniami i
postanowieniami.

5

Ustawa z dn. 07.04.1989r. prawo o stowarzyszeniach (tekst. jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1393 z późn.
zm.); ustawa z 06.04.1990r. o policji (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 355 z późn. zm.); ustawa z dn.
24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1206 z późn. zm.); rozporządzenie z 23.08.2012 w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964); rozporządzenie z 07.10.2005r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz.
U. z 2005r. Nr 211, poz. 1762); rozporządzenie z 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.); rozporządzenie z 17.04.2012r. w sprawie specjalizacji w
zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012r. poz. 486); rozporządzenie z 31.05.2012r. w sprawie rodzinnych
domów pomocy (Dz. U. z 2012r. poz. 719); rozporządzenie z 08.06.2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego (Dz. U. z 2012r. poz. 712); rozporządzenie z 23.03.2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w
pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 61, poz. 543); rozporządzenie z 08.11.2010r. w sprawie wzoru kontraktu
socjalnego (Dz. U. z 2010r. Nr 218, poz. 1439); rozporządzenie z 26.09.2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu
organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 1081) i wiele innych. Akty prawne regulujące system
wsparcia osób niepełnosprawnych omawia Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w
na lata 2016-2020, natomiast system wsparcia dziecka i rodziny – Powiatowy Program Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2016-2018.
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Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest spójna z celami
Strategii Europa 2020 określającej strategię gospodarczą Unii Europejskiej do roku 2020.
Strategia „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego

włączeniu

społecznemu” swoje założenia opiera na trzech kluczowych

priorytetach: 1. Rozwój inteligentny (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji); 2.
Rozwój zrównoważony (wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej); 3. Rozwój sprzyjający włączeniu
społecznemu (wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej
spójność społeczną i terytorialną). Dla realizacji priorytetów i celów wyznaczono siedem
inicjatyw flagowych, w tym trzy kluczowe dla polityki społecznej: „Mobilna Młodzież”,
„Program na rzecz nowych umiejętności i miejsc pracy”, „Europejski program walki z
ubóstwem”.

Założenia

niniejszej

Powiatowej

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych są zgodne również z celami głównymi Strategii „Europa 2020”: Cel 1 –
osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75 %, Cel 4 – podniesienie poziomu
wykształcenia, Cel 5 – wspieranie włączenia społecznego. Cele i działania zaplanowane w
ramach realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zgodne są
również z założeniami Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa
2020”, w szczególności w ramach obszaru „Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu
społecznemu”.
Strategia wpisuje się także w założenia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014 –
2020, które określają priorytety i ramy finansowe Unii Europejskiej do roku 2020 (EFS,
EFRR, EFRROW). W szczególności chodzi tu o priorytety inwestycyjne wspierane przez
EFS: „Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa” (m. in. poprzez aktywną
integrację; ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym; wspieranie
gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych; aktywne i zdrowe starzenie się w
zakresie „Wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników”). Priorytety inwestycyjne
wspierane przez EFRR to m.in. inwestycje w infrastrukturę społeczną, które przyczyniają się
do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego oraz przejście z usług instytucjonalnych do
usług na poziomie społeczności lokalnych. Priorytety inwestycyjne wspierane przez
EFRROW to: „zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na wspieranie
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”
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Strategia jest ściśle powiązana z priorytetami Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego

na

lata

2014-2020

oraz

regionalnych

i

powiatowych

dokumentów

strategicznych. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój jest jednym z 6 programów
krajowych realizowanych w okresie programowania 2014-2020. Finansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem nadrzędnym jest wzrost poziomu
zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji
publicznej. Niniejsza strategia ściśle powiązana jest z celami tematycznymi POWER
odnoszącymi się do wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników oraz wspierania
włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Z kolei głównym celem Regionalnego Programu
Operacyjnego

Województwa

Lubelskiego

na

lata

2014–2020

jest

zwiększenie

konkurencyjności gospodarczej oraz wzmocnienie spójności społecznej i terytorialnej w
regionie. Realizacja programu operacyjnego ma przyczynić się „do osiągnięcia celów
określonych w strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez stymulowanie wzrostu gospodarczego i
zwiększanie wydajności małych i średnich przedsiębiorstw”.
Cele Strategii powiązane są również z założeniami Narodowej Strategii Integracji
Społecznej. Wśród Priorytetów zawartych w Narodowej Strategii Integracji Społecznej – do
których ściśle nawiązuje nasza strategia – należy wymienić: w zakresie tworzenia sieci
bezpieczeństwa socjalnego - radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, ograniczenie
tendencji wzrostowych rozwarstwień dochodowych, tak aby różnice te nie odbiegały od
przeciętnego poziomu w krajach UE; W zakresie działań dotyczących rynku pracy ograniczenie bezrobocia długookresowego, zmniejszenie bezrobocia młodzieży, zwiększenie
poziomu zatrudnienia wśród niepełnosprawnych - obecnie wdrażanych jest wiele rozwiązań,
których celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna grupy osób niepełnosprawnych,
zwiększanie liczby uczestników aktywnej polityki rynku pracy, upowszechnienie kształcenia
ustawicznego dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy; W zakresie ochrony zdrowia
- wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności, upowszechnienie
ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenie zakresu objęcia kobiet i dzieci programami zdrowia
publicznego; W zakresie dostępu do praw, dóbr i usług: zwiększenie dostępu do lokali
(mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych bezdomnością; zapewnienie lepszego dostępu
do pracowników socjalnych, rozwinięcie pomocy środowiskowej i zwiększenie liczby osób
objętych jej usługami; zwiększenie zaangażowania obywateli w działalność społeczną;
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realizacja Narodowej Strategii Integracji Społecznej przez samorządy terytorialne;
zwiększenie dostępu do informacji obywatelskiej i poradnictwa.
Należy również podkreślić ścisły związek Strategii z założeniami Krajowego
Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Do najważniejszych
kierunków działań na lata 2014 – 2020 należy zaliczyć zmniejszenie wykluczenia dzieci i
młodzieży, stworzenie szansy na bezpieczne wejście na rynek pracy dla osób młodych oraz
ułatwienie im godzenia pracy zawodowej z zakładaniem rodziny, aktywną integrację osób
wykluczonych społecznie, wsparcie osób starszych oraz zapobieganie niepewności
mieszkaniowej. Celem głównym programu jest trwałe zmniejszenie liczby osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 1,5 mln oraz wzrost spójności społecznej.
Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zgodne są z zapisami Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz szczególnie Strategii Polityki
Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jest ona opracowaniem
kompleksowym, obejmującym programy działania w następujących obszarach: bezrobocie i
walka z ubóstwem, starzejące się społeczeństwo, wsparcie dziecka i rodziny, wsparcie osób
niepełnosprawnych, zdrowie psychiczne, rozwój społeczności lokalnej, ekonomia społeczna.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest uzupełnieniem aktualnie
opracowywanej Strategii Rozwoju Powiatu Kraśnickiego w kwestii pomocy społecznej.
Niniejsza analiza obejmuje jedynie kilka wybranych podstawowych aktów prawnych i
dokumentów strategicznych. Zagadnienia z zakresu polityki społecznej są jednak stale obecne
i kompleksowo uregulowane zarówno w ustawodawstwie europejskim, krajowym, w pracach
samorządów lokalnych, w wielu planach i programach działania, a także są przedmiotem
zainteresowania wielu dyscyplin naukowych i prac badawczych.

2.2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KRAŚNICKIEGO
Powiat Kraśnicki położony jest w południowo-zachodniej części Województwa
Lubelskiego i zajmuje powierzchnię 1005 km2, co stanowi 4 % obszaru województwa.
Powiat Kraśnicki obejmuje niemal w całości obszar Wzniesień Urzędowskich stanowiących
część Wyżyny Lubelskiej, prawobrzeżną część Małopolskiego Przełomu Wisły oraz fragment
Kotliny Sandomierskiej.
Pod względem zajmowanego obszaru nasz powiat został sklasyfikowany

na 12

miejscu w województwie (na 20 powiatów). Tą samą pozycję Powiat Kraśnicki (wraz z
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Powiatem Lubartowskim) zajmuje biorąc pod uwagę procentowy udział powierzchni lasów w
ogólnej powierzchni powiatu, wynoszący 19,1%. Natomiast w przypadku procentowego
udziału powierzchni użytków rolnych (72,70%) Powiat Kraśnicki znajduje się na 5 miejscu w
województwie.
Na terenie województwa Powiat Kraśnicki sąsiaduje z trzema powiatami: ziemskim
lubelskim, opolskim oraz janowskim. Od strony południowej graniczy z województwem
podkarpackim

(powiat

stalowowolski),

natomiast

od

zachodu

z

województwem

świętokrzyskim (powiat sandomierski i opatowski). W skład Powiatu Kraśnickiego wchodzi
10 gmin, w tym: jedna gmina miejska - miasto Kraśnik, dwie gminy miejsko-wiejskie Annopol i Urzędów oraz 7 gmin wiejskich: Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka,
Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek.
Na terenie powiatu znajdują się 3 miasta: Kraśnik, Annopol, Urzędów oraz 206
miejscowości wiejskich. Urzędów status miasta otrzymał z dniem 1 stycznia 2016 roku.
W latach 2010 – 2014 systematycznie zmniejszała się liczba mieszkańców powiatu
(ujemny przyrost naturalny, migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały ludności).
Ponad 60% ludności powiatu zamieszkuje tereny wiejskie. Mała liczba miast oraz wskaźnik
ludności zamieszkującej na terenie tych miast świadczą o niskim poziomie urbanizacji
powiatu.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku na obszarze Powiatu Kraśnickiego
zamieszkiwało ogółem 98 182 osoby (w tym 47 823 mężczyzn), zaś gęstość zaludnienia na l
km2 wynosiła 98 osób. W ostatnich latach malała liczba urodzeń żywych. W roku 2014
odnotowano 9,2 urodzeń żywych na 1000 osób. Malała również liczba zgonów, która w roku
2014 wyniosła 10,3 na 1000 ludności. Przyrost naturalny na 1000 osób osiągnął wskaźnik –
1,1 (minus 1,1). Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych ludności na pobyt stały na
1000 osób osiągnęło wskaźnik - 2,7 (minus 2,7) Ludność powiatu w podziale na trzy
kategorie aktywności społecznej i zawodowej przedstawia się następująco:
a)

ludność w wieku przedprodukcyjnym – 17 145 osób;

b)

ludność w wieku produkcyjnym – 60 806 osób;

c)

ludność w wieku poprodukcyjnym – 20 231 osób.

Liczba ludności w wieku mobilnym (18 – 44 lata) utrzymuje się na poziomie 63 %
ludności zaliczonej do grupy w wieku produkcyjnym. Podstawowymi cechami sytuacji
społeczno-demograficznej w naszym powiecie jest:
a) ustabilizowanie się współczynnika feminizacji;
b) zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym;
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c) zwiększanie się liczby osób w wieku poprodukcyjnym;
d) wzrost liczby osób niepełnosprawnych;
e) powolny spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych
Na terenie Powiatu w rejestrze REGON zarejestrowanych jest około 10 000
podmiotów

gospodarki

narodowej.

Największym

pracodawcą

na

terenie

Powiatu

Kraśnickiego jest Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. w Kraśniku wraz z wydzielonymi
spółkami. Większościowym akcjonariuszem FŁT są Chińczycy (ZXY Luxembourg
Inwestment S. a r. l . z siedzibą w Luksemburgu). W Fabryce Łożysk Tocznych Kraśnik
obecnie pracuje 2191 osób.
Ważnym podmiotem gospodarczym jest także firma TSUBAKI HOOVER POLSKA
Sp. z o.o., która zatrudnia 450 osób. Zakłady te odgrywają dużą rolę w funkcjonowaniu
polskiego przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego na terenie Powiatu Kraśnickiego i
Województwa Lubelskiego oraz są liczącym się eksporterem łożysk i elementów tocznych.
Jednak rolnictwo nadal decyduje o obliczu gospodarczym powiatu. Wysokiej jakości
gleby i sprzyjające warunki klimatyczne umożliwiają uzyskiwanie dużej wydajności płodów
rolnych o wysokiej jakości. Powiat Kraśnicki nadal pozostaje ważnym zagłębiem produkcji
sadowniczej, produkcji warzyw oraz owoców miękkich - truskawek, czarnych porzeczek, a
zwłaszcza malin. Na terenie naszego powiatu zbiera się rocznie prawie 30% krajowej
produkcji malin. Podkreślić tutaj należy, że oprócz powiatu kraśnickiego, także sąsiedni
powiat opolski jest liczącym się obszarem w produkcji owoców miękkich. Intensywnie
rozwija się również handel i usługi.
Dobrze rozwinięte są zasoby infrastruktury społecznej: obiekty ochrony zdrowia o
charakterze podstawowym i specjalistycznym, podmioty leczenia uzależnień, apteki,
rehabilitacji

leczniczej,

oświaty i

wychowania,

sportu,

rekreacji

i

wypoczynku,

upowszechniania kultury, upowszechniania czytelnictwa, zakłady pracy chronionej,
komunikacji lokalnej i regionalnej (drogowej i kolejowej).
W każdej gminie funkcjonują ośrodki pomocy społecznej realizujące świadczenia
pieniężne i niepieniężne o charakterze indywidualnym i rodzinnym. Prawie 10%
mieszkańców powiatu jest objętych stałym wsparciem ze strony pomocy społecznej. Według
danych z rynku pracy stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła średnio 14,5% rocznie, a
liczba bezrobotnych wahała się w granicach 6500 – 7000 osób rocznie.
Powiat dysponuje zasobami, które umożliwiają udzielenie wsparcia instytucjonalnego
o szerokim charakterze, stosownie do zakresu potrzeb ludności.
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Do końca 2014 roku Powiat Kraśnicki wydatkował kwotę 488.100.000,00 złotych, w
tym 333.700,00 złotych ze środków Unii Europejskiej na realizację umów o dofinansowanie
realizacji projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013.
2.3. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE
POWIATU KRAŚNICKIEGO
2.3.1. SYTUACJA OSÓB STARSZYCH
Problematyka starości wiąże się z demograficznym faktem postępującego w coraz
szybszym tempie starzenia się społeczeństw. Znaczenia nabiera pogląd, że starość to tak samo
istotny etap życia, jak każdy inny. Ma ona wymiar demograficzny, gdyż jest prawidłowością
rozwoju historycznego, wynikającą z wydłużania się przeciętnego trwania życia ludzkiego i
spadku liczby urodzeń oraz wymiar indywidualny – człowiek przeżywa starzenie się
samotnie, stale zmagając się z trudnościami codziennej egzystencji 6. Proces starzenia się
społeczeństw obserwowany od ponad ćwierć wieku, polega na systematycznym wzroście
udziału ludzi starszych w całej populacji. Proces starzenia się ludności jest wynikiem
wydłużenia życia, spadku liczby urodzeń oraz migracji 7. Tendencjom tym towarzyszy wzrost
udziału ludzi niepełnosprawnych. Obecnie osoby w podeszłym wieku (mężczyźni 65 lat i
więcej, kobiety 60 lat i więcej) stanowią w Polsce 15% społeczeństwa. Prognozy zakładają,
że w 2020 r. stanowić będą już 17% populacji. Ich obiektywne potrzeby zdrowotne związane
ze starzeniem się, pogarszaniem stanu zdrowia gwałtownie rosną. Coraz częściej obowiązki
opiekuńcze będą więc realizowane z udziałem form instytucjonalnych.
Prognoza demograficzna do roku 2030 zakłada w całej populacji dalszy wzrost udziału
osób w wieku poprodukcyjnym. W Polsce w 2035 roku odsetek ludności w wieku 60+ ma
wynieść 30%, województwie lubelskim natomiast 24% a do 2060 r. ma wzrosnąć do 34,5% i
będzie niemal najwyższy w UE.
Starzenie się społeczeństwa powoduje poważne konsekwencje w sferze ekonomicznej,
medycznej, socjalnej, a także kulturowej. Starość i problemy z nią związane, są jednymi z
czynników, które powodują wykluczenie społeczne. Osoby starsze wycofują się z życia
publicznego co wpływa na ich izolację i marginalizację społeczną. Niska aktywność
6

B. S z a t u r – J a w o r s k a, Społeczna kwestia ludzi starszych [w:] Społeczne kwestie starości, red. B. RyszKowalczyk, Warszawa 1991, s. 40.
7
Szczególnie obecnie w wyniku otwarcia rynku pracy w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej
dla obywateli polskich obserwujemy masową emigrację osób w wieku produkcyjnym. Konsekwencją tego jest
dalszy wzrost wskaźnika osób starszych w populacji mieszkańców Polski.
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zawodowa osób starszych oraz wczesne wycofywanie się z rynku pracy przyczynia się do
pogorszenia warunków życia. Ludzie starsi stanowią grupę, wobec której konieczne jest
zastosowanie zróżnicowanego podejścia, polegającego na zachęcaniu i tworzeniu warunków
do utrzymywania aktywności osobistej, zawodowej i społecznej przy jednoczesnym
zapewnieniu wsparcia i opieki osobom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Tabela: Ludność według ekonomicznych grup wieku dla powiatu kraśnickiego w 2014r. oraz prognoza
ludności do 2050r. dla powiatu kraśnickiego.
Wyszczególnienie

ogółem

powiat kraśnicki

98164

Wartość procentowa

100%

Rok

Grupa
Wiekowa

2020
2040

60+ / 65+

2050

Ekonomiczne grupy wieku
przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

17235

61298

19631

62%

18%

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

8072

13222

21294

8727

12348

21075

10475

13608

24083

20%
prognoza dla naszego powiatu

Źródło: Główny Urząd Statystyczny/ludność, www.stat.gov.pl

Jakość życia osób starszych to czuły wskaźnik pokazujący funkcjonowanie zasady
pomocniczości państwa wobec osoby potrzebującej i niesamodzielnej. Ludzie w starszym
wieku wymagają specyficznych form pomocy, których celem jest jak najdłuższe utrzymanie
ich we własnym środowisku rodzinnym i sąsiedzkim. Rehabilitacja seniorów zyskuje więc
coraz bardziej na znaczeniu. Zły stan zdrowia i związane z tym występowanie
niepełnosprawności powoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. W obecnej
rzeczywistości koszty leczenia są dla ludzi starszych bardzo wysokie. Jest to związane z
polityką zdrowotną prowadzoną przez państwo, która nie uwzględnia w wystarczającym
stopniu potrzeb ludzi starszych. Zubożenie placówek służby zdrowia i wzrost obciążenia
finansowego pacjentów spowodował, że wydatki na lekarstwa bardzo obciążają budżet
domowy tej grupy osób.
Każda forma pomocy przedłużająca okres funkcjonowania w środowisku jest tańsza
od wydatków ponoszonych na stałą pielęgnację i opiekę w domu pomocy społecznej. Można
to osiągnąć poprzez zapewnienie kompleksowych usług opiekuńczych, socjalnych i
rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania. Jednak osoby starsze często wymagają opieki
całodobowej, co w kontekście długiego okresu oczekiwania oraz braku środków zarówno
samych zainteresowanych, jak i w strukturze gmin, stwarza konieczność tworzenia ośrodków
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zapewniających taką pomoc w lokalnym środowisku. Wsparcie instytucjonalne powinno mieć
miejsce w sytuacji, gdy osoba, jej rodzina, środowisko lokalne stają przed problemami,
których samodzielnie nie potrafią rozwiązać. Natomiast wszelkie formy wsparcia dziennego
powinny być wykorzystane przed formami całodobowymi.
Posiadanie własnych pieniędzy daje osobom starszym poczucie samodzielności,
aczkolwiek wysokość emerytury ma szczególne znaczenie zarówno dla osób samotnych
(pozbawionych naturalnego oparcia rodzinnego), jak i dla osób żyjących z rodziną.
Państwo gwarantuje przede wszystkim świadczenia pieniężne, jednak system
emerytalno–rentowy nie jest doskonały i często powoduje niedostatki materialne. Niskie
dochody oraz konieczność ponoszenia wysokich wydatków na leczenie często sytuują osoby
w starszym wieku w najbiedniejszej warstwie społecznej.
Charakter problemów, jakie spotykamy u seniorów, jest w większości połączeniem
dysfunkcji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. W województwie lubelskim ten
ostatni czynnik odgrywa dużą rolę, ponieważ średnie renty i emerytury charakteryzują się na
ogół znacznie niższym poziomem niż przeciętnie w kraju, co szczegółowo charakteryzuje
poniższa tabela.
Poza podstawowymi świadczeniami, państwo oferuje także pewne formy wsparcia:
ulgi w płatnościach za usługi, zwolnienia z opłat za abonament radiowo–telewizyjny i za
korzystanie ze środków komunikacji, zwolnienia od niektórych opłat dla tych, którzy
ukończyli 75 lat (oraz dla kombatantów).
Problemem o wyjątkowym znaczeniu staje się samotność osób starszych. Osoby
starsze, samotne, o niskim wykształceniu, dotknięte różnego rodzaju niepełnosprawnością
należą szczególnie do grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Dominacja
zadań pomocy społecznej w odniesieniu do ubóstwa, bezrobocia i innych zagrożeń, odsuwa
problematykę osób starszych, które w wielu przypadkach tej pomocy potrzebują. W katalogu
zadań pomocy społecznej „starość” nie stanowi kategorii uprawniającej do świadczeń.
Oddzielny problem środowiska seniorów to warunki mieszkaniowe, na ogół o niskim
standardzie, ubogiej strukturze i niedostosowane.
Ludzie starsi zasługują na godziwe życie i takie przeświadczenie powinno
funkcjonować w powszechnej świadomości każdego człowieka. Dlatego tak ważne jest aby
już teraz samorządy zajęły się problemem starzenia się społeczeństwa. Najważniejsze
problemy ludzi starszych, do których można zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie
w ubóstwie, poczucie nieprzydatności, wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych
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jako zbiorowości, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego
życia zawodowego i społecznego w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego.
Wobec powyższego, wzrost liczby seniorów wymaga podejmowania działań mających
na celu wprowadzenie ułatwień dla ich funkcjonowania w społeczeństwie, a także stworzenia
nowej oferty opartej na potrzebach osób w tej grupie wiekowej.
Tabela: Przeciętna liczba emerytów i rencistów jako odsetek populacji mieszkańców oraz przeciętna
miesięczna emerytura i renta brutto według województw w 2013r.
liczba emerytów i
Przeciętna miesięczna emerytura i renta
rencistów
brutto
Województwa
%
wypłacana z
wypłacana z wypłacana
ogółem
mieszkańców
MON/MSW/MS
ZUS
z KRUS
(średnia)
populacji
POLSKA
8 951 849
23,3
1 855,52
1 121,52
3 166,11
Dolnośląskie
650 942
22,4
1 877,72
1 226,90
3 166,11
Kujawsko-pomorskie

458 982

21,9

1 709,33

1 125,86

3 166,11

Lubelskie

516 159

23,9

1 653,80

1 166,04

3 166,11

Lubuskie

217 038

21,2

1 690,11

1 261,30

3 166,11

Łódzkie

617 811

24,6

1 730,12

1 109,24

3 166,11

Małopolskie

726 883

21,6

1 812,30

1 084,34

3 166,11

Mazowieckie

1 133 046

21,3

1 915,22

1 082,59

3 166,11

Opolskie

204 532

20,4

1 827,00

1 187,16

3 166,11

Podkarpackie

458 395

21,5

1 600,77

1 091,30

3 166,11

Podlaskie

260 316

21,8

1 682,71

1 086,69

3 166,11

Pomorskie

449 447

19,6

1 840,80

1 126,00

3 166,11

Śląskie

1 153 300

25,1

2 287,25

1 367,05

3 166,11

Świętokrzyskie

302 540

23,9

1 675,90

1 094,62

3 166,11

Warmińsko-mazurskie

294 026

20,3

1669,55

1 128,17

3 166,11

Wielkopolskie

748 665

21,6

1770,68

1 111,99

3 166,11

358 744
20,9
1793,88
Źródło: Opracowanie własne wg danych. GUS, www.stat.gov.pl

1 204,59

3 166,11

Zachodniopomorskie

Analiza sytuacji osób starszych w powiecie kraśnickim
W celu ujednolicenia nazewnictwa eksperci z WHO zaproponowali następujący
podział grup wiekowych8 osób starszych:

8

www.tkkf.org.pl
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Wiek

Nazewnictwo grup wiekowych

45-49

Wiek przedstarczy

60 (65) - 74

Wczesna starość, tzw. Młodzi-starzy, trzeci wiek, lata wieku podeszłego

75-89

Wiek starczy, późna starość, tzw. starzy- starzy

Powyżej 80

Starość sędziwa, czwarty wiek

90 i więcej

długowieczność

Podział grup wiekowych wg GUS przedstawia się następująco 9:
1) Grupy ekonomiczne:
-

ludność w wieku przedprodukcyjnym – od 0 do 17 roku życia

-

ludność w wieku produkcyjnym: mężczyźni 18 – 64 lat, kobiety 18 – 59 lat,

-

ludność w wieku poprodukcyjnym: mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i
więcej:

2) Grupy biologiczne:
-

0 - 14 lat – dzieci

-

15 - 64 lat – młodzież i dorośli bez osób starszych,

-

65 lat i więcej – osoby starsze.

Według badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób
zaliczanych do wieku poprodukcyjnego w Polsce (7 190 644 osoby) w stosunku do ogółu
społeczeństwa (38 483 957 osób) stanowi 18,7 %. Obszar powiatu kraśnickiego na dzień
31.12.2013 r. zamieszkuje ogółem 98 749 osób10.
Tabela: Zestawienie wieku ludności powiatu kraśnickiego 11
Ludność w wieku przedprodukcyjnym

Ludność w wieku

Ogółem

i wieku produkcyjnym

poprodukcyjnym

Mężczyźni

48 170

38 970

9 200

Kobiety

50 579

37 079

13 500

98 749

76 049

22 700

100 %

77,01 %

22,99 %

Ogółem ludność powiatu
kraśnickiego
Wartość procentowa

9

Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Ludność. Stan i struktura w
przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r. Warszawa 2014, s. 8.
10
Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2014,Warszawa, październik 2014, s. 86, Tabl. 5.
Ludność w powiatach 2012 i 2013.
11
Urząd Statystyczny w Lublinie, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, Województwo lubelskie,
portrety powiatów, powiat kraśnicki, www.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.
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W powiecie kraśnickim wśród 98 749 mieszkańców 22 700 osób jest w wieku
poprodukcyjnym, co stanowi ok. 23 % ogółu społeczności powiatu.
Powiat kraśnicki zajmuje wysoką pozycję na tle innych powiatów, biorąc pod uwagę
odsetek osób starszych. Przedstawia to poniższa tabela:
Tabela: Odsetek osób starszych w powiatach województwa lubelskiego
Liczba os. W wieku

% udział osób starszych w

60 lat i więcej

ogólnej liczbie mieszkańców

65 991

17 223

26 %

Powiat puławski

115 777

29 132

25 %

Powiat hrubieszowski

66 512

16 091

24 %

Powiat m. Lublin

341 722

83 247

24 %

Powiat świdnicki

72 750

17 469

24 %

Powiat kraśnicki

98 182

23 426

24 %

Powiat parczewski

35 810

8 284

23 %

Powiat opolski

61 542

14 336

23 %

Powiat m. Chełm

64 855

15 161

23 %

Powiat zamojski

108 777

24 984

23 %

Powiat janowski

47 106

10 701

22 %

Powiat tomaszowski

86 385

19 661

22 %

Powiat rycki

57 724

13 148

22 %

Powiat włodawski

39 457

8 867

22 %

Powiat m. Zamość

65 055

14 348

22 %

Powiat biłgorajski

102 941

22 474

22 %

Powiat lubartowski

89 749

19 529

21 %

Powiat bialski

112 901

24 012

21 %

Powiat chełmski

79 619

16 771

21 %

Powiat radzyński

60 606

12 865

21 %

Powiat lubelski

150 359

30 221

20 %

Powiat łukowski

108 911

22 035

20 %

Powiat m. Biała Podlaska

57 471

11 479

20 %

Powiat łęczyński

57 544

10 129

17 %

Jednostka terytorialna

Liczba mieszkańców

Powiat krasnostawski

Ze względu na dwa współistniejące zjawiska, tj.: niski wskaźnik dzietności oraz
wydłużającą się długość życia, rośnie udział osób starszych (60+) w populacji. Tendencje te
są wyraźnie widoczne w województwie lubelskim. Według danych GUS udział ludności w
wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności w wieku produkcyjnym sukcesywnie rośnie.
Wskaźnik ten w roku 2014 w woj. lubelskim wyniósł 31% co sytuuje nasz region w grupie
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województw o największym udziale osób w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności w
wieku produkcyjnym. Wyznacznikiem demograficznej starości jest przekroczenie 12%
udziału ludzi 60-letnich i starszych w ogólnej liczbie ludności. Jeśli odsetek ten przekroczy
wskaźnik 15% w ogólnej strukturze, dana społeczność weszła w fazę starości
zaawansowanej12. W 2014 roku odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wyniósł 20 %
zarówno w Polsce, jak i w województwie lubelskim, tak więc zaliczamy się do społeczeństw,
które przekroczyły próg starości zaawansowanej.
Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy
demograficznej, obejmującej okres do 2050 r. w przyjętej perspektywie wystąpi znaczne
zmniejszenie liczby dzieci i osób dorosłych, zaś zwiększy się liczba i udział osób starszych.
W Polsce w 2035 roku odsetek ludności w wieku 60+ ma wynieść 30%. Udział ludności w
wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w województwie
lubelskim ma wynieść 39%.
Wszystko to powoduje, ze sytuacja demograficzna w naszym województwie nie jest
korzystna na tle kraju. Obszar województwa lubelskiego należy do regionów o największym
udziale osób starszych w ogólnej liczbie ludności, a zwłaszcza w odniesieniu do osób w
wieku produkcyjnym. Postępujący proces starzenia się ludności Lubelszczyzny niesie za sobą
konsekwencje w sferze ekonomicznej, medycznej i kulturowej. Niewątpliwie, proces
starzenia się społeczeństwa regionu wymaga dalszych przeobrażeń w obszarze polityki
społecznej.
Instytucjonalne formy opieki dla osób starszych
Domy Pomocy Społecznej
Domy Pomocy Społecznej świadczą całodobową pomoc. Prowadzą różne zajęcia
terapeutyczne (indywidualne, grupowe) dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańców,
a niezbędne dla utrzymania ich w maksymalnej sprawności. Zapewniają także wsparcie
w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej, zabezpieczenia potrzeb socjalno–bytowych
i opieki duszpasterskiej. Skala potrzeb społecznych w tej sferze jest bardzo duża i wciąż
wzrasta. Pomimo, że standard DPS na przestrzeni ostatnich lat znacznie się poprawił, zawsze
będą one dla osób starszych rozwiązaniem ostatecznym. Dopóki człowiek może mieszkać
i funkcjonować wśród swoich bliskich, powinien jak najdłużej tam pozostawać.

12

M. Pakuła, Podstawy osób starszych wobec edukacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 40
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Na terenie powiatu kraśnickiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej
przeznaczone dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych: w
13

Popkowicach i Kraśniku . W/w placówki świadczą usługi bytowe, opiekuńcze,
wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach
wynikających z potrzeb swoich mieszkańców.
Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku funkcjonuje od 1 maja 1991 r. i przeznaczony
jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, dysponuje 65
miejscami. Dom posiada kaplicę, świetlicę, pokój dziennego pobytu, gabinet pielęgniarski i
lekarski, gabinet rehabilitacji, stołówkę, windę oraz 31 pokoi mieszkalnych, w większości
dwuosobowych.
Organizacja pracy domu oparta jest na indywidualnych planach opieki, dzięki temu
mieszkaniec ma możliwość wyboru własnego stylu życia - oczywiście w granicach
możliwości lokalowych i finansowych placówki. Opieka w domu opiera się na pełnej
akceptacji człowieka, jego wad, zalet i przyzwyczajeń.
Całość prac w zakresie realizacji indywidualnych planów opieki wykonuje zespół
terapeutyczno-opiekuńczy. Oprócz usług bytowych dom świadczy również całodobowe
usługi

opiekuńcze, takie jak pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,

pielęgnacyjnych, a także pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Świadczone są również
usługi rehabilitacyjne. Podstawowe zabiegi wykonuje pracownik fizjoterapii w gabinecie
rehabilitacji. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie na miejscu ze świadczeń
zdrowotnych.

Do

lekarzy

specjalistów

mieszkańcy

dowożeni

są

do

przychodni

specjalistycznych w Kraśniku i w Lublinie. Mieszkańcy mają również możliwość
doskonalenia swoich umiejętności poprzez udział w zajęciach terapeutycznych. Dom
organizuje mieszkańcom wolny czas poprzez ich udział w imprezach kulturalnych
(wycieczki, zabawy, wieczorki taneczne, ogniska, wyjazdy do zaprzyjaźnionych DPS itp.).
W świetlicy DPS odbywają się występy młodzieży szkolnej, a także dzieci z przedszkoli.
Z mieszkańcami Domu współpracują wolontariusze. Mieszkańcy mają możliwość pełnego
zaspokajania potrzeb religijnych.

13

Na terenie powiatu kraśnickiego funkcjonuje również Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie – jest on
jednak placówką innego typu, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
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Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
Posiada 183 miejsc i przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle
somatycznie chorych. Dominującym kierunkiem pracy placówki jest realizacja zadań
pielęgnacyjno-opiekuńczych. Profil domu sprawia, że większość podopiecznych wymaga
pielęgnacji z powodu starości, schorzeń układu krążenia, narządów ruchu, schorzeń
neurologicznych i innych. Dom prowadzi terapię zajęciową zarówno w formie zajęć
indywidualnych, jak i grupowych. Najczęściej stosowane rodzaje terapii to arteterapia,
ergoterapia, kinezyterapia, biblioterapia, muzykoterapia, gry i zabawy, zajęcia rekreacyjne.
Mieszkańcy biorą także udział w obrzędach religijnych w miejscowej parafii, spotykają się
z zaprzyjaźnionymi osobami. Zagospodarowaniem wolnego czasu zajmują się instruktorzy
terapii, opiekunowie, rehabilitanci, masażyści, pracownicy socjalni oraz pielęgniarki.
Pensjonariusze domu wyjeżdżają również na wycieczki krajoznawcze, uczestniczą w
przeglądach artystycznych, spotkaniach opłatkowych, rekolekcyjnych, w ogniskach i
wieczorkach tanecznych, przyjmują u siebie młodzież z okolicznych szkół, dzieci z
przedszkoli, członków klubu seniora.
Każdy mieszkaniec DPS w Popkowicach ma opracowany indywidualny plan opieki,
którego celem jest zdiagnozowanie potrzeb i problemów danej osoby tak by w efekcie
zastosować właściwą formę terapii. W tym celu powołany jest zespół terapeutycznoopiekuńczy. Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach we wrześniu 2015 r. obchodził 65lecie działalności.
Liczbę osób umieszczanych w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie
powiatu kraśnickiego w latach 2010-2015 obrazuje poniższa tabela.
Tabela: Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w latach 2010-2015.
Rok
DPS
2010
2011
2012
2013
2014
IX. 2015
Popkowice
40
20
42
38
38
22

Razem
200

Kraśnik

26

12

10

18

14

10

90

Razem

66

32

52

56

52

32

290

Źródło własne: Sprawozdania merytoryczne PCPR w Kraśniku za okres 2010-2015r.

Ośrodki pobytu dziennego
Biorąc pod uwagę generalną zasadę pomocy starszym ludziom, która mówi o tym, że
możliwie jak najdłużej człowiek starszy powinien być w swoim dotychczasowym,
rodzinnym, czyli dobrze mu znanym środowisku, mogą być tworzone ośrodki pobytu
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dziennego. Domy dziennego pobytu to ośrodki wsparcia, które są środowiskową formą
pomocy półstacjonarnej służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku.
Przeciwdziałają uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej, życiu na marginesie wydarzeń i
poza głównym nurtem życia społecznego. zapewniają ludziom starszym: posiłki, usługi
opiekuńczo – rehabilitacyjne, zabiegi higieniczne (kąpiel, strzyżenie), zajęcia rekreacyjnokulturalne (zabawy taneczne, występy artystyczne, wycieczki), pomoc w załatwianiu swoich
codziennych spraw, stanowiących szczególną trudność, odciążają rodziny od pełnienia
całodobowej opieki, zapewniają opiekuńcze otoczenie i wsparcia emocjonalne w ciągu dnia.
Dzięki pomocy środowiskowej, wiele osób starszych może uniknąć pobytu w Domu Pomocy
Społecznej, które często traktują jako zło konieczne.
Rodzina, mimo chęci i starań, nie zawsze sama jest w stanie zapewnić pełną pomoc
seniorom. Dlatego, aby skuteczniej pomagać, ułatwiać tym ludziom życie, należy wspierać
rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych. Do takich celów powoływane są różne instytucje
niosące pomoc ludziom w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.
Od grudnia 2015 r. w Salominie (gmina Gościeradów) funkcjonuje Dzienny Dom
Opieki "Senior-Wigor" utworzony dla starszych i samotnych mieszkańców gminy
Gościeradów.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Jedną z podstawowych instytucji wspomagających osoby starsze w środowisku ich
zamieszkania jest Miejski (Gminny) Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi oferowane w takich
ośrodkach ściśle określa ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.
163 z późn. zm.). W procesie wspomagania osób i ich rodzin przez OPS nadrzędnym celem
powinno być dążenie do osiągnięcia jak największej ich samodzielności oraz aktywizacja w
podejmowaniu działań zmierzających do poprawy jakości własnego życia. Jedną z form
pomocy świadczonych przez OPS na rzecz osób starszych są usługi opiekuńcze, które
obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
Tabela: Usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w poszczególnych gminach powiatu kraśnickiego w latach
2010-2014.
Usługi opiekuńcze
OPS
2010
liczba
osób
Kraśnik miasto 143
Kraśnik gmina

koszt
206 272
-

2011
liczba
osób
152
-

koszt
219 582
-

2012
liczba
osób
135
-

koszt
181 598
-

2013
liczba
osób
147
-

koszt
217 943
-

2014
liczba
osób
149
-

koszt
385 003
-

30

19
35 324
22
42 580
2
49 191
21
65 303
Annopol
24
102 780
24
114 690
23
146 862
24
166 545
Gościeradów
3
23 605
9
27 340
7
33 191
9
31 439
Dzierzkowice
6
57 525
8
45 905
8
45 077
5
44 109
Szastarka
11
23 894
9
19 593
10
22 829
10
24 236
Trzydnik D.
14
58 172
17
73 112
14
41 824
10
50 506
Urzędów
4
33 767
4
40 397
4
43 680
4
45 604
Wilkołaz
15
115 762
13
143 893
14
155 440
14
130 600
Zakrzówek
RAZEM
239
657 11
258
727 092
217
719 692
244
776 285
Źródło: Dane udostępnione przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu kraśnickiego

27
24
9
3
12
13
5
12
254

64 674
156 637
32 415
47 554
33 697
59 104
47 124
139 402
965 610

Specjalistyczne formy pielęgnacji, rehabilitacja fizyczna, terapia w ramach opieki
środowiskowej powinny być dostosowane do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są
one świadczone przez specjalistów np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów, terapeutów.
Organizatorem powyższych usług są Ośrodki Pomocy Społecznej, które współpracują z
wyspecjalizowanymi w tym zakresie organizacjami pozarządowymi lub firmami prywatnymi.
Tabela: Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w poszczególnych gminach powiatu
kraśnickiego w latach 2010-2014
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
OPS
2010
2011
2012
2013
liczba
liczba
liczba
liczba
koszt
koszt
koszt
koszt
osób
osób
osób
osób
49
216 901
53
275 646
45
218 603
47
291 598
Kraśnik miasto
Kraśnik gmina
Annopol
Gościeradów
Dzierzkowice
2
26 664
2
30 000
2
30 000
2
30 000
Szastarka
Trzydnik D.
1
5 998
1
3 167
5
20 002
5
49 193
Urzędów
Wilkołaz
Zakrzówek
RAZEM
52
249 563
56
308 813
52
268 605
54
370 791
Źródło: Dane udostępnione przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu kraśnickiego.

2014
liczba
osób
44
2
4
50

koszt
333 498
30 000
52 932
416 430

Uniwersytet Trzeciego Wieku
W ostatnim okresie zwrócono szczególną uwagę na fakt, że nie mniej istotne od
zapewnienia odpowiednich warunków materialnych i opieki, jest zapewnienie potrzeb
wyższego rzędu ludzi starszych. Państwo zaspokaja niektóre z tych potrzeb poprzez
powoływanie

instytucji

wspomagających

kształcenie,

dokształcanie

i

rozwijanie

zainteresowań wśród osób starszych.
Ponad 7 milionów Polaków jest już na emeryturze lub rencie. Co roku ponad 200 tys.
kolejnych osób przechodzi na zasłużony odpoczynek po latach pracy. Większość z nich to
ludzie sprawni i aktywni. Dlatego wielu szuka różnych zajęć poza domem, znajdują je na
Uniwersytetach Trzeciego Wieku, czyli w placówkach aktywizacji i edukacji emerytów.
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W Polsce działa ich obecnie około 90, wszystkie są przepełnione. Ponieważ nie mogą przyjąć
wszystkich chętnych wprowadzają zasady selekcjonowania kandydatów.
Funkcjonują one głównie przy wyższych uczelniach, przeważnie w większych
miastach. Proponują wykłady z różnych dziedzin, naukę obsługi komputera czy języków
obcych.
Uniwersytet Trzeciego Wieku - Filia w Kraśniku
Powstała w 2002 r., działa przy Kraśnickim Stowarzyszeniu Miłośników Wiedzy.
Zajęcia odbywają się głównie w Centrum Kultury i Promocji. Program obejmuje wykłady
powszechne, udział w zespołach obsługi komputera i korzystania z internetu, krajoznawczoturystycznym, integracyjnym, gimnastycznym, rehabilitacyjnym w basenie, plastycznym,
lektoratach języków angielskiego, niemieckiego i włoskiego.
Kluby seniora w powiecie kraśnickim
Wiele osób starszych ma różne umiejętności oraz bogate doświadczenie życiowe, co
sprawia, że osoby te dysponują dużym potencjałem możliwości kształtowania życia
społecznego. Dodatkowym ich atutem są duże zasoby czasu wolnego. Jedną z możliwości
wsparcia osób starszych w środowisku ich zamieszkania jest uczestnictwo w zajęciach
organizowanych przez kluby seniora.
Klub Seniora „Wrzos” (z siedzibą przy ul. ks. Zielińskiego 5, 23-204 Kraśnik) - działa
jako jedna z sekcji Klubu Osiedlowego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Metalowiec” w
Kraśniku, zrzesza 70 członków. Celem statutowym jest zabezpieczanie czasu wolnego
osobom starszym, promowanie kultury wśród seniorów. Adresatami działań klubu są seniorzy
– mieszkańcy miasta Kraśnika. Członkowie klubu biorą udział w miejskich, powiatowych i
wojewódzkich przeglądach zespołów seniorskich.
Klub Seniora w Urzędowie (z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury, 23-250
Urzędów) powstał w 1981 roku, liczba członków jest trudna do oszacowania. Adresaci
działań klubu to starsze pokolenie społeczności gminy Urzędów.
Klub Seniora „Pogodna Jesień” działa przy Osiedlowym Domu Kultury „Pomoc”,
ul. Kochanowskiego 1a, 23-200 Kraśnik.
Klub Seniora „Jubilat” działa przy Centrum Kultury i Promocji, Al. Niepodległości
44, 23-210 Kraśnik.
Przy Oddziale Rejonowym PCK w Kraśniku działa Klub Seniora PCK, który zrzesza
50 członków. Klub mieści się przy ul. Kwiatkowskiego 12, 23-204 Kraśnik. Głównym
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działaniem seniorów jest promowanie aktywizacji społecznej i fizycznej osób starszych,
promowanie wolontariatu wśród seniorów i honorowego krwiodawstwa. Seniorzy biorą
udział w różnych zajęciach sportowych m.in.: fitness, aqua fitness, Nordic Walking i
zajęciach na siłowni PCK. Seniorzy organizują uroczystości mające na celu integrację
wewnątrz i międzypokoleniową. Członkowie Klubu Seniora przy PCK bardzo aktywnie
włączają się w wolontariat. Jako wolontariusze uczestniczą w realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 poprzez pomoc przy rozładunku i wydawaniu
paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców. Seniorzy wspierają pracą
wolontariacką działalność Świetlicy Środowiskowej PCK „Okno na Świat” oraz angażują się
w akcje związane z promowaniem honorowego oddawania krwi.
Ocena sytuacji życiowej kombatantów na terenie powiatu kraśnickiego
W chwili obecnej brakuje szczegółowych danych o liczebności środowiska
kombatanckiego na terenie powiatu kraśnickiego. Żadne oficjalne źródła nie precyzują
rozmiaru tej populacji. Podanie szacunkowych danych może być w tym przypadku obarczone
dużym ryzykiem błędu, zatem powstrzymujemy się od podania choćby przybliżonej
liczebności tej grupy społecznej na terenie powiatu.
W zależności od potrzeb, powiat i gminy ściśle współpracują w zakresie wzajemnego
kierowania do siebie kombatantów celem udzielenia adekwatnej pomocy (stosownie do
zakresu działania PCPR bądź GOPS).
Przeważająca cześć kombatantów jest zrzeszona w licznych kołach i oddziałach
organizacjach kombatanckich. Należą do nich:
-

Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. Cele statutowe i zakres działania
organizacji

obejmują:

kontynuowanie

i

pielęgnowanie

tradycji

pułkowej,

utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Koła, opieka nad pamiątkami
pułkowymi, opieka nad pomnikami poległych ułanów 24 Pułku istniejącymi w
Kraśniku, Jordanowie, Kasinie Wielkiej oraz innymi miejscami pamięci w kraju i
zagranicą, prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej.
-

Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich

-

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

-

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej – jest wyrazicielem
tradycji patriotycznej. Dewizą Związku Inwalidów Wojennych jest hasło „Bóg, Honor
i Ojczyzna”. Do celów Związku należą: obrona nabytych uprawnień inwalidów
wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, w tym prawa do świadczeń
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rentowych, lecznictwa, bezpłatnych leków, opieki socjalnej, oprotezowania i
rehabilitacji; reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych wobec
władz państwowych, samorządowych, oraz organizacji społecznych i kombatanckich;
popularyzowanie w społeczeństwie rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego
powstałego w służbie Ojczyźnie; działanie w celu zapewnienia członkom ZIWRP
społecznie uzasadnionych, zdrowych i godziwych warunków życia i egzystencji;
organizowanie i rozwijanie szczególnej opieki i pomocy najciężej poszkodowanym
inwalidom wojennym i wojskowym oraz znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji
zdrowotnej i materialnej; nawiązywanie współpracy z odpowiednimi organami, w tym
ze służbą zdrowia w zakresie lecznictwa, lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynku;
rozwijanie koleżeństwa, przyjaźni i więzi związkowej w oparciu o tradycję wspólnej
walki oraz wzajemną życzliwość członków; upowszechnianie w społeczeństwie
patriotycznych tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i
suwerenność kraju; rozpoznawanie i określanie społecznie uzasadnionych potrzeb
członków; współudział w obchodach rocznic narodowych, świąt państwowych

i

kościelnych.
-

Związek

Kombatantów

Rzeczypospolitej

Polskiej

i

Byłych

Więźniów

Politycznych. Do celów organizacji należą: organizowanie opieki i rozwiązywanie
problemów członków i podopiecznych; organizowanie spotkań; kształtowanie
aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do
współpracy środowisk kombatanckich; popularyzowanie i utrwalanie w pamięci
społecznej dziejów walk niepodległościowych, wychowania młodzieży w duchu
patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie; reprezentowanie interesów swych
członków wobec władz organów administracji państwowej i samorządowej oraz
instytucji i organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków Związku;
działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej; umacnianie
solidarności kombatantów w kraju i za granicą.
-

Związek Sybiraków - realizuje swoje cele poprzez udzielanie znajdującym się
w trudnych warunkach członkom Związku oraz członkom rodzin po zmarłych i
poległych Sybirakach pomocy finansowej i prawnej; prowadzenie starań o
zorganizowanie domów pomocy społecznej; inicjowanie badań nad losami zesłańców
polskich oraz polskich formacji wojskowych w Rosji i ZSRR, gromadzenie w tym
celu pamiątek i dokumentów; opiekę nad grobami Sybiraków; organizowanie życia
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kulturalno-oświatowego wśród członków; prowadzenie działalności charytatywnej,
wydawniczej i gospodarczej.
-

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Biorąc pod uwagę wiek kombatantów, pogarszający się stan ich zdrowia (często

będący skutkiem ich przeżyć wojennych, obozowych, zesłańczych i więziennych), a także
szczególne zasługi dla naszego kraju, zasługują oni na otoczenie ich należytą troską i opieką
również przez samorządy lokalne. Powiat za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie świadczy również poradnictwo oraz wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych
problemów kombatantów. W ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, wnioski kombatantów (turnusy, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
ortopedyczny i środki pomocnicze) rozpatrywane są w pierwszej kolejności.
Podsumowanie
Proces starzenia się jest i będzie udziałem całego społeczeństwa, dlatego starość
powinna stać się przedmiotem powszechnego zainteresowania. Dobre przeżywanie starości
zależy też od warunków jakie oferuje osobom starszym system zabezpieczenia społecznego
oraz środowisko lokalne. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia
przyczyni się do zachowania sprawności w wieku starszym. Konieczne też jest podejmowanie
działań na rzecz zwiększenia świadomości społecznej (zwłaszcza wśród młodzieży) o
nieuchronności starzenia się, w tym pogłębianie wiedzy na temat problemów społecznych
(zdrowotnych i socjalnych) ludzi starszych.
W działaniach na rzecz ludzi starszych, obowiązkiem całego społeczeństwa,
a zwłaszcza władz rządowych i samorządowych różnych szczebli jest zapewnienie godnych
warunków życia, należytej pozycji społecznej (przez właściwe regulacje prawne i rozwiązania
organizacyjne). System wsparcia powinien obejmować zarówno opiekę jak i kształcenie ludzi
w podeszłym wieku. Należy dbać o zabezpieczenie potrzeb ludzi starszych, o stworzenie im
najlepszych, najwygodniejszych warunków do życia. Należy korzystać z ich bogatego
doświadczenia życiowego, włączać aktywnie w życie lokalnych środowisk (miast, gmin,
osiedli).
Sieć istniejących instytucji i placówek wspomagających osoby starsze jest wciąż
niewystarczająca, oferty są zbyt małe w stosunku do ogromu potrzeb społecznych. Dotyczy to
zarówno liczby miejsc jak i niezadowalającej jakości usług.
Ogólna dostępność do usług bytowych, mieszkaniowych, zdrowotnych ułatwia życie
osobom starszym i powoduje jednocześnie wydłużenie okresu ich samodzielności społecznej.
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Główne problemy ludzi starszych to:
1) ograniczenie sprawności psychofizycznej oraz liczne choroby wieku starczego,
2) pogorszenie się sytuacji ekonomicznej,
3) zakończenie aktywności zawodowej i brak koncepcji na nową organizację życia,
4) trudności w kontaktach ze środowiskiem lokalnym prowadzące do izolacji społecznej
5) Nieunikniony proces starzenia się stwarza konieczność podjęcia przez społeczeństwo
wielu działań, których efektem będzie:
-

respektowanie praw osób starszych do godnego życia w społeczeństwie
(zapobieganie marginalizacji osób starszych),

-

organizacja środowiska lokalnego z uwzględnieniem potrzeb ludzi starszych,
rozszerzenie oferty usług (pielęgnacyjnych i opiekuńczych) dla osób starszych w
miejscu zamieszkania, szczególnie na terenach wiejskich,

-

promowanie aktywnego trybu życia osób starszych poprzez wspieranie różnych
form działalności i inicjatyw, zagospodarowanie czasu wolnego, włączenie seniorów
do życia w lokalnej społeczności,

-

zapewnienie osobom starszym częściowo niesamodzielnym opieki dziennej o
charakterze instytucjonalnym poprzez tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia
dziennego o charakterze półstacjonarnym w formie ośrodków wsparcia dla osób
starszych,

-

zapewnienie osobom starszym samotnym i niesamodzielnym warunków do
całodobowej opieki z uwzględnieniem ich dysfunkcji i potrzeb,

-

pomoc w organizowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zaplecza organizacyjnousługowego (kluby seniora, domy dziennego pobytu, grupy wsparcia, organizacja
imprez o charakterze rekreacyjnym, turystycznym, kulturalnym),

-

aktywizacja rodzin i środowisk lokalnych do działań samopomocowych,
uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych,

-

tworzenie i wdrażanie specjalnych programów osłonowych na rzecz ludzi starszych.

Mimo istniejących form integracji i wsparcia osób starszych we Polsce, na podstawie
aktualnie prowadzonych badań ujawnione jest poczucie osamotnienia i deprywacja innych
potrzeb psychospołecznych osób po przejściu na emeryturę. Wiele osób odczuwa pustkę, nie
we, jak zagospodarować czas, jak zaplanować dalszy rozwój. Najczęściej oferowaną formą
pomocy jest pomoc rzeczowa, zdecydowanie rzadziej pomoc i wsparcie emocjonalne. Szereg
badań wskazuje na ujawnienie się mechanizmu ekskluzji społecznej seniorów wynikającej
36

m.in. z barier strukturalnych, normatywno-kulturowych i fizycznych oraz zdrowotnych.
Jeszcze inne wskazują na poczucie krzywdy i upośledzenia własnej egzystencji oraz poczucie
deprywacji w zaspokajaniu nawet potrzeb konsumpcyjnych wśród osób otrzymujących renty i
emerytury. O ile w przypadku innych grup społecznych potrzebujących wsparcia istnieje
wiele koalicji i kompleksowych rozwiązań o tyle w przypadku osób starszych można mówić o
niedostrzeganiu ich problemów. Należy stwarzać warunki do aktywizacji osób w wieku
senioralnym, która pozwoliłaby na wykorzystanie ich potencjału do podnoszenia własnej
jakości życia, jakości życia społeczności sąsiedzkich i lokalnych oraz lepszej integracji
społeczno-kulturowej.

2.3.2. UZALEŻNIENIA
W dzisiejszym szybko postępującym świecie, zjawisko uzależnienia jest częstym
problemem społecznym. Uzależnienie może dotknąć każdą osobę, bez względu na płeć, wiek,
czy status ekonomiczny. Aktualnie coraz większy nacisk kładzie się na poznanie nowych
uzależnień

–

behawioralnych,

ale

również

na

lepsze

zrozumienie

uzależnień

psychoaktywnych, które są opisywane już od lat. Rozwiązania systemowe, w zakresie
zapobiegania uzależnieniom, są niezbędne, biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju tego
zjawiska oraz jego zakres. Aktualnie obejmuje ono, w sposób bezpośredni lub pośredni,
wszystkie sfery życia społecznego. Występuje w każdym lokalnym środowisku i rozwija się
szybciej niż społeczna świadomość zagrożeń z nim związanych. Wydaje się, że w takiej
sytuacji jedynie zmasowany, społeczny, dobrze zorganizowany atak na substancje
psychoaktywne będzie w stanie powstrzymać rozwój tego zjawiska. Jego skuteczność będzie
zależała w dużej części od koordynacji wszystkich działań, dającej możliwość jednoczesnego
natarcia, wzajemnego wspierania się, dostosowania działań do specyfiki każdej z tych
substancji po uprzednim rozpoznaniu zagrożenia.
Uzależnienie od środków odurzających lub substancji psychotropowych

jest to

zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania środków
odurzających lub substancji psychotropowych na organizm ludzki, charakteryzujący się
zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi i koniecznością używania stale
lub okresowo tych środków lub substancji w celu doznania ich wpływu na psychikę lub dla
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uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem (art. 4 pkt. 29 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.).
Do podstawowych rodzajów uzależnień zaliczamy:
-

Narkomania - stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków
odurzających,

substancji psychotropowych,

substancji psychoaktywnych,

środków zastępczych lub nowych

w wyniku czego może powstać lub powstało

uzależnienie od nich (art. 4 pkt 11 w/w ustawy).
-

Substancja psychotropowa - każda substancja pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie
substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy (art. 4 pkt 25 w/w
ustawy).

-

Środek odurzający - każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających
stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy (art. 4 pkt 26 w/w ustawy).

-

Alkoholizm – zespół objawów somatycznych, behawioralnych i poznawczych, w
których picie alkoholu staje się priorytetowe nad innymi, poprzednio ważniejszymi
zachowaniami14.

-

Nikotynizm - uzależnienie od nikotyny, stan nałogowego palenia (inhalowania dymem
tytoniowym), zażywania, żucia wyrobów tytoniowych. Prowadzi do zatrucia
nikotynowego, którego objawami są: nudności, ślinotok, wymioty, drżenie kończyn,
bladość skóry, poty, biegunka, kolka jelitowa, drgawki lub skurcze mięśniowe,
zaburzenia wzroku, początkowo zwolnienie, potem przyspieszenie tętna, zaburzenia
świadomości, następnie utrata przytomności, zapaść. Śmierć przy zatruciu następuje
wskutek porażenia oddechu (depresja oddechowa). Dawka śmiertelna od 50 mg, co
odpowiada 2-3 papierosom przyjętym doustnie. Nikotynizm jest bardzo silnym
uzależnieniem. Jest to jednocześnie "najpopularniejsze" uzależnienie na świecie.
Nikotynizm traktuje się jako nałóg, a nie chorobę. Uzależnienie od nikotyny powinno
być traktowane jako problem medyczny i leczone tak, jak każda inna choroba: właśnie
ono jest główną przyczyną uniemożliwiającą rzucenie palenia15.
Z mocy przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) art. 41 ust.1

14
15

www.bezuzaleznien.pl
www.terapie.net.pl
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prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.
W szczególności zadania te obejmują:
-

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu;

-

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

-

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i

przeciwdziałania narkomanii, w

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych;
-

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

-

podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

-

wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Do zadań własnych gmin w zakresie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z art. 10

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 124 z późn. zm.) należy m.in.:
-

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

-

udzielanie rodzinom, w których występują

problemy narkomanii, pomocy

psychospołecznej i prawnej;
-

prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej,

edukacyjnej

oraz

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
-

wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
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-

pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Na terenie powiatu kraśnickiego działają instytucie udzielające pomocy w zakresie

uzależnień. Wśród nich ważną role odgrywają: NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień z siedzibą
przy ul. Kościuszki 26 w Kraśniku, Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Fabryczna 6 w
Kraśniku, Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku, Miejska i Gminne Komisje
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Uśmiech” w
Kraśniku, SP ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, Powiatowy Zespół Poradni
Psychologiczno–Pedagogicznych w Kraśniku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kraśniku i inne kluby i organizacje świadczące wsparcie dla osób
uzależnionych z terenu powiatu kraśnickiego.
Tabela: Dane statystyczne dotyczące Miejskiej oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w latach 2007- 2014
Liczba:
Miejska/
Gminna
Komisja
Rozwiązywa
nia
Problemów
Alkoholowyc
h

Miasto
Kraśnik

Gmina
Kraśnik

Dzierzkowice

Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009

nowych
wniosków,
które
wpłynęły do
Komisji
w związku
z
nadużywani
em
alkoholu

sporządzonyc
h opinii
w
przedmiocie
uzależnienia
przez
biegłych
sądowych

osób
uzależnionyc
h oraz
współuzależni
onych
wezwanych
na Komisję

107
106
97
67
71
77
76
92
b.d.
b.d.
b.d.
11
15
11
10
7
7
8
9

32
37
33
25
25
13
25
29
b.d.
b.d.
b.d.
4
6
6
4
2
0
1
2

215
292
264
160
162
180
205
271
b.d.
b.d.
b.d.
20
25
20
23
7
16
17
18

osób
uzależnionyc
h oraz
współuzależni
onych, które
zgłosiły się na
Komisję

118
123
110
77
69
65
91
108
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
11
15
13

osób
skierowanych
do Sądu
Rejonowego w
Kraśniku w
sprawie
zastosowania
obowiązku
poddania się
leczeniu
odwykowemu
52
70
61
44
39
42
46
49
b.d.
b.d.
b.d.
0
0
0
0
0
1
2
2
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Trzydnik
Duży

Szastarka

Annopol

Gościeradów

Urzędów

Wilkołaz

Zakrzówek

2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

7
7
4
5
9
4
15
7
4
3
9
5
10
7
11
9
11
8
11
10
b.d.
b.d.
b.d.
35
41
26
21
34
17
15
19
9
20
9
14
11

2
2
0
1
1
2
1
2
3
4
10
4
0
0
0
0
0
0
0
0
b.d.
b.d.
b.d.
5
5
14
3
8
6
6
3
3
8
2
4
2

13
16
9
10
18
4
14
7
4
4
13
7
17
20
18
14
16
16
21
18
b.d.
b.d.
b.d.
35
41
26
21
34
40
32
41
16
40
23
28
20

8
15
7
8
11
1
6
3
3
4
9
4
7
8
6
6
8
9
6
9
b.d.
b.d.
b.d.
30
35
20
20
30
34
21
25
7
37
20
17
11

0
1
0
2
1
1
6
2
4
3
11
7
6
5
4
5
6
4
4
5
b.d.
b.d.
b.d.
4
5
13
3
8
4
7
5
1
3
1
3
8

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009

31
38
41
42
35
29
37
33
10
12
7
4
4
6
3
6
b.d.
b.d.
b.d.

2
3
4
4
3
4
6
0
0
4
0
5
b.d.
b.d.
b.d.

76
83
94
96
73
64
78
76
10
12
12
14
14
11
13
12
b.d.
b.d.
b.d.

54
62
68
57
49
48
62
58
10
12
12
14
14
11
13
12
b.d.
b.d.
b.d.

2
3
4
4
1
2
0
1
1
1
12
2
b.d.
b.d.
b.d.
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2010
2011
2012
2013
2014

8
10
10
14
31

0
0
0
0
0

15
20
19
30
21

12
14
19
29
21

0
0
0
0
0

Tabela: Statystyka dotycząca gmin powiatu kraśnickiego pod względem wydatków w zakresie profilaktyki i
przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Powiat kraśnicki

Miasto Kraśnik

Gmina Kraśnik

Dzierzkowice

Trzydnik Duży

Rok

Liczba punktów
sklepów
i lokali
gastronomicznych

Wielkość wydatków
wykorzystanych na
profilaktykę
problemów
alkoholowych

Wielkość wydatków
wykorzystanych na
przeciwdziałanie
narkomanii

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010

113
115
103
108
113
112
107
108
b.d.
b.d.
b.d.
19
19
19
19
19
29
28
28
27
26
19
19
19
b.d.
35
37
32

519 988,44
427 039,59
569 134,59
642 541,90
623 558,50
673 470,42
769 083,62
780 657,42
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
62 000
69 000
67 000
51 024
52 307
49 200
43 181
47 157
48 220
50 970
54 158
b.d.
47 798
56 934
68 030

26 261,48
21 352,03
25 298,38
28 925,88
63 256,61
61 711,28
67 729,19
91 872,65
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d
3 000
3 000
3 000
1 716
1 568
1 973
1 734
1 876
2 157
3 558
2 549
b.d.
22 100
15 434
18 278
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Szastarka

Annopol

Gościeradów

Urzędów

Wilkołaz

Zakrzówek

2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

30
31
30
28
25
27
25
25
22
22
19
19
b.d.
b.d.
b.d.
62
60
56
56
51
42
41
42
37
34
33
29
30
43
42
38
36
33
34
30
30
24
24
19
19
19
19
17
18
34
34
35
32
29
31
33
33

66 302,90
71 770,88
78 128,94
68 476,02
47 437,07
44 764,23
54 851, 01
45 087,18
63 731,98
47 259, 46
40 008,53
47 203,56
b.d.
b.d.
b.d.
144 000
167 384,91
173 213,66
167 089,50
191 174,53
100 184,14
100 313,81
102 983,64
92 447,36
106 730,85
99 593,20
93 463,20
94 463,81
78 800
113 700
97 000
90 719
88 000
85 500
87 168
89 620
34 323,25
34 062,66
37 511,29
35 151,09
35 151,09
44 190,14
36 568,27
47 803,29
48 402,07
44 745,07
47 648,36
53 400,54
51 114,05
48 617,95
61 321,35
58 042,40

17 900
10 000
10 557,80
10 893,69
5 423,20
10 746,76
5 960
7 898,49
2 905,81
8 431,29
10 662,79
11 269,77
b.d.
b.d.
b.d.
10 000
10 000
9 184,10
9 678,13
9 715,20
4 215,66
3 201,30
2 158,90
3 515,31
2 268
1 548
1 242
1 777,92
b.d.
b.d.
b.d.
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
0
5 700
0
1 065,28
0
0
1 000
500
8 390,34
7 692,57
8 664,68
9 197,41
8 858,75
8 858,75
11 973,35
9 594,11

Tabela: Statystyka dotycząca pomocy udzielonej przez NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Kraśniku
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Osoby uzależnione od alkoholu

394

336

352

338

335

326

329

346

Osoby współuzależnione

175

159

163

132

141

150

175

112

Osoby uzależnione od środków
psychoaktywnych

34

28

31

41

31

32

51

42

Osoby współuzależnione od środków
psychoaktywnych

36

39

28

45

43

65

91

96

Osoby z problemem hazardu i Internetu

-

2

3

4

4

4

3

4

Tabela: Statystyka dotycząca udzielonego wsparcia przez Poradnię Leczenia Uzależnień, ul. Fabryczna 6 w
Kraśniku
2011

2012

2013

2014

Osoby uzależnione od alkoholu

33

71

92

94

Osoby współuzależnione

72

67

51

75

Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych

1

1

0

4

Osoby współuzależnione od środków psychoaktywnych

0

0

0

0

Osoby z problemem hazardu i Internetu

3

4

1

1

Tabela: Statystyka Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku w zakresie Przestępstw z „Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii”
Przestępstwa
W tym czyny
Nieletni sprawcy
Podejrzani
stwierdzone
nieletnich
czynów karalnych
2011

57

9

46

5

2012

68

1

52

2

2013

91

17

48

5

2014

79

1

47

1

Tabela: Wykroczenia uciążliwe społecznie przeciwko przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Liczba ujawnionych
Skierowano wnioski
Ukarano
Pouczenie art.
wykroczeń ogółem

do Sądu o ukaranie

MKK

41KW

2011

1107

95

992

7

2012

1022

68

872

78

2013

910

79

804

24

44

2014

346

7

311

28

Niepokojącym zjawiskiem staje się coraz większa liczna osób nieletnich, które sięgają
po alkohol. Ogólna liczba małoletnich ujawnionych w 2011 roku pod wpływem alkoholu
wyniosła 83 osób – 81 zostało przekazanych opiekunom prawnym, 2 małoletnich
odwiezionych zostało do szpitala. W 2011r. nie umieszczano małoletnich w policyjnym
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. W przypadku ujawnienia
małoletnich w stanie po spożyciu alkoholu, zarówno z nimi jak i ich rodzicami prowadzono
rozmowy profilaktyczno–ostrzegawcze mające na celu m. in. ustalenie okoliczności nabycia
alkoholu. W 2011r. policjanci KPP Kraśnik przeprowadzili 83 rozmowy profilaktyczne.
Ogólna liczba małoletnich ujawnionych w 2012 roku pod wpływem alkoholu wyniosła 23
osób – 19 zostało przekazanych opiekunom prawnym, 4 małoletnich odwiezionych zostało do
szpitala. W 2012r. nie umieszczano małoletnich w policyjnym pomieszczeniu dla osób
zatrzymanych do wytrzeźwienia. W 2012r. policjanci KPP Kraśnik przeprowadzili 112
rozmów profilaktycznych. Ogólna liczba małoletnich ujawnionych w 2013 roku pod
wpływem alkoholu wyniosła 25 osób. W 2013r. nie umieszczano małoletnich w policyjnym
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. Ogólna liczba małoletnich
ujawnionych w 2014 roku pod wpływem alkoholu wyniosła 30 osób. W 2014r. nie
umieszczano małoletnich w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do
wytrzeźwienia.
W latach 2011 – 2014 w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonywującym
postanowienia Sądu Rejonowego w Kraśniku w sprawach „Alk” dotyczących leczenia
odwykowego stacjonarnego i niestacjonarnego:
1. w pionie rodzinnym i nieletnich prowadzono sprawy w ilości:
2011 rok – dot. 89 osób
2012 rok – dot. 75 osób
2013 rok – dot. 82 osób
2014 roku – dot. 82 osób
2. w pionie dla dorosłych prowadzono sprawy w ilości:
2011 rok – dot. 492 osób
2012 rok – dot. 489 osób
2013 rok – dot. 491 osób
2014 roku – dot. 457 osób
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Problem występowania uzależnień wśród dozorowanych osób wynosił w granicach
30% prowadzonych spraw.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Uśmiech” w Kraśniku
Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób
nadużywających alkoholu i ich rodzin oraz przeciwdziała alkoholizmowi jako zjawisku
społecznemu. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych i innych
niedających sobie rady w życiu codziennym z powodu ryzykownego, nadmiernego, bądź
nałogowego picia alkoholu lub używania innych środków psychoaktywnych. Przeciwdziała
wykluczeniu społecznemu, pracuje na rzecz integracji i reintegracji społecznej. Propaguje
w społeczeństwie zdrowy styl życia jako sposób przeciwdziałania patologiom społecznym.
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem
miasta Kraśnik, gdzie ma swoją siedzibę oraz powiatu kraśnickiego. Działalność
Stowarzyszenia

adresowana jest do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków

psychoaktywnych oraz ich rodzin, młodzieży, dzieci i społeczności lokalnej. U osób
uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, przez okres ich zażywania
środki te zniszczyły w znaczny sposób ich zdrowie psychiczne (psychozy maniakalne,
urojenia, padaczka alkoholowa i szereg innych schorzeń na tym tle). Cała działalność
Stowarzyszenia ukierunkowana jest na pomoc tym ludziom w stopniowym powrocie do
zdrowia. Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 1982 roku. Zarówno siedziba główna jak i
filia „Ostoja” czynne są codziennie w godz. 1600-2100. Działalność trwa od 1 stycznia do 31
grudnia danego roku. Stowarzyszenie w roku 2014 liczyło 25 członków. Z oferty
Stowarzyszenia w ubiegłym roku skorzystało 860 osób. Wszystkie plany odnośnie przyszłych
działań ukierunkowane są na propagowanie idei trzeźwości i krzewienia zdrowego modelu
życia.
Klub Abstynenta „Nadzieja” w Zakrzówku
Zakres działania Klubu obejmuje prowadzenie działań wspierających trzeźwość jego
członków. Stanowi miejsce promowania zdrowego i trzeźwego stylu życia dla uzależnionych
i ich rodzin na poziomie lokalnym. Klub funkcjonuje od 1998 roku. Dane statystyczne za
2014: średnia liczba osób uczestniczących w cotygodniowych spotkaniach klubu - 6, w
spotkaniach otwartych uczestniczy 15-20 osób, rocznicowe spotkania gromadzą do 100 osób.
Plany rozwoju to: dalsze funkcjonowanie klubu A-A oraz reaktywacja Al.-Anon.
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Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Płomyk” w Urzędowie
Zakres działalności Stowarzyszenia to: promowanie zdrowego, trzeźwego stylu życiu
wśród lokalnej społeczności oraz współpraca z organizacjami i innymi stowarzyszeniami
promującymi trzeźwy styl życia. W siedzibie stowarzyszenia funkcjonuje świetlica
środowiskowa, spotkania kobiet z klubu rękodzieła, zajęcia dla dzieci, spotkania emerytów i
rencistów. Odbywają się mitingi grupy AA „MAT”. Dwa razy w miesiącu pełni dyżur
terapeuta poradni uzależnień. Co miesiąc odbywają się posiedzenia Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stowarzyszenie działa od października 1992 roku
W roku 2014 liczba osób regularnie płacących składki członkowskie – 12 osób. Dodatkowo
w spotkaniach uczestniczyli również sympatycy klubu. Plan rozwoju: w oparciu
o realizowany corocznie program działalności stowarzyszenia rozwijane będą działania
związane z propagowaniem postaw trzeźwościowych: coroczne wyjazdy terapeutyczne;
zwiększenie aktywności na rzecz środowiska lokalnego poprzez udział w imprezach
samorządu gminy: Dzień Dziecka, Dni Urzędowa, Dzień Trzeźwości itp.; dalszy rozwój
współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz trzeźwości na teranie
powiatu kraśnickiego i województwa: ścisła współpraca z Zarządem Związku Stowarzyszeń
i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny; udział w festynach trzeźwościowych: Poniatowa,
Lubartów,

Świdnik;

branie

czynnego

udziału

w

ogólnopolskich

spotkaniach

trzeźwościowych: np. Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe, Licheń, wyjazdy - Kalwaria
Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska, Kałków
Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień "Pomocni Ludziom"
Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzacja działań związanych z szeroko
pojętą profilaktyką i psychoterapią uzależnień, pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i
ich rodzinom oraz podejmowanie działań mających na celu rozwój aktywności społecznej i
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dla realizacji celów Stowarzyszenie prowadzi działalność w następujących
dziedzinach: profilaktyka uzależnień, psychoedukacja, psychoterapia osób uzależnionych i
członków ich rodzin, psychoterapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych z rodzin
dysfunkcyjnych, terapia dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, terapia ofiar i
sprawców przemocy, systemowa terapia rodzin, interwencja kryzysowa, poradnictwo,
rehabilitacja, aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacja zadań w
zakresie profilaktyki i promocji edukacji zdrowotnej i zdrowia publicznego. Stowarzyszenie
Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień "Pomocni Ludziom" powstało w 2008 r. i prowadzi
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swoją działalność do dzisiaj. Obecnie zrzesza 20 członków. W 2014 r. zrealizowano 14
projektów

z

zakresu

profilaktyki

uzależnień,

pomocy

osobom

uzależnionym

i

współuzależnionym oraz doznającym przemocy w rodzinie.
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w Kraśniku
-

Ilość osób objęta terapią dla zagrożonych uzależnieniem – 46

-

Ilość osób/dzieci objętych terapią psychologiczną z rodzin z problemem alkoholowym
– 315.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Ilość udzielonych świadczeń dla osób:
-

uzależnionych od alkoholu 2 552,

-

uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyki, leki) – 96.

SP ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego
Ilość udzielonych świadczeń dla osób:
-

uzależnionych od alkoholu - 446,

-

uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyki, leki) – 51.
Diagnoza problemów uzależnień w powiecie kraśnickim wskazuje na duże zasoby

instytucjonalne oraz wysokie środki w prowadzeniu programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Trzeba jednak koniecznie dążyć
do wspomagania działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działających na rzecz
rozwiązywania problemów alkoholowych. Chodzi tu również o zabezpieczanie odpowiednich
środków finansowych dla tych instytucji, w tym dotowanie konkretnych programów
edukacyjno-profilaktycznych.

Wskazane

jest

podejmowanie

dodatkowych

działań

edukacyjnych, kampanii społecznych skierowanych do całej społeczności lokalnej w celu
umiejętnego podejmowania interwencji wobec osób prowadzących pojazdy pod wpływem
substancji psychoaktywnych. Wydanie Powiatowego Informatora dotyczącego instytucji
pomocowych: medycznych, psychologiczno-pedagogicznych, pomocy prawnej, socjalnej
z wyszczególnieniem świadczenia pomocy w stosunku do różnych grup wiekowych,
zamieszczenie i stałe aktualizowanie informacji na stronie starostwa i w lokalnych mediach.
Ważne jest dla mieszkańców powiatu zapewnienie pomocy psychiatrycznej, zwłaszcza
psychiatry dziecięcego. Wskazana jest ściślejsza współpraca między placówkami na rzecz
rozwiązywania problemów uzależnień i udzielania pomocy rodzinom dotkniętym tym
problemem.
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2.3.3. UBÓSTWO
Problem ubóstwa jest powszechnym zjawiskiem społecznym, obejmującym wiele
aspektów. Ubóstwo występuje w każdym kraju, na całym świecie. Ustrój państwa, położenie
geograficzne czy status danego społeczeństwa mają wpływ na skalę problemu ubóstwa, nie
istnieją jednak żadne rozwiązania prawne czy faktyczne, który by sprawiły, żeby ten problem
całkowicie zniknął16. Od początku istniał podział na ludzi biednych i bogatych. Z jednej
strony występowali arystokraci, magnaci czy patrycjusze, a z drugiej chłopi i wieśniacy17.
Różnice widać nawet porównując nie konkretnych ludzi, ale same państwa. Europa
Zachodnia i anglojęzyczne kraje Ameryki Północnej znacznie różnią się chociażby od państw
afrykańskich, które przed długi czas określane były mianem „państw trzeciego świata18.
W Polsce zjawisko ubóstwa występuje od zawsze, czyli od czasu istnienia klas
wyzyskiwanych i klas wyzyskujących. Przez lata zmieniał się tylko wizerunek tego zjawiska
oraz sposób rozumienia i traktowania go przez resztę społeczeństwa.
W przyjętych w literaturze przedmiotu definicjach ubóstwa, utożsamiane jest ono
z faktem niezaspokojenia pewnych potrzeb na pożądanym poziomie. Według przyjętej
w krajach Unii Europejskiej tzw. konceptualnej definicji ubóstwa (1984 r.) odnosi się go do
osób, rodzin lub grup osób, których środki (materialne, kulturalne i socjalne) są ograniczone
w takim stopniu, że poziom ich życia obniża się poza akceptowane minimum w krajach
zamieszkania. Szeroka definicja określa ubóstwo jako zjawisko społeczne, powodowane
różnymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi, a w szczególności problemem bezrobocia,
liczbą rodzin wielodzietnych i niepełnych, liczbą rodzin żyjących z osobą niepełnosprawną
lub długotrwale chorą oraz bezdomność.
Ubóstwo jest jednym z najbardziej znaczących składników warunkujących patologię
życia społecznego w sensie najbardziej dramatycznym: egzystencjalnym, instytucjonalnym
i politycznym. Jest składnikiem o tyle niebezpiecznym, że zwiększa dystans pomiędzy
poszczególnymi warstwami społecznymi, powoduje niemożność zaspokojenia potrzeb, co
często prowadzi do frustracji.
Rozróżnia się dwa podstawowe ujęcia ubóstwa:

16

Por. J. M. Zabielska, Ubóstwo, a procesy marginalizacji społecznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 5.
Por. Ł. Kozera, Życie w ubóstwie. Zarys problemu, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie,
Kielce 2008, s. 7.
18
Por. T. Kowalak, Marginalność i marginalizacja społeczna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1998, s.
39
17
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-

ujęcie absolutne - rozumiane jako stan niezaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych,

uznanych za minimalne w danym społeczeństwie i czasie,
-

ujęcie względne - rozumiane jako naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej przez
istnienie nadmiernego dystansu pomiędzy poziomem życia poszczególnych grup
ludności.
Możemy wyróżnić trzy kategorie ubóstwa ze względu na przyczyny, które je

zapoczątkowały, takie jak:
-

ubóstwo losowe – spowodowane zdarzeniami niezależnymi od woli człowieka (np.
wypadki, choroby, klęski żywiołowe).

-

ubóstwo subiektywne – powstałe na wskutek czynników, np. mała lub całkowity brak
zaradności i aktywności ludzi, niskie kwalifikacje, niechęć do wykonywanej pracy czy
uzależnienie od zasiłków i pomocy społecznej, a także różne patologie społeczne
(narkomania, alkoholizm).

-

ubóstwo strukturalne – wynikające z zewnętrznych przyczyn gospodarczych (np.
postępujące bezrobocie, niskie wynagrodzenia, polaryzację dochodów, wysokie ceny).
W Polsce podstawą określenia granicy ubóstwa przyjęto minimum socjalne. Pojęcie to

stanowi kategorię mierzącą koszty utrzymania wydatków domowych, uwzględniając
podstawowe potrzeby bytowo-konsumpcyjne. Wyznacza ono granice wydatków gospodarstw
domowych, powyżej której można mówić o godziwym poziomie życia. Znajdują się w nim
dobra służące zaspokojeniu potrzeb egzystencjalnych (żywność, odzież, obuwie, mieszkanie,
ochrona zdrowia, higiena), do wykonywania pracy (transport lokalny i łączność), kształceniu
(oświata i wychowanie dzieci), a także utrzymywania więzi rodzinnych i towarzyskich oraz
uczestnictwa w kulturze.
Ubóstwo można także mierzyć poprzez zastosowanie pojęcia „minimum egzystencji”.
Jest to dolne kryterium, w którym zakres i poziom zaspokojenia potrzeb wyznacza granica,
poniżej której występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka.
Zawierają się tu jedynie wydatki pozwalające na przeżycie z pominięciem innych potrzeb.
W przeciwdziałaniu ubóstwu szczególną rolę pełni państwo, choć bardzo zmieniła się jego
rola – przejście od państwa opiekuńczego do państwa gospodarki rynkowej. Przemiany
ustrojowe w Polsce uczyniły rodziny odpowiedzialnymi za swój los. Z jednej strony
transformacja odniosła pozytywne skutki, umożliwiając rozwój i poprawę warunków życia,
z drugiej powiększyła obszary ubóstwa. Nie wszyscy Polacy poradzili sobie z nową sytuacją.
Transformacja spowodowała dla wielu osób i rodzin obniżenie poziomu życia oraz
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pogorszenie sytuacji materialnej. Brak lub niewystarczająca opieka socjalna powodują
pogorszenie warunków życia, zwłaszcza rodzin wielodzietnych oraz niepełnych. Bezrobocie
jednego lub obojga rodziców czy przejście na rentę lub emeryturę tylko pogarsza ich sytuację.
Do osób szczególnie narażonych na pogorszenie warunków życia należą:
-

rodziny patologiczne,

-

rodziny wielodzietne,

-

rodziny dotknięte bezrobociem,

-

rodziny pochodzące z wiosek i małych miejscowości,

-

sieroty,

-

osoby samotnie wychowujące dzieci,

-

osoby bez wykształcenia,

-

osoby niepełnosprawne, chore,

-

emeryci i renciści,

-

bezdomni,

-

więźniowie,

-

imigranci i uchodźcy19.

Ubóstwo

nierozerwalnie

kojarzy

się

z

takimi

określeniami

jak

„bieda”,

„marginalizacja”, „nędza”. Państwo jest zobowiązane do przeciwdziałania zarówno ubóstwu,
jak i biedzie, marginalizacji oraz nędzy, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami dotyczącymi
wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela20. Aby w pełni wykonywać obowiązki
wynikające z konstytucji, władze publiczne umożliwiają obywatelom korzystanie z pomocy
społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu
umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jest ona
realizowana przez organy administracji rządowej i samorządowej, które współpracują
z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, a także Kościołem katolickim, innymi
kościołami i związkami wyznaniowymi, jak również z osobami fizycznymi i prawnymi 21.
Działania podejmowane w ramach pomocy społecznej mają przede wszystkim na celu
poprawę warunków życia potrzebujących oraz życiowego usamodzielnienia się osób. Organy
19

Por. Strategia rozwoju Caritas w Polsce na lata 2007–2012, Fundacja „Pro Caritate”, Warszawa 2007, s. 15–
16
20
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn.
zm.).
21
Art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

51

administracji nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej. Obowiązek taki wynika
z Konstytucji RP. Pomoc taka przysługuje nie tylko obywatelom Polski, ale również legalnie
mieszkającym i przebywającym na terenie RP cudzoziemcom. Jednakże pomoc państwa nie
może być nadmierna, jej rodzaj, forma i rozmiar muszą być odpowiednie do okoliczności.
Warto tu podkreślić, że osoby i rodziny, które korzystają z pomocy społecznej są obowiązane
do współdziałania z instytucjami w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej 22. Ustawa
o pomocy społecznej wymienia przypadki, kiedy udziela się pomocy społecznej. Są to w
szczególności:

ubóstwo,

sieroctwo,

bezdomność,

bezrobotność,

niepełnosprawność,

długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub

wielodzietnych,

trudności

w

integracji

cudzoziemców,

którzy

uzyskali

w

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania,
zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne. Nie jest to katalog
zamknięty. Jest to uzasadnione tym, że ludzie mają różne potrzeby, których czasami nie są
w stanie sami zaspokoić i w takich przypadkach potrzebują pomocy państwa. Pomoc
przyznawana jest na wniosek osoby potrzebującej lub innej upoważnionej, może być także
udzielona z urzędu.
Przykładem instytucji państwowej, która pomaga potrzebującym są Ośrodki Pomocy
Społecznej. Takie ośrodki działają w każdej gminie powiecie kraśnickim. Pomagają ludziom
z wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym, kierują osoby potrzebujące do domów
pomocy społecznej czy kwalifikują do wypłaty zasiłków. Ośrodki wykonują zadania własne
gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej.
Zadania te są finansowane zarówno z budżetu gminy, jak i budżetu państwa. Ośrodki Pomocy
Społecznej starają się umożliwić osobom potrzebującym przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, a także zapobiegają ich powstawaniu. Celem ich działania jest również
umacnianie rodziny. Do zakresu działań ośrodka należy wykonywanie wielu zadań, o których
mowa w ustawie o pomocy społecznej23.
Głównym sposobem ograniczenia ubóstwa jest zmniejszenie bezrobocia przez
tworzenie nowych miejsc pracy, umożliwiające aktywizację zawodową ludzi ubogich
i bezrobotnych. Również system pomocy ubogim wymaga głębokiej przebudowy.
22
23

Art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Art. 17. i art.18 Ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.).
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Biorąc pod uwagę fakt, iż ubóstwo ciągle należy do głównych problemów
społecznych, niezbędne są zmiany systemowe. Przede wszystkim należy stworzyć takie
warunki, aby praca i dochody z niej wzięły prymat nad zasiłkami. Zadaniem gminy winno
być nasilenie działań ułatwiających podniesienie dochodów między innymi przy
wykorzystaniu możliwości ośrodka pomocy społecznej, urzędu pracy oraz organizacji
pozarządowych. Polityka walki z ubóstwem powinna obejmować zwalczanie okoliczności
sprzyjających pojawianiu się bądź jej utrwalaniu. Powinna rozwijać system różnorodnych
świadczeń, które mogą ale nie muszą doprowadzić do trwałej poprawy położenia
poszczególnych kategorii ludzi. Sama praca socjalna może przyczynić się do łagodzenia
następstw ubóstwa.
Przyznawanie świadczeń w formie finansowej osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej należy do zadań gminy. W trybie ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) przyznawane są zasiłki stałe,
okresowe i celowe. Natomiast na mocy ustawy z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach
rodzinnych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) do zadań gminy należy wypłacanie
zasiłków rodzinnych wraz z innymi przysługującymi dodatkami.
Poniżej prezentujemy dane statystyczne pozyskane z ośrodków pomocy społecznej
świadczących pomoc na ternie powiatu kraśnickiego.
Tabela: Zestawienie liczby rodzin korzystających
z powodu ubóstwa w latach 2007 – 2014

Lp.

1.

2.

Gmina

Annopol

Dzierzkowice

z

pomocy

społecznej

2007

Liczba rodzin
korzystających
z pomocy
społecznej
566

Liczba rodzin
korzystających
z pomocy społecznej
z powodu ubóstwa
544

2008

502

2009

i

rodzin

korzystających

W tym
na wsi

Liczba osób
w rodzinie

%
udział

425

2034

96,1

484

294

1178

96,4

475

353

266

1341

74,32

2010

708

366

277

1329

51,70

2011

475

346

263

1203

72,84

2012

438

333

256

1138

76,03

2013

454

332

262

1124

73,13

2014

428

282

214

933

65,89

2007

139

48

48

141

34,5

2008

133

43

43

136

32,3

2009

141

59

59

206

41,84

2010

144

75

75

253

52,08

2011

138

65

64

199

47,10

Lata
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3.

4.

5.

6.

7.

Gościeradów

GOPS Kraśnik

MOPS Kraśnik

Szastarka

Trzydnik Duży

2012

143

87

87

260

60,84

2013

132

98

97

294

74,24

2014

125

96

95

287

76,80

2007

857

662

662

2648

77,5

2008

569

310

310

1077

54,5

2009

544

340

340

1188

62,50

2010

575

373

373

1276

64,87

2011

546

372

372

1206

68,13

2012

539

364

364

1148

67,53

2013

515

258

258

862

50,10

2014

480

300

300

927

62,50

2007

248

134

134

485

54,0

2008

207

143

143

545

69,1

2009

207

148

148

551

71,4

2010

203

153

153

555

75,3

2011

190

134

134

475

70,5

2012

212

161

161

525

75,9

2013

213

146

146

459

68,3

2014

187

110

110

323

58,8

2007

1264

623

4

1615

49,3

2008

1065

473

0

1131

44,4

2009

1130

598

0

2562

52,9

2010

1128

591

0

2576

52,3

2011

1005

539

0

2239

53,6

2012

1337

653

0

2234

48,8

2013

1474

719

0

2357

48,7

2014

1426

680

0

2225

47,6

2007

289

242

242

1088

83,7

2008

278

243

243

1057

87,4

2009

254

160

160

675

62,9

2010

247

159

159

661

64,3

2011

235

221

221

849

94,0

2012

249

249

249

965

100

2013

266

266

266

1006

100

2014

254

254

254

1111

100

2007

241

212

212

838

88,0

2008

237

214

214

829

90,3

2009

227

200

200

778

88,1

2010

238

207

207

792

87,0
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8.

9.

10.

Urzędów

Wilkołaz

Zakrzówek

2011

215

180

180

716

83,7

2012

211

155

155

606

73,5

2013

215

157

157

584

73,0

2014

224

165

165

616

73,7

2007

343

197

197

719

57,4

2008

257

147

147

536

57,2

2009

323

194

194

658

60,06

2010

347

193

193

630

55,62

2011

299

178

178

580

59,53

2012

284

152

152

482

53,52

2013

303

164

164

549

54,13

2014

312

160

160

518

51,28

2007

140

99

99

357

70,7

2008

158

107

107

374

67,7

2009

170

99

99

325

58,24

2010

160

113

113

360

70,63

2011

160

108

108

331

67,50

2012

146

108

108

329

73,97

2013

169

114

114

339

67,46

2014

166

123

123

353

74,10

2007

215

104

104

381

48,4

2008

192

96

96

353

50,0

2009

320

183

183

629

57,20

2010

200

95

95

321

47,50

2011

207

95

95

343

45,90

2012

230

93

93

316

40,40

2013

244

113

113

382

46,30

2014

207

117

117

378

56,50

Tabela: Zestawienie liczby osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w odniesieniu do
ogólnej liczby mieszkańców w gminie w latach 2007 – 2014
% mieszkańców
Liczba osób
Liczba
korzystających z pomocy
korzystających
mieszkańców
społecznej z powodu
Lp.
Gmina
Lata
z pomocy społecznej
w gminie
ubóstwa w stosunku do
z powodu ubóstwa
ogółem
ogółu mieszkańców

1.

Annopol

2007

9409

2034

21,62

2008

9339

1178

12,61

2009

9310

1341

14,40
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2.

3.

4.

5.

2010

9295

1329

14,30

2011

9234

1203

13,03

2012

9182

1138

12,39

2013

9134

1124

12,31

2014

9048

933

10,31

2007

5486

146

2,66

2008

5487

140

2,55

2009

5470

206

3,77

2010

5489

254

4,63

2011

5508

199

3,61

2012

5504

260

4,72

2013

5507

294

5,34

2014

5566

287

5,16

2007

7523

2648

35,20

2008

7517

1077

14,33

2009

7526

1188

15,79

2010

7556

1276

16,89

2011

7575

1206

15,92

2012

7579

1148

15,15

2013

7543

862

11,43

2014

7517

927

12,33

2007

7269

134

1,84

2008

7306

143

1,95

2009

7376

148

2,00

2010

7448

153

2,05

2011

7457

134

1,79

2012

7492

161

2,14

2013

7460

146

1,95

2014

7470

110

1,47

2007

36 924

548

1,48

2008

36 705

562

1,53

Dzierzkowice

Gościeradów

GOPS Kraśnik

MOPS Kraśnik
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6.

2009

36 420

551

1.51

2010

36 176

580

1,60

2011

35 911

539

1,50

2012

35 607

653

1,83

2013

35 256

719

2,04

2014

34 961

680

1,94

2007

6257

835

13,35

2008

6247

815

13,05

2009

6190

675

10,90

2010

6140

661

10,77

2011

6108

849

13,90

2012

6081

965

15,87

2013

6063

1006

16,59

2014

6028

932

15,46

2007

6964

838

12,03

2008

6913

829

11,99

2009

6880

778

11,31

2010

6832

792

11,59

2011

6801

716

10,53

2012

6767

606

8,95

2013

6684

584

8,74

2014

6642

616

9,27

2007

8967

719

8,02

2008

8920

536

6,01

2009

8907

658

7,39

2010

8872

630

7,10

2011

8841

580

6,56

2012

8792

482

5,48

2013

8750

549

6,27

2014

8723

518

5,94

2007

5532

357

6,45

Szastarka

7.

8.

9.

Trzydnik Duży

Urzędów

Wilkołaz

57

10.

2008

5513

374

6,78

2009

5524

325

5,88

2010

5543

360

6,49

2011

5530

331

5,99

2012

5544

329

5,93

2013

5544

339

6,11

2014

5563

353

6,35

2007

7082

381

5,38

2008

7064

353

5,00

2009

7017

349

4,97

2010

6936

321

4,63

2011

6943

343

4,94

2012

6891

316

4,59

2013

6885

382

5,55

2014

6808

378

5,55

Zakrzówek

Analizując powyższe dane statystyczne można stwierdzić, że odsetek mieszkańców
korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w stosunku do ogółu mieszkańców
jest najwyższy w gminach Annopol, Gościeradów, Szastarka, Trzydnik Duży. Najniższy
odsetek występuje w Mieście Kraśnik i Gminie Kraśnik. Na średnim poziomie znajdują się
gminy Dzierzkowice, Zakrzówek, Wilkołaz i Urzędów. W niektórych gminach poziom
ubóstwa mieszkańców wykazuje tendencję wzrostową (zmniejsza się liczba ludności gminy
ogółem a liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa rośnie).
Do takich gmin należą Szastarka, Zakrzówek i Miasto Kraśnik.
Istotnym problemem związanym z ubóstwem jest również sytuacja osób bezdomnych.
Bezdomność uniemożliwia zaspokajanie naturalnych, podstawowych potrzeb człowieka
i sprzyja pojawianiu się i rozszerzaniu nowych niekorzystnych zjawisk społecznych:
uzależnień, przestępczości, zachorowalności na różne groźne choroby, niepełnosprawności,
bezrobocia itd. Najczęstszymi powodami bezdomności są: rozpad rodziny, eksmisje, powrót
z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania, brak stałych dochodów, przemoc
w rodzinie, brak tolerancji społecznej, uzależnienia, brak schronienia po opuszczeniu
placówki opiekuńczo-wychowawczej lub szpitala psychiatrycznego. Gminy, w których
58

występuje problem bezdomności podejmują działania pomocowe między innymi w formie:
udzielania świadczeń finansowych i w naturze, kierowania do schroniska, pomocy
w załatwianiu formalności z ustaleniem grupy niepełnosprawności, udzielania talonów na
żywność, biletów kredytowych, bezpłatnej pomocy medycznej, współpracy w zakresie
leczenia, kierowania na leczenie odwykowe. Wyzwaniem dla jednostek pomocy społecznej
jest praca socjalna z osobami zagrożonymi eksmisją, inicjowanie tworzenia mieszkań
socjalnych w gminach, współpraca jednostek pomocy społecznej z sądami, organizacjami
pozarządowymi i właścicielami mieszkań na rzecz ograniczania eksmisji, a w razie potrzeb
również opracowywanie i realizacja lokalnych programów wychodzenia z bezdomności.
W procesie wspierania osób dotkniętych problemem ubóstwa stale wzrasta rola
działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, wśród nich m. in.: Polski
Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Bractwo ks. Stanisława
Zielińskiego, Centrum Wolontariatu.
Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacja charytatywną działającą w Polsce.
Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących,
uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej
pomocy. Zakres działania organizacji PCK obejmuje m.in. świadczenie pomocy materialnej i
socjalnej. PCK co roku wydaje paczki dla kilkuset dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin
z powiatu kraśnickiego (w ramach Akcji: Czerwonokrzyska Gwiazdka, Wielkanoc z PCK,
Wyprawka dla Żaka), wysyła dzieci na letnie i zimowe kolonie, realizuje programy pomocy
żywnościowej dla ponad 1000 najuboższych mieszkańców (POPŻ 2014-2020 oraz
Mechanizm Wspierania Sektora Owoców i Warzyw). OR PCK w Kraśniku prowadzi
Świetlicę Środowiskową „Okno na Świat” dla dzieci potrzebujących wsparcia. PCK świadczy
usługi opiekuńcze u osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Świadczy również pomoc
w przypadku klęsk i katastrof. PCK rozwija ideę wolontariatu wśród dzieci, młodzieży i
seniorów.
PKPS zajmuje się dobrowolnym i bezinteresownym niesieniem różnorodnych form
pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn nie zdolne są do rozwiązywania swych
życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym,
samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim
i bezdomnym, a także kształtowaniem postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu
uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspierania takich
działań.
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Wśród zadań statutowych Bractwa ks. S. Zielińskiego występuje m. in. działalność
charytatywna, w tym prowadzenie stołówki „Kromka chleba” – jadłodajni dla osób ubogich
i bezdomnych.
Jednym z największych wyzwań wydaje się zagadnienie poprawy sytuacji dzieci
i młodzieży z rodzin ubogich. Zauważmy, że warunki finansowe decydują w dużym stopniu
o dostępie do edukacji i mogą być jedną z najważniejszych barier rozwoju młodego
człowieka. Z jednej strony nie są one w stanie samodzielnie przeciwstawić się swojej trudnej
sytuacji, z drugiej zaś – nie mają możliwości nabywania umiejętności (społecznych
i zawodowych), które zabezpieczą w przyszłości już dorosłe osoby i ich rodziny przed
ubóstwem i wykluczeniem.
Dlatego do tej grupy powinny być adresowane programy przeciwdziałające
wykluczeniu społecznemu i podnoszące jakość zasobów ludzkich. Ważną w tym względzie
formą wsparcia finansowego osób dotkniętych problemem ubóstwa, a szczególnie dzieci
i młodzieży są programy stypendialne, zapewnianie posiłku w szkole a także programy typu
„Wyprawka szkolna”.
2.3.4. BEZROBOCIE
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym i gospodarczym polegającym na tym, iż część
ludzi zdolnych i gotowych do podjęcia pracy nie może jej podjąć. Są oni gotowi pracować na
warunkach, które występują w gospodarce w danym czasie, lecz nie mają możliwości
pracowania ze względu na to, iż nie ma dla nich pracy. Bezrobocie dotyka nie tylko osoby,
które pozostają bez pracy, lecz także członków ich rodzin. Wywołuje nieodwracalne skutki
społeczne, prowadzi do degeneracji i załamań psychicznych. Presja na posiadanie pracy jest
tak wielka, iż może wywoływać nieodwracalne działania ludzi, którzy zostali jej pozbawieni
w sposób nagły.
Przedstawione niżej tabele oraz wykresy przedstawiają bilans osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Kraśniku w latach: 2007-2014 oraz zarejestrowani bezrobotni
według podstawowych cech demograficznych, społecznych Poniższe tabele pomogą nam
zdiagnozować sytuację osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kraśniku na tle całego
województwa lubelskiego.
Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do
liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak
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zdefiniowaną stopę bezrobocia oblicza się różnie, w zależności od przyjętej definicji osoby
bezrobotnej.

Tabela: Stopa bezrobocia w PUP Kraśnik w latach 2007-2014
Lata
2007
2008
2009
2010
14,5%
14,2%
16,4%
16,9%
Stopa procentowa w %

2011
14,6%

2012
15,3 %

2013
15,9

2014
14,0%

Wykres: Stopa bezrobocia w PUP Kraśnik w latach 2007-2014

Źródło: Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku

Wykres: Liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lata 2007 - 2014
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Źródło: Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku

Wykres: Liczba kobiet zarejestrowanych w PUP w Kraśniku lata 2007-2014

Źródło: Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku

Wielkość bezrobocia na terenie Powiatu Kraśnickiego w latach 2007-2014 była
odbiciem wielu czynników ogólnokrajowych (np. stan gospodarki, polityka rządu itp.), jak i
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lokalnych (sytuacja demograficzna ludności, gospodarcza pracodawców itp.). Powyższe
wynikało także z kończących się prac sezonowych, na które największy popyt był w II i III
kwartale oraz z redukcji zatrudnienia w licznych zakładach pracy w powiecie kraśnickim.
Duże bezrobocie wśród kobiet spowodowane było brakiem dla nich na naszym rynku pracy
ofert. To właśnie wśród kobiet jest najwięcej długotrwale bezrobotnych. Większość kobiet
które są zarejestrowane pracowały w zakładach krawieckich, zakładzie SOLIDARNOŚĆ oraz
na stanowiskach związanych z administracją publiczną.
Jednym z większych niebezpieczeństw wynikających ze struktury bezrobocia jest
bardzo duże bezrobocie ludzi młodych wieku 18-24. Prowadzi to z jednej strony do szybkiej
degradacji społecznej tej grupy, a z drugiej strony do odpływu młodej kadry zawodowej z
naszego powiatu w celu poszukiwania pracy. Najwięcej osób młodych zarejestrowanych było
w 2009r. - 2 208 osób (kobiet zarejestrowanych było 1 152), najmniej natomiast w 2008r. - 1
914 osób bezrobotnych (kobiet 1 124). W 2014 r. natomiast osób młodych zarejestrowanych
było na koniec grudnia 2014r. - 1 361 osób (kobiet 658).
W grupie strukturalnej bezrobotnych według wykształcenia możemy wyróżnić dwie
najbardziej zagrożone podgrupy:
Grupą o dużym stopniu ryzyka na lokalnym rynku pracy są bezrobotni bez
kwalifikacji zawodowych pracy. Najwięcej osób bez kwalifikacji zarejestrowanych było w
2010r. Stanowili oni na koniec grudnia 2010r. grupę 3 941 osób (kobiet 2 048), najmniej osób
bezrobotnych bez kwalifikacji zarejestrowanych było na koniec grudnia 2008r., tj. 1 749
osób (kobiet 990). Natomiast na koniec grudnia 2014 osób bez kwalifikacji zawodowych
zarejestrowanych było 2 079 (kobiet 980).
Dla tych bezrobotnych coraz rzadziej można znaleźć oferty pracy prostej, nie
wymagającej wykształcenia i umiejętności. Jeżeli takie oferty się trafiają to są to oferty prac
sezonowych (np. zbiór owoców, cegielnie, prace przy segregowaniu owoców w chłodni).
Przy małej ilości miejsc pracy pracodawcy poszukują pracowników z dużym doświadczeniem
zawodowym, którzy bez dodatkowego szkolenia podejmą pracę z jak największą
efektywnością. W grupie tej jest bardzo duża liczba młodych bezrobotnych, którzy po
ukończeniu szkoły nie podjęli pracy (staż nie jest stosunkiem pracy), ale również duża grupa
osób starszych, nigdy nie pracujących, a rejestrujących się tylko w celu uzyskania
ubezpieczenia zdrowotnego.
Bardzo dużą grupą ryzyka są długotrwale bezrobotni:
Wykres: Osoby długotrwale bezrobotne lata 2007-2014
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Są to grupy bezrobotnych, które utraciły kontakt ze swoją grupą zawodową i swoim
środowiskiem, środowiskiem wieloletniego doświadczenia. Widać, że bardzo trudno wyrwać
te osoby do normalnej pracy. Jest to efektem słabej odporności psychicznej tych osób, jak też
efektem płytkiego rynku pracy ograniczonego praktycznie do m. Kraśnika, gdzie w
większości funkcjonują krótkoterminowe i sezonowe oferty pracy. Do tej grupy należą przede
wszystkim osoby z grupy ryzyka 50+ .
Mieszkańcy wsi są grupą szczególnie zagrożoną bezrobociem, ponieważ oprócz
bezrobocia rejestrowanego występuje na tych obszarach problem wysokiego bezrobocia
ukrytego, wynikający głównie stąd, że duża część ludności wiejskiej nie spełnia kryterium
niezbędnego do uzyskania statusu bezrobotnego, ponieważ posiada gospodarstwo rolnego
powierzchni większej niż 2 ha przeliczeniowe.

Wykres: Osoby zamieszkałe na wsi lata 2007-2014
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Struktura bezrobocia w 2014r.
Nowelizacja Ustawy
W 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku wszedł z nowymi możliwościami na
poprawienie sytuacji osób bezrobotnych. Było to możliwe dzięki nowelizacji ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja ustawy przystosowała przepisy
do aktualnej sytuacji osób bezrobotnych. Głównym celem zmian jest ułatwianie osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy powrotu do aktywności zawodowej. W równej mierze
dotyczy to osób młodych, jak i starszych, osób z długą przerwą w zatrudnieniu, jak i osób
zagrożonych bezrobociem, a także osób powracających z emigracji zarobkowej.
Nowelizacja zdefiniowała osoby "będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy" jako:
1) bezrobotnych do 30 roku życia;
2) bezrobotnych długotrwale;
3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
4) bezrobotnych korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej;
5) bezrobotnych posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co
najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
6) bezrobotnych niepełnosprawnych.
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Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji
ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby
bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. Ustanawia się trzy profile pomocy
i formy pomocy stosowane w ramach tych profili:
1) profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach
poradnictwo zawodowe lub formy pomocy,
2) profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone
przez urząd pracy oraz inne formy pomocy
3) profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, 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.
Kolejną nowością jest założenie, iż każda osoba szukająca pracy i każdy pracodawca
będą od początku prowadzeni przez tego samego doradcę. Doradca klienta indywidualnego
(bezrobotnego) i instytucjonalnego (pracodawcy) będzie nową funkcją pracownika
bezpośrednio pracującego z klientami. Doradcy będą pracowali w powiatowych urzędach
pracy. Zadaniem

doradców

będzie

dokładne

rozeznanie

sytuacji

bezrobotnego

i

zaproponowanie mu indywidualnych rozwiązań, które pozwolą znaleźć zatrudnienie, a
pracodawcy - pracownika. Doradca będzie również pomagał klientom uzyskać pomoc od
innych pracowników, którzy są przygotowani do świadczenia specjalistycznych usług np.
poradnictwo grupowe, działania związane z zawieraniem umów i monitoringiem szkoleń,
organizacja staży, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Doradcy pracować będą jedynie w Powiatowych Urzędach Pracy.
W nowej ustawie znalazły się również programy dedykowane osobom wracającym na
rynek pracy po urlopie wychowawczym, długotrwale bezrobotnym, osobom po 50 roku życia
czy osobom młodym do 30 roku życia, które wchodzą na rynek pracy. Rozszerzono przy
okazji definicję młodego bezrobotnego - obejmie ona osoby do 30 roku życia. Na znalezienie
pracy, stażu lub szkolenia dla ludzi młodych urzędy pracy będą miały cztery miesiące. Zaś
pracodawcy zatrudniających takich bezrobotnych nie będą odprowadzali za nie składek na
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą mieli też
możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowanie wynagrodzenia za
zatrudnionego młodego bezrobotnego.
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Ustawa wprowadziła nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do
zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym dla powracających na rynek pracy po przerwie
związanej z wychowywaniem dziecka:
-

granty na telepracę (ok. 10 tys. zł za zatrudnienie rodzica lub opiekuna osoby
niepełnosprawnej lub niesamodzielnej na okres 12 miesięcy na pełen etat lub 18
miesięcy na pół etatu),

-

świadczenia aktywizacyjne (świadczenie będzie wypłacane przez 12 miesięcy, jeśli
pracodawca zagwarantuje zatrudnienie pracownika na 6 kolejnych lub przez 18
miesięcy, jeśli zatrudni go przez kolejny rok),

-

pożyczki na utworzenie stanowiska pracy (dla firm, niepublicznych szkół i
przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, rolników. Pożyczka będzie wynosiła 6krotność średniego wynagrodzenia, a czas na jej spłatę wyniesie 3 lata pod warunkiem
prowadzenia działalności co najmniej przez rok)

-

pożyczki na start biznesu (dla absolwentów szkół wyższych i uczelni, bezrobotnych,
studentów ostatniego roku. Jej oprocentowanie będzie wynosiło nie więcej niż 1%, a
będzie ją można spłacić w ciągu 7 lat z możliwością 12-miesięcznej przerwy w
spłacaniu rat),

-

trójstronne umowy szkoleniowe (zawierane przez starostę, któremu podlega PUP z
pracodawcą i instytucją szkoleniową; umowa ma uwzględniać umiejętności lub
kompetencje wymagane przez pracodawców od kandydatów do pracy)

Podstawowymi usługami rynku pracy są:
Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz
trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) podstawowymi
usługami rynku pracy są:
-

pośrednictwo pracy;

-

poradnictwo zawodowe;

-

organizacja szkoleń.

1) Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo pracy to udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; pozyskiwanie
67

ofert pracy; informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym
rynku pracy; informowanie o przysługujących prawach i obowiązkach. Do końca grudnia
2014 pośrednicy pozyskali 2 706 ofert pracy.
Najwięcej ofert pracy pracodawcy zgłaszali w II kwartale, ze względu na wzrost
zapotrzebowania na pracowników sezonowych. Zdecydowana większość ofert zatrudnienia
pochodziła z sektora prywatnego. Stanowiły one większość wszystkich ofert pozyskanych
przez PUP. Były to jednak przede wszystkim oferty odtwarzające istniejące miejsca pracy, a
nie nowo tworzone. Niestety duża liczba ofert pracy funkcjonuje poza Urzędem Pracy
pomimo ustawowego obowiązku zgłaszania ich do PUP, co zmusza Urząd do stosowania
aktywnego pośrednictwa, tj. poszukiwanie ofert pracy bezpośrednio pracodawcy przez
pośredników pracy.
Pośrednicy pracy zorganizowali do końca grudnia 2014 r. (w celu przyspieszenia
realizacji ofert) 15 giełd pracy, w których wzięło udział 257 osób.
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zajmuje się rejestracją oświadczeń o zamiarze
powierzenia i wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Białorusi, Rosji lub
Ukrainy do końca grudnia 2014 zarejestrowanych zostało 6 333 pozwoleń na pracę.
Szczególną formą pośrednictwa pracy jest międzynarodowe pośrednictwo pracy
realizowane w ramach sieci EURES funkcjonującej we wszystkich publicznych służbach
zatrudnienia państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Sieć EURES w
polskich wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy pomaga poszukującym pracy znaleźć
odpowiednie zatrudnienie w innym państwie, a polskim pracodawcom pozyskać
pracowników z wymaganymi kwalifikacjami z innych państw należących do sieci EURES.
Zainteresowani mogą także uzyskać informacje o warunkach życia i pracy w wybranym
kraju.
W roku 2014r. usługa EURES w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku była
realizowana przez pracownika merytorycznego. Strona internetowa Powiatowego Urzędu
Pracy w Kraśniku zawiera dział poświęcony usłudze. Wszyscy zainteresowani, za
pośrednictwem strony internetowej urzędu mogą w łatwy sposób uzyskać informację na temat
szczegółów każdej oferty pracy za granicą, a także wzorów dokumentów aplikacyjnych w
języku polskim lub w innych językach zgodnie z wymaganiami pracodawcy. Dostęp klientów
do komputera z Internetem jest ograniczony - możliwy jedynie podczas zajęć realizowanych
w Klubie Pracy lub w trakcie rozmowy doradczej z doradcą zawodowym. Ze względu na
warunki lokalowe oraz brak odpowiedniego sprzętu i oprogramowania urząd nie może
realizować wideo-rozmów ani korzystać z innych nowoczesnych rozwiązań multimedialnych.
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W 2014 r. odbyły się kolejny raz Międzynarodowe Targi Pracy w Lublinie. Podczas
Międzynarodowych Targów Pracy obecny był pracownik merytoryczny PUP Kraśnik,
odpowiedzialny za realizację usługi EURES. Targi Pracy miały przede wszystkim charakter
imprezy informacyjnej dla kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy za granicą. Wśród
zaproszonych na Targi gości znajdowali się zawsze pracodawcy z terenu Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz doradcy EURES z krajów europejskich. Na specjalnie
przygotowanych stoiskach zainteresowane osoby mogły uzyskać informację o możliwościach
podjęcia zatrudnienia oraz warunkach życia i pracy w danym kraju, należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy
EURES, Urząd jak co roku współpracował z pracodawcami z zagranicy (Niemcy, Francja,
Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Dania, Belgia, Czechy, Włochy, Austria,
Szwecja, Litwa, Finlandia, Słowenia). W roku 2014 urząd otrzymał około 435 ofert pracy za
granicą. W ramach tych ofert wolnych było 2 930 wakatów.
W roku 2014 pracownik merytoryczny udzielił zainteresowanym kandydatom łącznie
105 porad indywidualnych, dotyczących sieci EURES. Wszystkie kontakty nawiązane zostały
w celu udzielenia informacji dla zainteresowanych kandydatów na temat szczegółów
rozpowszechnianych ofert pracy za granicą oraz możliwości kontaktu z samym pracodawcą.
2) Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i
poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu życia zawodowego. Bezrobotni i
poszukujący pracy mogą uzyskać od doradców zawodowych pomoc w:
- określeniu na czym polegają ich rzeczywiste trudności w znalezieniu pracy;
- rozpoznaniu swoich preferencji i predyspozycji zawodowych;
- wyborze

odpowiedniego

rodzaju

pracy

lub

kierunku

szkolenia

czy

przekwalifikowania;
- zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej;
- uzyskaniu informacji o zawodach;
- nabyciu umiejętności poszukiwania pracy.
Osoba, która nie potrzebuje porady zawodowej, a jedynie chce zdobyć informacje
niezbędne w procesie realizacji planów zawodowych, może skorzystać z zasobów informacji
zawodowej.
Doradca zawodowy posiadający wykształcenie psychologiczne dobiera odpowiednie
testy psychologiczne, stosownie do procesu doradczego. Istnieje również możliwość
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przeprowadzenia badania Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych, po wypełnieniu
którego osoba badana otrzyma pomoc w określeniu preferencji i zainteresowań zawodowych.
W 2014 roku z pomocy doradcy zawodowego skorzystało:
-

z poradnictwa indywidualnego: 1 662 osoby (w tym 848 kobiet),

-

z rozmowy wstępnej, mającej na celu głównie zebranie informacji na temat wsparcia,
określonej w ustawie: 564 osób (w tym 261 kobiet)
Liczba wizyt w ramach porady indywidualnej:

-

3 263 z indywidualnej informacji zawodowej: 308 osób (w tym 156 kobiety).

-

14 osób (w tym 12 kobiet) zostało objętych badaniami testowymi głównie za pomocą
narzędzia diagnostycznego jakim jest Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych.

-

zorganizowano spotkania informacyjne dla 59 osób: młodzieży uczącej się.

-

grupową informacją zawodową objęto 94 osoby (w tym 36 kobiet).
Dodatkowo pracodawcy składający wnioski na staże czy też inne formy wsparcia na

bieżąco korzystali z pomocy w określeniu wymagań dotyczących stanowisk pracy oraz w
określeniu zakresu i opisu zadań wykonywanych na określonym stanowisku.
Doradcy zawodowi współpracowali także z Ośrodkami Pomocy Społecznej,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, czy też kuratorami zawodowymi w celu szerszej
aktywizacji ich podopiecznych. Ważną rolę odegrała szeroko pojęta współpraca z różnego
typu placówkami, uczelniami, instytucjami szkoleniowymi w zakresie rozpowszechniania
informacji o realizowanych przez nich formach wsparcia i podejmowanych inicjatywach, np.
projektach UE (w tym szkoleniach, jednorazowych środkach na działalność gospodarczą,
różnych aspektach ekonomii społecznej)
Poradnictwem zawodowym zostały objęte osoby kierowane w ramach różnego rodzaju
form wsparcia finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku, w tym projektów
unijnych (szkolenia, staże, prace interwencyjne czy jednorazowe środki na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej). Opracowano również 5 685 Indywidualnych Planów
Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy to usługa obejmująca trzy działania:
1. szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;
2. zajęcia aktywizacyjne;
3. dostęp do informacji i elektronicznych baz danych.
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Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane jest przez okres
trzech kolejnych następujących po sobie tygodni na podstawie programu zawartego w
podręczniku „Szukam Pracy” opracowanego przez MPiPS i składa się z dwóch części:
-

40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na
odrębne sesje tematyczne, realizowane przez 10 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i
dni ustawowo wolnych od pracy;

-

40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują
pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana
doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy,
realizowane w ciągu 5 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy.
Bezrobotnemu, w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez

Starostę przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. Wysokość
stypendium wynosi 120 % zasiłku dla bezrobotnych – jest to górna kwota przysługującego
świadczenia i dotyczy sytuacji, gdy miesięczny wymiar szkolenia obejmuje co najmniej 150
godzin. W przypadku szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
którego łączny wymiar wynosi 80 godzin, wartość stypendium obliczana jest proporcjonalnie.
Zajęcia aktywizacyjne mają postać jednodniowych warsztatów i dotyczą m. in.
efektywnego poruszania się po obecnym rynku pracy, przygotowania dokumentów
aplikacyjnych, autoprezentacji i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Usługa pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy skierowana jest przede wszystkim
do osób bezrobotnych, do osób nie posiadających doświadczenia w poszukiwaniu
zatrudnienia, do osób, które utraciły motywację do poszukiwania pracy, jak również tych,
które powracają na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.
Każdy odbiorca usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy może uzyskać pomoc
w:
-

lepszym poznaniu samego siebie poprzez określenie i samoocenę swoich
predyspozycji i umiejętności zawodowych,

-

sprecyzowaniu własnych preferencji i możliwości zawodowych oraz dopasowaniu ich
do potrzeb lokalnego rynku pracy,

-

uzyskaniu wiedzy na temat metod poszukiwania pracy oraz opracowaniu pod
kierunkiem Lidera Klubu Pracy indywidualnej strategii działań podejmowanych na
rzecz znalezienia zatrudnienia,
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-

rozwoju umiejętności koniecznych do aktywnego i samodzielnego poszukiwania
pracy,

-

znalezieniu własnej aktywnej drogi zawodowej, tj. podjęcie lepszej w danym

momencie pracy, podjęcie decyzji o przekwalifikowaniu lub przyuczeniu do zawodu,
własna przedsiębiorczość,
-

opracowaniu we właściwym stylu dokumentów wymaganych przy podejmowaniu

pracy (życiorys, list motywacyjny, własna oferta zatrudnienia),
-

przygotowaniu do przeprowadzenia telefonicznych i osobistych rozmów z

potencjalnymi pracodawcami,
-

poznaniu zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz negocjowaniu

warunków zatrudnienia.
W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zorganizował jedno szkolenie z
zakresu umiejętności poszukiwania pracy, w którym uczestniczyło 12 osób. Z kolei z zajęć
aktywizacyjnych (49 grup) skorzystało łącznie 411 osób (w tym 204 kobiety).
Tabela: Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w 2014r.:
L.p.

Nazwa szkolenia

Szkolenie z zakresu
umiejętności poszukiwania
pracy
Źródło: Statystyki PUP w Kraśniku z 2014r
1.

Termin szkolenia

Liczba
uczestników
szkolenia

Koszt
szkolenia

03.03.2014 –
21.03.2014

12

8.494,68

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła
w życie 27 maja 2014r. włączyła usługę pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w zakres
poradnictwa zawodowego. Jednocześnie zlikwidowano zajęcia aktywizacyjne i dostęp do
informacji i elektronicznych baz danych.
Aktualnie szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jak również porady
grupowe prowadzone są przez doradcę zawodowego (zlikwidowano stanowisko lidera klubu
pracy).
Analiza statystyk pokazuję, że głównymi odbiorcami usługi pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy poza osobami młodymi (do 25 roku życia) nie mającymi doświadczenia
w poszukiwaniu zatrudnienia (252 osób), pozostają osoby długotrwale bezrobotne, które
utraciły motywację do poszukiwania zatrudnienia (113 osoby).
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3) Szkolenia
Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Szkolenia są inwestycją
zwiększającą szansę uczestnika na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
-

braku kwalifikacji zawodowych;

-

konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

-

utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

-

braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Szkolenie oferowane przez urząd pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego

według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w
tygodniu.
Osoba skierowana na szkolenie może wziąć udział:
-

w szkoleniu grupowym organizowanym przez urząd pracy zgodnie

-

z potrzebami rynku pracy,

-

w szkoleniu indywidualnym, wskazanym przez siebie, jeżeli uzasadni jego celowość
w danym roku z Funduszu Pracy można opłacić koszt tego szkolenia do wysokości 3 krotności przeciętnego wynagrodzenia,

-

w szkoleniu na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, zawieranej pomiędzy
starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową; w trójstronnej umowie szkoleniowej
jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez
pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu
kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym
szkoleniu.
Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem

szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadkach osób bez
kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach
uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące.
Bezrobotnemu

uczestnikowi

szkolenia

przysługuje

stypendium

szkoleniowe,

finansowane z Funduszu Pracy. Wynosi ono 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych
miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia obejmuje co najmniej 150 godzin
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miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana
jest proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla
bezrobotnych.
Osoba uczestnicząca w szkoleniu, samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko
do 7 roku życia, może otrzymać na okres trwania szkolenia refundację kosztów opieki nad
tym dzieckiem w miesięcznej wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych.
Refundacja ta przysługuje wówczas, gdy przychód tej osoby nie przekracza minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Na podobnych zasadach przysługuje refundacja kosztów opieki nad
osoba zależną.
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku w 2014r. wydatkował na szkolenia indywidualne:
-

Funduszu Pracy - 61 869,16 zł;

-

Europejskiego Funduszu Społecznego - 153 794,96 zł
Spośród 60 osób, które ukończyły szkolenie w 2014 roku 25 osób podjęło zatrudnienie

w okresie do 3 miesięcy od jego ukończenia.
Największą popularnością cieszyły się kursy:
-

Operator koparko-ładowarki kl. III;

-

Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy;

-

Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób;

-

Prawo jazdy kat. CE;

-

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym;

Instrumenty rynku pracy.
Instrumentami rynku pracy wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy są:
a) Fundusz pracy
Bezrobocie w Polsce jest najpoważniejszym zjawiskiem społecznym zarówno w
wymiarze ogólnokrajowym, jak i lokalnym z uwagi na rozległość problemów powstających w
wyniku utrwalania się tego zjawiska. Jest ono generatorem kolejnych ważnych kwestii
społecznych jak ubóstwo czy wykluczenie społeczne. Świadczy o tym występowanie na
rynku pracy takich negatywnych zjawisk jak:
-

Stopniowa marginalizacja na rynku pracy osób z wykształceniem podstawowym i

zasadniczym zawodowym, przejawiająca się w wysokim ich bezrobociu i utrudnionym
dostępie do pracy w pełnym etacie.
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-

Występowanie bezrobocia masowego i ukrytego na wsi.

-

Niewielka mobilność zawodowa i przestrzenna bezrobotnych.

-

Narastanie bezrobocia długotrwałego.

-

Występowanie bezrobocia wśród osób młodych.

-

Kumulacja bezrobocia w rodzinie, co w efekcie prowadzi do zjawiska dziedziczenia
bezrobocia.
W tym świetle szczególnego znaczenia nabierają aktywne instrumenty rynku pracy

stosowane w skali lokalnej i kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014r. wprowadziła
kategorię osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których zaliczają się:
-

bezrobotni do 30 roku życia;

-

bezrobotni długotrwale;

-

bezrobotni powyżej 50 roku życia;

-

bezrobotni korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej;

-

bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej
jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;

-

bezrobotni niepełnosprawni.
Do tej kategorii bezrobotnych zostały skierowane następujące instrumenty rynku

pracy:
-

prace interwencyjne - pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy

-

roboty publiczne - pomoc osobom w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy, a zwłaszcza skierowanie do pracy dłużników alimentacyjnych

-

staż - aktywizacja zawodowa bezrobotnych

-

jednorazowe

bezzwrotne

środki

na

podjęcie

działalności

gospodarczej

-

samozatrudnienie
-

refundacja stanowisk pracy dla pracodawców - tworzenie nowych długotrwałych
miejsc pracy, jak również doposażenie tych stanowisk pracy

-

prace społecznie użyteczne - objęcie tym programem osób z marginalizacji społecznej,
objętych pomocą przez ośrodki pomocy społecznej.

b) Prace interwencyjne
Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło
w wyniku umowy zawartej ze starostą. Ma ono na celu wsparcie osób będących w
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szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy. Jest to subsydiowana forma zatrudnienia dla uprawnionych osób z art. 49.
W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku podpisał 19 umów o zorganizowanie
prac interwencyjnych. Skierowano w ramach tych umów 23 osoby bezrobotne. Łączna kwota
podpisanych umów to: 131.792,27 zł, z czego kwota 45.707,84 zł (to kwota przechodząca w
zobowiązania na 2015r.). Łącznie PUP Kraśniku w 2014r. dysponował na prace
interwencyjne kwotą: 220.000zł.
c) Roboty publiczne
Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12
miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe
statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury
fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki
wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu
terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek
wodnych i ich związków.
Do robót publicznych zorganizowanych u organizatora, którego nie dotyczy pomoc
publiczna może zostać skierowana osoba bezrobotna spełniająca jeden z warunków (art. 49)
a także bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Roboty publiczne mogą trwać do 6 lub do 12
miesięcy. Przy czym refundacja przez okres do 12 m-cy dokonywana jest co drugi miesiąc.
W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku podpisał 10 umów ze wszystkimi
gminami w powiecie kraśnickim. W ramach tych umów zatrudnienie uzyskało 43 osoby
bezrobotne. Kwota podpisanych umów to kwota 396 191,47 zł
W ramach Funduszu Pracy – Rezerwa Ministra na 2014r. zostało podpisanych 7
umów na Roboty Publiczne. Zatrudnienie uzyskało 7 osób bezrobotnych. Kwota podpisanych
umów to kwota 40 069,93 zł.
d) Staż
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą. Do odbycia stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowane osoby:
-

bezrobotni do 30 roku życia,
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-

bezrobotni długotrwale,

-

bezrobotni powyżej 50 roku życia,

-

bezrobotni korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,

-

bezrobotni posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej
jedno

-

dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

-

bezrobotni niepełnosprawnym.
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120%

kwoty zasiłku.
Celem skierowania do odbycia stażu jest:
-

umożliwienie bezrobotnym nabycia kwalifikacji lub umiejętności praktycznych,

-

zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.
Okres trwania stażu powinien umożliwić zdobycie kwalifikacji lub umiejętności

zawodowych założonych w programie stażu.
W ramach środków z Funduszu Pracy na staż zostało skierowanych:
- 240 osób na kwotę 1.485.996,21 zł
W ramach Funduszu Pracy – Rezerwa Ministra na staż zostało skierowanych:
-

RM osoby bezrobotne – 20 osób na kwotę – 78 568,00 zł;

-

RM osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia „+50” – 5 osób na kwotę 19 428,50 zł;

-

RM osoby bezrobotne powyżej 20 roku życia „+25” – 41 osób na kwotę 294 287,13
zł;

-

RM osoby bezrobotne z (art.49) kwota 191 382,00 zł
W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku z uwagi na ilość środków jakimi

dysponował na tę formę aktywizacji nie finansował zwrotu kosztów przejazdu z miejsca
zamieszkania do miejsca odbywania stażu oraz zwrotu kosztów zakwaterowania w hotelu lub
wynajętym mieszkaniu w miejscowości, w której osoba odbywała staż, jeżeli czas dojazdu i
powrotu wynosił ponad 3 godziny dziennie.
e) Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego
Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie
wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli działalność jest
podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych
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bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na
jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na
jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.
Na ten cel Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku wydał w 2014r:
-

Fundusz Pracy - kwota 179 558 zł dla 9 osób bezrobotnych;

-

Rezerwa Ministra – kwota 197 900 zł dla 10 osób bezrobotnym (przy czym 2 osobom
bezrobotnym do kwoty 40 000 zł pieniądze zostały wypłacone w styczniu 2015r.)
Osoby bezrobotne podjęły własną działalność gospodarczą zobowiązując się do jej

prowadzenia przez okres minimum 1-go roku w sposób nieprzerwany.

f) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego
Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu
działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej
szkole - koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości
przeciętnego wynagrodzenia. Na ten cel Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku wydatkował w
2014r.:
-

Fundusz Pracy – kwota 280 000 zł;

-

Rezerwa Ministra – kwota 400 000 zł

tworząc w ten sposób 34 nowe miejsca pracy.
g) Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne jest to instrument skierowany do osób bezrobotnych:
-

bez prawa do zasiłku;

-

mających ustalony II profil pomocy;

-

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w
kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym
programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.
Prace organizowane są w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub
działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Odbywały się one na podstawie
zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Kraśnickim a zainteresowaną gminą.
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Wysokość świadczenia przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych wynosi obecnie 8,10 zł/godz. (od 01.06.2014r.) Biorących udział w w/w pracach
obowiązuje przestrzeganie tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej 10 godzin. W
miesiącu kalendarzowym norma ta nie może przekroczyć 40 godzin czasu pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku w 2014r. zawarł porozumienia dotyczące
organizacji prac społecznie użytecznych z czterema gminami Powiatu Kraśnickiego:
Tabela: Prace społecznie użyteczne
Lp

Organizator prac

Liczba osób bezrobotnych

Czas trwania

Kwota podpisanych

społecznie użytecznych

które podjęły PSU

prac

porozumień

Urząd Gminy Zakrzówek
1

OPS Zakrzówek
Urząd Gminy Urzędów

2
3

4

4

GOPS Urzędów
Urząd Miasta Kraśnik
(MOPS Kraśnik)

10

20

Urząd Gminy Szastarka

5

(OPS Szastarka)
Razem

39

05.05.2014r
30.09.2014r.
15.04.2014r.
15.10.2014r.
14.04.2014r
15.10.2014r.
16.04.2014r.
15.10.2014r.

4 800,00 zł

11 520,00 zł
26 880,00 zł
5 760,00 zł
48 960,00 zł

Statystyki PUP w Kraśniku z 2014r

7) Bon stażowy
Bon stażowy przeznaczony jest na aktywizację młodych ludzi na rynku pracy, głównie
absolwentów. Może zostać przyznany tylko osobom do 30. roku życia. Bezrobotny na własną
szuka pracodawcę, który przyjmie go na półroczny staż. Osoba taka może otrzymać bon
stażowy, gdy pracodawca zadeklaruje, że po odbyciu stażu zatrudni bezrobotnego na kolejne
pół roku. Bon stażowy ważny jest tylko przez określony czas, w którym musi być
zrealizowany. W okresie realizacji, przez pół roku, urząd pracy będzie wypłacał firmie
niewiele ponad 1 513,50 złotych "stażowego", co stanowić ma swoistą premię za przyjęcie
bezrobotnego. Na tym pomoc powiatowego urzędu pracy się nie kończy. Na koszt urzędu
bezrobotny przechodzi również niezbędne badania lekarskie i - jeśli trzeba – psychologiczne.
Możliwe jest również finansowanie w formie ryczałtu kosztów dojazdu na staż do wysokości
600 (a więc po 100 złotych miesięcznie za każdy miesiąc odbywania stażu). Oczywiście, w
trakcie 6 miesięcy odbywania stażu należy się stażyście również stypendium. Wynosi ono 120
procent wartości zasiłku dla bezrobotnego.
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Stażysta, choć nie łączy go z pracodawcą umowa o pracę, powinien realizować
zadania podobne jak każdy inny pracownik w firmie. Obowiązują go też podobne standardy
wykonywania

zadań.

Urząd

pracy

może

bowiem

zakończyć

staż, jeśli

zostanie

poinformowany o tym, że bezrobotny był nieobecny i nie usprawiedliwił swojej nieobecności
przez więcej niż jeden dzień stażu, a także, gdy naruszał obowiązki zapisane w regulaminie
pracy. Staż zostanie przerwany również wtedy, gdy stażysta stawi się w miejscu pracy pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych albo będzie je spożywał w
miejscu pracy.
Stażyści są – w stosunku do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – pod
pewną ochroną. Nie mogą np. odbywać stażu w niedzielę i święta, w systemie pracy
zmianowej ani też w godzinach nadliczbowych (chyba, że starosta wyda na to specjalną
zgodę). Czas ich pracy nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo (a dla
stażystów z niepełnosprawnością to odpowiednio 7 godzin i 35 godzin).
Na staż w ramach Bonu Stażowego zostało wysłanych: 70 osób bezrobotnych na
ogólną kwotę 533 408,40
Zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku w 2014r. zostały zgrupowane wokół
następujących priorytetów: wzrost aktywności, sprawny rynek pracy oraz doskonalenie
aktywnej polityki rynku pracy. Planowane działania uwzględniały między innymi wsparcie
dla osób w wieku 50+, młodzieży do 30 roku życia rozpoczynającej karierę zawodową, czy
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powiatowy Urząd Pracy w
Kraśniku postawił na profesjonalizację działań publicznych służb zatrudnienia poprzez
wzmocnienia kadrowe i kompetencyjne, kształtowanie nowych relacji na rynku pracy rozwój współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami
zatrudnienia, pracodawcami oraz pomocą społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami
pozarządowymi.
2.3.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju
społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do
zasadniczych zadań instytucji państwa i samorządu. Strategia ta powinna stanowić skuteczne
narzędzie wspierające realizację ustawowych działań organów administracji rządowej
i samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą każdego człowieka, a jego niezaspokojenie
nie pozwala na realizację innych potrzeb i utrudnia rozwój jednostki. Potwierdza to między
innymi znana powszechnie teoria hierarchii potrzeb A. Maslowa, zgodnie z którą
bezpieczeństwo jest drugą w hierarchii ważności potrzebą ludzką (tuż po potrzebach
fizjologicznych takich jak: głód, pragnienie). Każdy obywatel bez względu na wiek i pozycję
społeczną chce być bezpieczny w miejscu w którym mieszka, pracuje czy wypoczywa. Każdy
z nas chce czuć się bezpiecznie w miejscach użyteczności publicznej, parkach, komunikacji
miejskiej, urzędach, pubach, teatrach itp. W państwach demokratycznych, między innymi
w Polsce bezpieczeństwo jest prawnie zagwarantowane ustawą konstytucyjną, a ponadto
wpływa na to fakt życia w kraju cywilizowanym.
Bezpieczeństwo publiczne to proces chroniący zdrowie i życie, a także mienie
obywateli i mienie publiczne oraz suwerenność państwa przed zjawiskami godzącymi w nie
oraz w ogólnie przyjęte normy. Podstawową instytucją stojącą na straży bezpieczeństwa
publicznego w powiecie kraśnickim są Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w mieście Kraśnik nad bezpieczeństwem
mieszkańców czuwa Straż Miejska.
Dokonując analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na przestrzenie lat
2011 – 2014 należy stwierdzić, że przestępczość w tym okresie malała. Obrazują to poniżej
prezentowane dane pochodzące ze statystyk Policji.
Tabela: Przestępczość kryminalna – statystyka – KPP Kraśnik – ogółem:
Przestępstwa
w tym czyny
Podejrzani
stwierdzone
nieletnich
2011r.
1808
121
1313
2012r.
1678
59
1246
2013r.
1638
156
1069
2014r.
1396
20
992

Nieletni sprawcy
czynów karalnych
106
53
50
17

w tym przestępstwa kryminalne:
2011r.
2012r.
2013r.
2014r.

Przestępstwa
stwierdzone
1162
1092
1021
955

w tym czyny
nieletnich
107
55
150
20

Podejrzani
754
707
549
564

Nieletni sprawcy
czynów karalnych
93
50
48
17

Niektóre kategorie przestępstw:
Tabela: Przestępstwa z „Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”:
Przestępstwa
w tym czyny
stwierdzone
nieletnich
2011r.
57
9
2012r.
68
1

Podejrzani
46
52

Nieletni sprawcy
czynów karalnych
5
2

81

2013r.
2014r.

91
79

17
1

Tabela: Kradzież z włamaniem:
Przestępstwa
stwierdzone
2011r.
116
2012r.
137
2013r.
139
2014r.
118

w tym czyny
nieletnich
3
1
21
0

Tabela: Kradzież cudzej rzeczy:
Przestępstwa
stwierdzone
2011r.
262
2012r.
241
2013r.
200
2014r.
184

w tym czyny
nieletnich
19
10
6
6

Tabela: Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenia rozbójnicze:
Przestępstwa
w tym czyny
stwierdzone
nieletnich
2011r.
20
3
2012r.
17
1
2013r.
15
6
2014r.
16
0

48
47

Podejrzani
46
30
47
38

Podejrzani
115
113
69
66

Podejrzani
13
18
17
16

5
1

Nieletni sprawcy
czynów karalnych
8
1
11
0

Nieletni sprawcy
czynów karalnych
16
8
3
7

Nieletni sprawcy
czynów karalnych
4
3
8
0

Tabela: Bójka, pobicie:
Przestępstwa
stwierdzone
29
32
22
19

w tym czyny
nieletnich
0
3
2
1

Tabela: Uszkodzenie cudzej rzeczy:
Przestępstwa
stwierdzone
2011r.
113
2012r.
96
2013r.
148
2014r.
61

w tym czyny
nieletnich
8
2
74
0

2011r.
2012r.
2013r.
2014r.

Podejrzani
60
78
43
34

Podejrzani
66
61
37
24

Nieletni sprawcy
czynów karalnych
4
6
4
1

Nieletni sprawcy
czynów karalnych
11
5
9
0

Tabela: Wykrywalność – ogółem do wszystkich przestępstw:
Wykrywalność ogółem wszystkich przestępstw
2011

75 %

2012

81,2 %

2013

80,7 %

2014

79,6 %
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Policja w ramach swoich zadań prewencyjnych na podległym terenie, czuwa nad
ochroną

bezpieczeństwa

obywateli

oraz

utrzymaniem

bezpieczeństwa

i

porządku

publicznego, zapewnieniem spokoju w miejscach publicznych jak również inicjowaniem i
organizowaniem działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałaniem w tym zakresie z zainteresowanymi
organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Istotną rolę w
realizacji zadań prewencyjnych odgrywa służba patrolowa i obchodowa oraz podejmowanie
interwencji na zgłoszenia obywatela i z własnej inicjatywy. Głównym zadaniem służb
patrolowych jest zapobieganie przestępczości szczególnie w miejscach publicznych.
Znaczenie tych służb przejawia się w tym, że stanowią podstawowe narzędzie w zapobieganiu
i minimalizowaniu w zakresie przestępczości najbardziej dokuczliwej dla społeczeństwa.
Aktywna postawa sił prewencyjnych w największym stopniu przyczynia się do zatrzymań na
gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sprawców przestępstw lub wykroczeń.
Policjanci służb prewencyjnych mają duży wpływ na wizerunek i odbiór w społeczności
lokalnej całej wieluńskiej Policji, gdyż to oni mają najczęściej bezpośredni kontakt z
obywatelami (w tym również ofiarami przestępstw) poprzez realizację interwencji czy
zabezpieczenie miejsc zdarzeń. Na działalność prewencyjną składa się więc szereg czynności
i przedsięwzięć mających wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Tabela: Wykroczenia w 2011r.:

przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu
przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w
komunikacji
przeciwko mieniu
przeciwko obyczajności
publicznej
przeciwko przepisom
Ustawy o wychowaniu i
przeciwdziałaniu
trzeźwości
ogółem

Liczba
ujawnionych
wykroczeń ogółem

Skierowano
wnioski do Sądu
o ukaranie

Ukarano MKK

Pouczenie art.
41KW

189

94

76

4

10626

593

7984

1946

552

153

52

1

301

117

157

20

1107

95

992

7

13253

1216

9439

2019
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Tabela: Wykroczenia w 2012r.:
Liczba

Skierowano

ujawnionych

wnioski do Sądu

wykroczeń ogółem

o ukaranie

280

121

74

68

13492

519

9999

2870

575

129

91

4

194

75

91

22

1022

68

872

78

16173

1077

11344

3174

Liczba

Skierowano

ujawnionych

wnioski do Sądu

wykroczeń ogółem

o ukaranie

265

110

124

19

13825

468

10208

3037

590

138

131

3

270

125

127

16

910

79

804

24

16591

1163

11637

3229

przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu

Ukarano MKK

Pouczenie art.
41KW

przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w
komunikacji
przeciwko mieniu
przeciwko obyczajności
publicznej
przeciwko przepisom
Ustawy o wychowaniu i
przeciwdziałaniu
trzeźwości
ogółem

Tabela: Wykroczenia w 2013r.:

przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu

Ukarano MKK

Pouczenie art.
41KW

przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w
komunikacji
przeciwko mieniu
przeciwko obyczajności
publicznej
przeciwko przepisom
Ustawy o wychowaniu i
przeciwdziałaniu
trzeźwości
ogółem
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Tabela: Wykroczenia w 2014r.:
Liczba

Skierowano

ujawnionych

wnioski do Sądu

wykroczeń ogółem

o ukaranie

105

27

35

31

13198

295

11273

1561

307

52

45

1

60

11

38

11

346

7

311

28

14293

471

11786

1666

przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu

Ukarano MKK

Pouczenie art.
41KW

przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w
komunikacji
przeciwko mieniu
przeciwko obyczajności
publicznej
przeciwko przepisom
Ustawy o wychowaniu i
przeciwdziałaniu
trzeźwości
ogółem

W ramach realizacji zadań policjanci KPP Kraśnik przeprowadzali spotkania
prewencyjne w szkołach. Tematyka tych spotkań ukierunkowana była na podniesienie wiedzy
z zakresu ruchu drogowego i przestrzegania tych przepisów przez dzieci i młodzież. Ponadto
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kraśniku cyklicznie prowadzili działania
mające na celu ujawnianie kierowców przekraczających dopuszczalność prędkość, oraz
ujawniali

inne

wykroczenia

popełniane

przez

kierowców.

W

ramach

spotkań

profilaktycznych policjanci KPP Kraśnik rozdawali dzieciom znaczki odblaskowe zakupione
przez urzędy gmin. Przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży:
-

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,

-

„Jestem Bezpieczny”,

-

Udział policjantów przy egzaminach na kartę rowerową przeprowadzanych przez
dyrekcje szkół,

-

Propagowanie

obowiązku

noszenia

znaczków

odblaskowych

na

terenach

niezabudowanych,
-

Przy okazji imprez rozrywkowych czy kościelnych rozdawanie emblematów
odblaskowych,
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-

Kierowanie apeli z ostrzeżeniami i nowym obowiązku noszenia znaczków
odblaskowych do parafii celem informowania o powyższym jak największej liczby
mieszkańców naszego powiatu.
W okresie od października – do grudnia 2014r. ujawniono 70 pieszych bez

obowiązkowych znaczków, zastosowano 13 pouczeń, nałożono 55 mandatów karnych,
skierowano 2 wnioski o ukaranie. Przeprowadzane akcje przez policjantów RD to:
„Prędkość”, „Pasy”, „Trzeźwy poranek”, „BUS i Truck”, „Alkohol i Narkotyki”.
W 2014r. zaistniało 77 wypadków drogowych (7 zgonów na miejscu lub w szpitalu)
oraz 583 kolizji drogowych. Przeprowadzono 24202 kontroli kierujących pod kątem
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Ujawniono kierujących w stanie po użyciu
alkoholu – 87 KW -49 osób, w stanie nietrzeźwości – art. 178 par.1 KK- 187 osób, oraz z art.
87 par.1a KW – 47 osób. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kraśnik w 2014r.
ujawnili 4790 przekroczeń prędkości. Zatrzymano 987 dowodów rejestracyjnych, 125 praw
jazdy. Na kierujących nałożono 9683 mandatów karnych, zastosowano 885 pouczeń,
skierowano 365 wniosków o ukaranie. W ramach codziennych działań policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego KPP Kraśnik wylegitymowali 14918 kierujących, ujawnili 1794
przypadków niekorzystania z pasów przez kierujących i pasażerów.
Tabela: Statystyka dotycząca ruchu drogowego
Liczba wypadków

Liczba kolizji

drogowych

drogowych

2011r.

121

638

170

11

2012r.

94

565

114

9

2013r.

96

595

129

14

2014r.

77

578

94

7

Liczba ofiar

Liczba rannych

śmiertelnych

W przypadku działań podejmowanych przez Policję wobec osób nieletnich
ujawnionych pod wpływem alkoholu sytuacja przedstawiał się następująco:
Tabela: Statystyka dotycząca osób nieletnich, zatrzymanych po spożyciu alkoholu.
Liczba osób nieletnich ujawnionych

Liczba przeprowadzonych rozmów

pod wpływem alkoholu

profilaktycznych z rodzicami

2011r.

83

83

2012r.

23

112

2013r.

25

25

86

2014r.

30

30

W przypadku ujawnienia małoletnich w stanie po spożyciu alkoholu zarówno z nimi
jak i ich rodzicami prowadzono rozmowy profilaktyczno–ostrzegawcze mające na celu m.in.
ustalenie okoliczności nabycia alkoholu.
W ramach działań profilaktycznych Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku w roku
2014 realizowała następujące zadania wynikające z Harmonogramu realizacji zadań
wykonywanych na terenie powiatu kraśnickiego w ramach współpracy z rządowym
programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”
w poszczególnych obszarach:
1) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
Na terenie miasta Kraśnik zamontowany jest monitoring obsługiwany przez Straż
Miejską w Kraśniku i na bieżąco prowadzona jest współpraca. Dzielnicowy jest policjantem
pierwszego kontaktu, który znając dobrze swój rejon służbowy dostarcza ważnych informacji
innym komórkom i ogniwom. Podczas spotkań ze społeczeństwem inicjuje działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ponadto omawiane są sposoby zapobiegania kradzieżom,
wskazywane są niedociągnięcia w zakresie prawidłowego zabezpieczenia mienia przed
kradzieżami.
Przeprowadzono 2 debaty społeczne – w Kraśniku dzielnica Fabryczna i w Annopolu.
Podczas spotkań z mieszkańcami oraz pogadanek z dziećmi i młodzieżą przedstawiane są
właściwe zachowania podczas prac polowych, drogi do szkoły i innych miejscach w których
należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo.
Podczas festynów promowane jest znakowanie rowerów.
Istnieje bieżąca współpraca z Gminnymi i Miejskimi Komisjami Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Policjanci KPP w Kraśniku w ramach wykonywania czynności
służbowych dokonują kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze zwróceniem
uwagi na przestrzeganie warunków określonych w zezwoleniach. Ponadto podejmowali
działania w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przeprowadzano akcje dotyczące kradzieży „Metodą na wnuczka” oraz „Uwaga
złodziej” – opracowano ulotki, które były udostępniane w miejscach publicznych i
zamieszkania, opracowywano apele, które były odczytywane przez księży w trakcie mszy
świętych.
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Na bieżąco na stronie internetowej KPP Kraśnik oficer prasowy KPP Kraśnik
zamieszczał aktualne informacje na temat istniejących zagrożeń, np. kradzieże metodą na
wnuczka, kradzieże niezabezpieczonego mienia, np. rowerów, wózków dziecięcych
zostawianych przed blokami, o kradzieżach kieszonkowych na targowiskach miejskich, o
zdarzeniach w ruchu drogowym, stale propagował telefony alarmowe 112 i 997.
W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego ujawniono 108 wykroczeń z art.
51 par. 1 KW oraz 164 wykroczeń z art. 51 par. 2 KW. W związku z art. 145 KW ujawniono
112 wykroczeń, z tego nałożono 66 mandatów karnych, skierowano 23 wnioski o ukaranie.

2) Przemoc w rodzinie
Stale realizowana jest procedura Niebieskich Kart oraz kontynuowana jest współpraca
z instytucjami i organizacjami społecznymi świadczącymi pomoc prawną, psychologiczną
i socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Policjanci współpracują z Sądem Rodzinnym w Kraśniku, kuratorami rodzinnymi,
specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej. W komendzie funkcjonuje „ Niebieski
Pokój’’.
3) Bezpieczeństwo w szkole
W ramach wymienionego obszaru prowadzone są spotkania z dziećmi, młodzieżą,
rodzicami jak również z pedagogami i nauczycielami. W ramach tych spotkań omawiane były
zagadnienia zakresu przemocy w szkole, zachowań aspołecznych oraz rozpoznawanie na
podstawie symptomów młodzieży mogącej znajdować się pod działaniem narkotyków.
Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa Komendy Powiatowej Policji i
umieszczane są na niej informacje na temat podejmowanych działań profilaktycznych.
W 2014 roku na terenie powiatu kraśnickiego:
-

w sprawach nieletnich kierowano wnioski opiekuńcze do sądu rodzinnego,
dotyczące czynów karalnych oraz demoralizacji,

-

policyjnym zainteresowaniem objęto rodziny patologiczne. Podobnie jak w
latach ubiegłych największym nadal problemem mającym wpływ na dysfunkcje
tych rodzin jest alkoholizm obojga lub jednego z rodziców. Innym dominującym
czynnikiem patogennym jest nieporadność życiowa rodziców lub opiekunów,
choroby psychiczne,

-

na bieżąco utrzymywano stałą współpracę ze szkołami, sądami, MOPS
i GOPS, ośrodkiem terapii uzależnień,

-

w omawianym okresie policjanci KPP Kraśnik uczestniczyli w spotkaniach
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z dziećmi i młodzieżą (94 spotkania przeprowadzone przez policjantów
Prewencji, 81 spotkań zrealizowanych przez policjantów Wydziału Ruchu
Drogowego, z pedagogami szkolnymi i nauczycielami (90 spotkań), z
rodzicami,
-

przeprowadzano

rozmowy

profilaktyczno-ostrzegawcze

z

nieletnimi,

małoletnimi i ich opiekunami prawnymi,
-

po raz kolejny przeprowadzony został program prewencyjny „Jestem
Bezpieczny”,

-

realizowane były takie programy jak: znakowanie rowerów w ramach
„Obsesji”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bądź widoczny - bądź bezpieczny”
„Obcy - Niebezpieczny”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Uwaga
pies”, „Bezpieczna Zima”, „Bezpieczne Wakacje”, „Zawód Policjant”,

-

przeprowadzono szkolenie dla policjantów KPP Kraśnik z zakresu tematyki
małoletnich,

-

praca w zespołach interdyscyplinarnych,

-

udział policjantów w szkoleniach, konferencjach organizowanych na gruncie
lokalnym powiatowym.

Poza działalnością Policji zadania w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego realizuje również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.
Jej działania polegają przede wszystkim na akcjach ratowniczych dotyczących pożarów oraz
miejscowych zagrożeń.
Działania prewencyjno-edukacyjne w latach 2010–2015 obejmowały różne bloki
tematyczne, a w szczególności odnosiły się do:
-

bezpiecznego wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, w tym
bezpiecznych zachowań w górach i nad wodą.

-

bezpiecznych zachowań podczas niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych
począwszy od silnych wiatrów poprzez zagrożenie opadami w tym powodziami
do zagrożeń związanych z bardzo niskimi lub wysokimi temperaturami.

-

zagrożeń w życiu codziennym związanych z bezpiecznym wykorzystaniem
urządzeń elektrycznych, grzewczych, posługiwania się ogniem.

-

zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.

-

zagrożeń związanych z wypalaniem traw.
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Działania te realizowano w ramach akcji nad którymi patronat objęła Komenda
Główna Państwowej Straży Pożarnej. Najważniejsze z nich to: „Bezpieczny dom”,
„Bezpieczna Polska”, „Razem Bezpieczniej”, „Zgaś ryzyko”, „Nie dla czadu”.
Z analizy zagrożeń

opracowanej

na

podstawie

statystyki

zdarzeń,

oceny

występujących zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego, przeprowadzonych czynności
kontrolno-rozpoznawczych, powiat kraśnicki zakwalifikowano do II stopnia zagrożenia, w
skali pięciostopniowej. Najbardziej realnymi są zagrożenia typu:
-

pożarowo – wybuchowe

-

komunikacyjno – przewozowe,

-

techniczno – budowlane,

-

chemiczno- ekologiczne,

-

promieniotwórcze,

-

powodziowe.

Najbardziej rozpowszechnionymi i najczęściej występującymi na terenie powiatu są
zagrożenia pożarowe. Źródła tego typu zagrożeń występują w różnego rodzaju obiektach
budowlanych, zakładach pracy, magazynach, na stacjach paliw, szlakach instalacji gazowej,
w lasach, na torfowiskach, szlakach komunikacyjnych. Zagrożenia komunikacyjnoprzewozowe, mogące wystąpić na terenie powiatu, to zagrożenia w transporcie drogowym
i kolejowym. Pod względem interwencji jest to drugi co do wielkości obszar działania Straży
Pożarnej. Niedostatecznie rozwinięta struktura dróg i szlaków komunikacyjnych, w
porównaniu z wielkością i poziomem realizowanych przewozów, stanowi główny element
wzrostu zagrożeń na tym obszarze. Zagrożenia techniczno–budowlane mogą wystąpić
szczególnie w miastach Kraśnik i Annopol, gdzie na skutek pożarów, wybuchów i innych
miejscowych zagrożeń, a nawet drgań powodowanych przejazdem samochodów ciężarowych
obok starych budynków (np. przez rynek dzielnicy starej), może dojść do zawalenia się części
lub całości budynków. Zagrożenia techniczno-budowlane mogą również wystąpić na mostach
i wiaduktach, szlakach instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowniczych.
Najbardziej

znaczącymi

zagrożeniami

na

terenie

powiatu,

wymagającymi

długotrwałego wykorzystania znacznych sił i środków, są zagrożenia powodziowe. W
sytuacji takich zagrożeń kraśnicka Straż Pożarna ma do dyspozycji dwie łodzie z silnikami
motorowymi, do ewakuacji ludzi i zwierząt z zatopionych gospodarstw. Wyposażenie stanowi
także agregat pompowy o dużej wydajności, dwa kontenery przeciwpowodziowe z foliowymi
rękawami napełnionymi wodą do podwyższania wałów przeciwpowodziowych oraz kontener
z pompami o dużej wydajności.
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Na terenie powiatu funkcjonuje 81 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 4
typu S-3, 16 typu S-2, 53 typu S-1,8 typu M (gdzie S – liczba pojazdów/ M –liczba
motopomp (jednostki bez pojazdów). Liczba strażaków ochotniczych na terenie powiatu
kraśnickiego posiadających przeszkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP wynosi ponad
1300 druhów. Ponadto, w wielu jednostkach są członkowie wspierający oraz honorowi. W
Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Kraśniku zatrudnionych jest 56 funkcjonariuszy
oraz 4 pracowników cywilnych. 47 pełni służbę w systemie zmianowym, 9 w systemie
codziennym.
Tabela: Statystyka dotycząca działań Straży pożarnej w powiecie kraśnickim.
Alarmy fałszywe

186

Miejscowe
zagrożenie
475

25

Wyjazdy do
wypadków
124

2009

209

458

36

109

2010

206

456

28

103

2011

226

411

27

138

2012

290

498

33

115

2013

222

470

26

122

2014

245

640

27
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Rok

Pożar

2008

Bezpieczeństwo mieszkańców miasta kraśnik zapewnia także Straż Miejska, która
podejmuje liczne interwencji na terenie dwóch dzielnic Kraśnika.
Tabela: Działania podejmowane przez Straż Miejską.
Ilość zgłoszeń przyjętych

Ilość nałożonych mandatów

Ilość zastosowanych pouczeń

przez dyżurnego Straży

karnych na sprawców

w stosunku do sprawcy

Miejskiej

wykroczeń

czynu

2010

1020

2153

632

2011

1566

1055

911

2012

998

2592

1215

2013

1107

1846

865

2014

1002

1993

1726

W Straży Miejskiej pracują funkcjonariusze w godz. 7.00-23.00 w ramach służby
patrolowej oraz całodobowa obsługa monitoringu wizyjnego, który posiada 28 kamer
usytuowanych w różnych częściach miasta. Od 2000 roku prowadzony jest program
skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej mający na celu wrobienie umiejętności
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właściwego zachowania w różnych sytuacjach życiowych oraz poczucia nieuchronności kary
za czyny zabronione, czyny karalne.
Bezpieczeństwo mieszkańców zapewniającą również Spółdzielnie Mieszkaniowe,
które w ramach zadań własnych wykonują coroczne przeglądy budynków (gazowe,
elektryczne,

kominiarskie,

okresowe

stanu

budynku).

Spółdzielnia

Mieszkaniowa

Pracowników FŁT w Kraśniku jest na etapie końcowym instalacji monitoringu na osiedlu
Szpitalna w dzielnicy Fabrycznej. Realizacja ma odbywać się w 2016r. Powodem założenia
monitoringu były ciągłe sygnały od mieszkańców dotyczące głownie dewastacji mienia oraz
głośnego zachowywania się młodzieży. Dzięki monitoringowi w znaczący sposób ma
polepszyć się bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia.

2.3.6. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
1) Organizacje pozarządowe w Polsce.
Obecność organizacji pozarządowych w życiu publicznym jest faktem. Dzisiaj ich
działalność reguluje wiele przepisów prawa. Najważniejszy przepis to ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z
2014r., poz. 1118 z późn. zm.). W ustawie tej została zawarta prawna definicja organizacji
pozarządowej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej ustawy „organizacjami pozarządowymi są, niebędące
jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w
tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4”.
Organizacje pozarządowe powszechnie nazywane są trzecim sektorem, co jest
nawiązaniem do podziału dzielącego aktywność społeczno–gospodarczą nowoczesnych
państw demokratycznych na trzy sektory. Pierwszy sektor to administracja państwowa,
określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie
instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem
prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla
zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non – profit).
Organizacje pozarządowe jako organizacje użyteczności publicznej wypracowały
sobie wysoką programową i organizacyjną niezależność oraz różne style i modele
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współpracy z administracją samorządową, korzystają w tym zakresie z dorobku innych
organizacji czy też wdrażając „Model współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych” wypracowany w wyniku kilkuletnich prac przez Sieć Wspierania
Organizacji Pozarządowych SPLOT.
W społecznej świadomości coraz powszechniej funkcjonuje pojęcie organizacji
pożytku publicznego w odniesieniu do organizacji, które prowadzą działalność społecznie
użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. To sformułowanie
podkreśla, że aktywność tych organizacji jest programowo wyrazista w dziedzinie promocji i
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, akcji charytatywnych i edukacji, czyli krótko mówiąc
w działaniu dla dobra publicznego.
W Polsce najpopularniejszymi formami prawnymi prowadzenia działalności
społecznej są stowarzyszenia i fundacje. Działalność trzeciego sektora wspierają: ochotnicze
straże pożarne, organizacje społeczne, związki zawodowe, jednostki Kościoła katolickiego,
innych kościołów i związków wyznaniowych, grupy związków pracodawców i partii
politycznych.
Ostatnie lata zmieniły obraz organizacji pozarządowych. Według raportu z badania w
2012 roku organizacji pozarządowych przeprowadzonego przez Stowarzyszenia Klon/Jawor
pod nazwą „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych”, w Polsce na koniec
listopada 2011 roku zarejestrowanych było 11 tys. Fundacji, 72 tys. stowarzyszeń (nie licząc
Ochotniczych Straży Pożarnych), 16 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych, 6,5 tys. organizacji
samorządu gospodarczego i zawodowego (wyłączając związki zawodowe i organizacje
pracodawców), 3,8 tys. pozostałych organizacji członkowskich, niesklasyfikowanych jako
stowarzyszenia, ok. 2 tys. oddziałów lokalnych jednostek organizacyjnych Kościoła
katolickiego pełniących działalność społeczną (według szacunków GUS).
Największy procent stanowiły organizacje pozarządowe działające w obszarze „sport,
turystyka, rekreacja i hobby”. Inne obszary działań to: „kultura i sztuka”, „edukacja i
wychowanie”, „usługi socjalne i pomoc społeczna”, „ochrona zdrowia”, „rozwój lokalny”.
Według wspomnianego wyżej raportu województwo lubelskie zaliczane jest do
województw o natężeniu 15 organizacji pozarządowych na 10 000 mieszkańców (z
wyłączeniem ochotniczych straży pożarnych). Według danych PCPR w/w trendy właściwe są
też dla powiatu kraśnickiego.
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2) Organizacje pozarządowe w powiecie kraśnickim.
Również w powiecie kraśnickim w sposób widoczny w ciągu ostatnich pięciu lat
zmieniał się obraz organizacji pozarządowych. Liczba organizacji pozarządowych w powiecie
kraśnickim jest w zasadzie wartością stałą. Wiele organizacji utrwaliło swoją wiodąca
pozycje. Dotyczy to zarówno zakresu programowego, zdolności do realizacji zadań
publicznych, efektywnego zarządzania swoimi zasobami, stosowania nowych technologii
informatycznych, wykształconej i stale podnoszącej swoje kwalifikacje kadry zarządzającej
czy tez efektywnego poszukiwania środków finansowych ze źródeł innych jak budżety
jednostek samorządu terytorialnego.
Według szacunków organizacji pozarządowych jak i samorządów gminnych,
w powiecie kraśnickim działa około 500 organizacji pozarządowych wliczając w to szkolne
organizacje sportowe, straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Działa też kilka fundacji.
Znaczna część organizacji pozarządowych w naszym powiecie działa w obszarze
pomocy społecznej. Jest kilka kierunków działań organizacji w tym obszarze:
1. Pomoc

osobom

Niepełnosprawnych

niepełnosprawnym
„RES

SACRA

-

Stowarzyszenie

MISER”

w

Wspomagania

Gościeradowie,

Osób

Urzędowskie

Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie Sportowe
dla Osób Upośledzonych Umysłowo „Olimpiady Specjalne – Polska” w Olbięcinie,
Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Kraśniku,
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Razem” w Kraśniku, Polski Związek Niewidomych
– Koło w Kraśniku, Powiatowe Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wspólnota na Całe Życie” w Kraśniku.
2. Pomoc rodzinom zagrożonym patologią społeczną - Oddział Akcji Katolickiej
przy Parafii p.w św. Józefa

Robotnika w Kraśniku, Centrum Wolontariatu w

Kraśniku, Fundacja „Dziedzictwa Jana Pawła II”, Polski Czerwony Krzyż (Świetlica
Środowiskowa „Okno na Świat” dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami).
3. Pomoc osobom starszym i ubogim - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób
Starszych i Niepełnosprawnych oraz Rozwoju Kultury Lokalnej „Pomocna dłoń” w
Popkowicach, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Związek
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Centrum Wolontariatu w Kraśniku, Bractwo Ks. St.
Zielińskiego, Związek Inwalidów Wojennych.
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4. Pomoc dzieciom i młodzieży znajdujących się w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych - Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Stowarzyszenie
„Perspektywy” w Kraśniku, Fundacja „Marysia” w Kraśniku.
5. Pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholowym - Stowarzyszenie Profilaktyki
i Psychoterapii Uzależnień „Pomocni ludziom” w Kraśniku, Stowarzyszenie
Trzeźwościowe „Uśmiech” w Kraśniku, sieć klubów abstynenta w gminach
6. Ograniczenie lokalnych zagrożeń i patologii społecznych - Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat Kraśnicki”, Stowarzyszenie „Rozwój i bezpieczeństwo”;
7. Ochrona i promocja zdrowia - Fundacja dla Promocji Zdrowia Ziemi Kraśnickiej,
Stowarzyszenie „Pomóżmy Sobie Sami”, Stowarzyszenie w celu leczenia mózgowego
porażenia dziecięcego „ARKA”, Fundacja „Za Bramą” w Kraśniku, Polski Czerwony
Krzyż

(poprzez promowanie i zachęcanie do honorowego oddawania krwi,

promowanie

wśród

społeczeństwa

nauki

udzielania

pierwszej

pomocy

przedmedycznej, kursy i pokazy pierwszej pomocy).
8. Pomoc osobom z grup wykluczonych - Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych IMPULS w Kraśniku, Centrum Promocji Pracy w Lublinie, Biuro w
Kraśniku. Fundacja „Liderzy Sukcesu”, Stowarzyszenie "Opoka", Kraśnickie
Stowarzyszenie

"Senior

na

Czasie"

Stowarzyszenie

Przyjaciół

Osób

Niepełnosprawnych "Nadzieja" w Kraśniku, Fundacja "Wschodni Klaster Innowacji",
Kraśnickie Stowarzyszenie „Aktywna integracja”.
9. Rozwój lokalny - Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, Kraśnickie
Towarzystwo Edukacyjne.
Na terenie powiatu kraśnickiego działa kilka organizacji pożytku publicznego: Polski
Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Fundacja „Marysia”,
Fundacja „Za Bramą”, Fundacja Andrzej Marzec „Monte Cassino”, Kraśnickie Towarzystwo
Edukacyjne, Gminny Klub Sportowy „Płomień” w Trzydniku Dużym, Stowarzyszenie
„Pomóżmy sobie sami”, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie „Muzyk”,
Kraśnickie Stowarzyszenie „Aktywna integracja”, Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów,
Międzyszkolny Klub Sportowy przy PG 1 w Kraśniku.
Istniejące uregulowania prawne pozwalają podatnikom wsparcie finansowe tych
organizacji przez coroczne odpisanie na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 1%
swojego podatku.
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Współpraca Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest
na gruncie następujących przepisów prawa:
-

ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (t.j. Dz. U. z 2015,
poz. 1445) – art. 4, ust.1 pkt 22 – mówi, że powiat wykonuje określone ustawami
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy działalności
na rzecz organizacji pozarządowych

-

ustawa

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2011, Nr 127,
poz. 721 z późn. zm.) - art. 35a, ust. 1, pkt 6 – mówi, że do zadań powiatu należy
współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
-

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003
roku (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) – art. 5 mówi o formach i
zasadach współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
Podstawą współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi są

corocznie przyjmowane przez Radę Powiatu programy współpracy. Wytyczały kierunki
działań, tworząc warunki do współpracy na zasadach określonych w ustawie. Współpraca
powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi dotyczyła takich dziedzin jak: piecza
zastępcza, promocja zdrowia, oświata, kultura, sport, turystyka, promocja powiatu, ochrona
środowiska, bezpieczeństwo publiczne, wsparcie osób niepełnosprawnych. Polega na
udzielaniu pomocy organizacyjnej, pomocy rzeczowej i wsparcia finansowego na zasadach
wspierania realizacji zadnia publicznego.
Współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych prowadzi Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Jedną z jej form jest organizowanie i dofinansowywanie ze
środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

imprez

okolicznościowych i integracyjnych. Organizowane są spotkania, na których przedstawiciele
organizacji pozarządowych uzyskują informacje o przepisach prawa i możliwościach
finansowania swojej działalności.
Odpowiednie wsparcie informacyjne organizacji pozarządowych (poradnictwo,
udostępnianie materiałów informacyjnych, bieżące informowanie o dostępnych funduszach i
aktualnych programach umożliwiających pozyskanie środków finansowych na realizację
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zadań wyznaczonych konkretnymi projektami) przyczynia się do aktywizacji sektora ,,nonprofit”, a tym samym – do większego ich udziału w tworzeniu lokalnych koalicji na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych.
Od kilku lat organizacje pozarządowe realizują zadania publiczne z zakresu pomocy
społecznej. W ten sposób funkcjonuje na terenie naszego powiatu Wioska Dziecięca SOS w
Kraśniku, Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Oddziału Akcji Katolickiej w Kraśniku oraz
jej filie w Stróży i w Zakrzówku, Świetlica „Słońce na Dłoni” prowadzona przez Centrum
Wolontariatu w Kraśniku.
Nadal aktualnym wyzwaniem na przyszłość jest intensyfikacja współpracy trzech
sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych powiatu. Obserwujemy dzisiaj małe zaangażowanie organizacji na
rzecz zwiększenia swojego udziału w realizację zadań publicznych powiatu.

3) Wolontariat w Polsce
W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja pomagania sobie
wzajemnie, angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów potrzebujących. Osoby
działające na tym polu określano mianem społeczników, altruistów itp. Powszechnie znane są
sylwetki Henryka Jordana, Janusza Korczaka czy postacie literackie Wokulskiego, dr Judyma.
Określenie „wolontariusz” nie było używane.
W języku polskim od dawna znane było pojęcie „wolontariusz” pochodzące od
łacińskiego voluntarius – dobrowolny, ochotniczy, ale dotyczyło praktykanta pracującego
bez wynagrodzenia dla zaznajomienia się z zawodem, jak również ochotnika w wojsku.
Regulacja kwestii wolontariatu zawarta jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z
późn. zm.). Celem ustawodawcy było zapewnienie równowagi pomiędzy zabezpieczeniem
podstawowych uprawnień wolontariuszy a elastycznością stosunku prawnego.
Główny

Urząd

Statystyczny

opracował

bardzo

szerokie

badania

na

temat: „Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem
domowym – 2011”. Uzyskane dane wskazują, że w ciągu 4 tygodni poprzedzających
przeprowadzenie badania w wolontariat angażowało się 10,3% osób w wieku 15 lat i więcej
zamieszkujących w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Polski, to jest
około 3,3 mln osób. W tym okresie działalność podmiotów sektora non-profit wspierało

97

swoją pracą niezarobkową 9,6% badanej populacji (3,1 mln osób), natomiast sektora
publicznego - 1,5% (0,5 mln).
W świetle deklaracji osób, które angażowały się w pracę społeczną w ramach struktur
organizacyjnych

na

przestrzeni

4

tygodni

poprzedzających

badanie,

średni

czas

przepracowany przez te osoby wyniósł 12 godzin, jednak w połowie przypadków było to nie
więcej niż 4 godziny, a najczęściej wskazywany czas pracy to 2 godziny. Biorąc pod uwagę
płeć można stwierdzić, że nie różnicowała ona w sposób istotny statystycznie częstości
angażowania się w wolontariat. Czas na tego typu działalność poświęcało w ciągu 4 tygodni
poprzedzających badanie 10,1% mężczyzn oraz 10,4% kobiet.
Poziom występowania zjawiska pracy niezarobkowej świadczonej w ramach
działalności różnych organizacji lub instytucji różnił się ze względu na wiek badanych osób,
jednak zróżnicowanie to wiązało się z oddziaływaniem także innych czynników na kolejnych
etapach życia. W najmłodszej badanej grupie wiekowej (15-17 lat) udział osób
poświęcających czas na wspomaganie organizacji lub instytucji był niemal dwukrotnie
wyższy niż w całej badanej populacji i wyniósł 18,9%. Dodatkowo wśród osób w tej grupie
wiekowej angażowanie się wolontariat było silnie związane z płcią (kobiety 22,8%,
mężczyźni 15,4%). Istotne, choć znacznie mniejsze znaczenie miało też miejsce
zamieszkania: młodzi ludzie w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców nieco częściej
podejmowali pracę społeczną (11,5%) niż ich koledzy i koleżanki ze wsi i mniejszych miast
(średnio 9,7%).
4) Wolontariat w powicie kraśnickim
Działalność trzeciego sektora w powiecie kraśnickim wspiera Centrum Wolontariatu
w Kraśniku.
Stowarzyszenie przynależy do sieci:
-

Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce od 2008 r. (www.wolontariat.org.pl);

-

Forum

Lubelskich

Organizacji

Pozarządowych

(FLOP)

od

2010

r. (www.flop.lublin.pl);
-

Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (PPL LOS) od
2011 r. (www.los.lublin.pl);

-

Centrum Wolontariatu w Kraśniku jest od 2009 roku zarejestrowane w Rejestrze
Instytucji Szkoleniowej prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Celami organizacji jest działalność publiczna na rzecz rozwoju oraz propagowania

wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających pogłębianiu wiedzy i świadomości
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obywateli na temat wolontariatu i działalności pożytku publicznego, a także podejmowanie
działalności w zakresie wychowania oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Pomysł stworzenia miejsca, które skupiałoby wolontariuszy w Kraśniku, zrodził się w
2003 r. Inicjatywa założenia Stowarzyszenia była oddolna. Założyciele Centrum zauważyli
ogromną potrzebę pomagania dzieciom. W związku z tym zaangażowali wolontariuszy, by
wspólnie z nimi udzielać pomocy, początkowo tylko w odrabianiu lekcji, później w
rozwijaniu ich zainteresowań, pasji, talentów. Drugim argumentem przemawiającym za tym,
by założyć stowarzyszenie, była grupa młodzieży, która odwiedzała mieszkańców
kraśnickiego Domu Pomocy Społecznej. Dało to impuls do zweryfikowania potrzeb
lokalnych organizacji pozarządowych względem idei wolontariatu. Organizacje najczęściej
potrzebowały wolontariuszy w zakresie form bezinteresownej pomocy. W wyniku konsultacji
z organizacjami społecznymi oraz władzami samorządowymi, zostało powołane Centrum
Wolontariatu w Kraśniku.
Wraz z rozwojem Centrum pojawiła się konieczność zmiany siedziby na większą. We
wrześniu 2009 roku przenieśliśmy się do pomieszczeń znajdujących się w budynku przy
parafii Wniebowzięcia NMP przy ul. Klasztornej 3 w Kraśniku. W drugiej połowie XVI w
mieścił się tam Klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich.
Członkowie Organizacji określili misję: Wspieranie i inicjowanie szeroko pojętej
aktywności obywatelskiej, realizowane w oparciu o wolontariat oraz poprzez otwarcie na
wymianę wiedzy, doświadczeń i wspólne działania na polu inicjatyw społecznych.

Prowadzone szkolenia:
1.

„Zaczynamy od podstaw”:
Szkolenie skierowane do kandydatów na wolontariuszy oraz wolontariuszy. W
ramach tego szkolenia uczestnicy zapoznali się z podstawową wiedzą na temat
wolontariatu, organizacji i aspektów prawnych. Zostały im przedstawione oferty i
miejsca pracy społecznej.

2.

Bezpłatne warsztaty "Kreatywny animator":
Zajęcia skierowane były do wolontariuszy, którzy chcą w przyszłości pracować
jako animatorzy. Od listopada 2014 r. raz w tygodniu prowadzone były przez
pasjonatów zajęcia, które pozwalają zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności:
jak żonglować, animować grupy dzieci i imprezy zorganizowane. Program
koncentrował się na pedagogice zabawy i cyrku.
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Prowadzone porady:
1.

PRAWNE

2.

ROZLICZENIA PIT

Programy wolontarystyczne
1.

Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy:
Biuro pośrednictwa było swoistą skrzynką kontaktową pomiędzy tymi, którzy
potrzebują pomocy i wsparcia, a tymi, którzy chcą jej udzielać, czyli
wolontariuszami. Prowadzona była ewidencja interesantów, dzięki czemu została
utworzona baza informacyjna. Biuro było czynne od poniedziałku do piątku w
godz. 10.00-18.00.

2.

Spotkania Pokoleń:
Program realizowany od 2004 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku.
Młodzież, która odpowiednio wcześniej została przeszkolona z zakresu
wolontariatu pracowała z mieszkańcami Placówki. Pod „okiem” koordynatora
prowadzili zajęcia integracyjne. Spotkania tematyczne opierały się głównie na
tym jak było kiedyś, a jak jest teraz. W programie uczestniczyło około 20
wolontariuszy. Należy zaznaczyć, iż wolontariusze to osoby uczące się w
gimnazjum, liceum szkole zawodowej, pochodzący z powiatu kraśnickiego.

3.

Wolontariat szpitalny:
Program realizowany na oddziale dziecięcym w Szpitalu Powiatowym w
Kraśniku. 40 wolontariuszy systematycznie odwidziało dzieci i młodzież
przebywające na oddziale, organizując im zabawy, puzzle, gry planszowe.
Organizowali obchodzone wyjątkowe i ciekawe dni np. andrzejki, mikołajki,
dzień Kubusia Puchatka, pluszowego misia. Wolontariusze chodzili do szpitalna
na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy z Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kraśniku z dnia 22 maja 2014 r.

4.

Wolontariat Szkolny:
Program dotyczy koordynowania Regionalną Siecią Szkolnych Klubów
Wolontariusza. Przynależy do niej:

1.

Kraśnik

Bursa Szkolna

SKW „Otwarta dłoń”

2.

Kraśnik

Zespół Szkół nr 1

SKW

3.

Kraśnik

Zespół Szkół nr 2

SKW "Serca Nadziei"
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Kraśnik

4.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące

SKW

im. 24 Pułku Ułanów
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych

Kraśnik

5.

Szeregów

SKW „Pomocne Dłonie”

w Kraśniku
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława

6.

Zakrzówek

7.

Zakrzówek

8.

Stróża

9.

Trzydnik Duży

Publiczne Gimnazjum

SKW

10.

Wilkołaz

Zespół Szkół w Wilkołazie

SKW

11.

Annopol

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu

SKW

Stanisława Reymonta w Zakrzówku
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Żeromskiego
Publiczne Gimnazjum w Stróży im. Jana
Pawła II

SKW

SKW

SKW

W roku 2014 zrealizowano następujące projekty:
a) Kosmiczny Dziedziniec - Cel projektu: ukazanie przedmiotów ścisłych w sposób
dostępny dla dzieci poprzez uczestniczenie w doświadczeniach fizyczno-chemicznych
wychowankom Świetlicy Środowiskowej „Słońce na dłoni”
b) Świetlica Środowiskowa „Słońce na dłoni” - Cel projektu:
-

zapewnienie i zorganizowanie opieki wychowawczej i edukacyjnej w czasie
wolnym od zajęć szkolnych 30 wychowankom Świetlicy (rotacyjnie 51 osobom);

-

promowanie wśród wychowanków przejawów zdrowego stylu życia wolnego od
nałogów;

-

wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków Świetlicy;

-

rozwijanie pasji i zainteresowań wśród wychowanków Świetlicy;

-

zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów wśród wychowanków Świetlicy;

-

zwiększenie samooceny wśród wychowanków Świetlicy;

-

zmniejszenie problemów z zachowaniem wśród wychowanków Świetlicy;

-

poprawa stosunków w rodzinie i nawiązanie stałej współpracy z rodziną dziecka;

-

poprawa umiejętności interpersonalnych wychowanków.

c) Rusz się dla zdrowia
Źródło finansowania: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Cel projektu:
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-

zagospodarowanie czasu wolnego wychowankom Świetlicy Środowiskowej;

-

zwiększenie zainteresowanie sportem wśród wychowanków;

-

ogólną poprawę kondycji fizycznej 20 wychowanków Świetlicy;

-

pozbycie się napięcia i złych emocji wśród 20 wychowanków Świetlicy.

-

promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów

-

zwiększenie samooceny

d) Kolorowy Świat
Cel projektu:
-

tworzenie przestrzeni do działań plastycznych, które rozwijają wyobraźnię,
fantazję, twórcze myślenie wychowanków świetlicy;

-

zwiększenie samooceny wychowanków Świetlicy;

-

rozwijanie talentów plastycznych wychowanków Świetlicy;

-

rozwijanie wyobraźni ruchowo-przestrzennej wychowanków Świetlicy;

-

zmniejszenie problemów z zachowaniem wychowanków Świetlicy.

e) Dzień Wolontariusza
Cel projektu:
-

promowanie idei wolontariatu jako jednej z form profilaktyki w społeczności
mieszkańców Kraśnika;

-

wyróżnienie sylwetek wolontariuszy najprężniej działających w zakresie pomocy
społecznej;

-

zwrócenie

uwagi

jak

ważnym

elementem

wychowawczym

jest

praca

wolontariuszy;
-

promowanie zdrowego stylu życia;

-

zmiana postawy rodziców z biernej na aktywną w zakresie troski o własne dzieci.

f) Dzień Dziecka
Cel projektu:
-

stworzenie atrakcyjnej i ciekawej zabawy dla dzieci w czasie ich święta w
Kraśniku;

-

promowanie aktywności społecznej oraz idei wolontariatu w Kraśniku;

-

wpajanie wśród dzieci i młodzieży z Kraśnika zasad zdrowego stylu życia;

-

wdrażanie do aktywnego stylu życia i spędzania czasu wolnego dzieci
z Kraśnika w tym wychowanków Świetlicy;

-

umiejętność rywalizacji sportowej w czasie gier i zabaw zgodnie z zasadami fairplay;
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-

integracja podczas gier i zabaw sportowych dzieci w różnym wieku;

-

edukacja poprzez zabawę.

h) Kolorowe wakacje
Cel projektu:
-

kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat dzieci ze
Świetlicy;

-

przyswajanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego wychowanków
Świetlicy;

-

wdrażanie zasad kulturalnego wypoczynku;

-

znają zasady dotyczące bezpieczeństwa w lesie i nad wodą;

-

współpraca w grupie;

-

zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży uczęszczającej do świetlicy;

-

przestrzegają ogólnie przyjętych norm zachowania.

i) Cyrkowe ferie na wesoło
Cel projektu:
-

organizacja czasu wolnego od szkoły wychowankom Świetlicy;

-

pobudzanie i rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i ekspresji ruchowej;

-

rozwój i usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej (żonglowanie rozwija
koordynację, niezbędnej do nauki pisania, czytania i ćwiczeń fizycznych);

-

aktywizacja obu półkul mózgowych (żonglowanie pozwala na wykorzystanie
całego mózgu);

-

ćwiczenie i rozwijanie spostrzegawczości i zapamiętywania;

-

rozwijanie uwagi i refleksu wśród wychowanków Świetlicy;

-

integracja grupy i nauka pracy w zespole;

-

przełamywanie bariery dystansu fizycznego.

5) Nowe kierunki działań.
Od kilku lat organizacje pozarządowe poszukują dla siebie nowych obszarów
działalności starając się łączyć w sobie nowe funkcje. Coraz bardziej popularna jest
aktywność w obszarze ekonomii społecznej, która oznacza sferę aktywności obywateli
wykorzystującą instrumenty ekonomiczne dla realizacji celów społecznych. W roku 2012
podjęto działania w celu „ZAINICJOWANIA PARTNERSTWA LOKALNEGO NA
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RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I

ROZWOJU

EKONOMII SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU KRAŚNICKIEGO”. Działanie
zorganizowano w ramach projektu konkursowego „Akademia Ekonomii Społecznej w
Kraśniku” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej , Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Wynikiem tych działań jest przykład Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
„IMPULS”, które podjęło się organizacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
spółdzielni socjalnej „EXODUS”. Spółdzielnia Socjalna prowadzi wspólną działalność
gospodarczą w zakresie reintegracji zawodowej swoich członków. Aktywnie działa w
organizacjach wspierających rozwój ruchu spółdzielczości socjalnej, na rzecz integracji ze
środowiskiem lokalnym, pomaga osobom wykluczonym w powrocie do życia w
społeczeństwie. W oparciu o realne możliwości, prowadzi także działalność społeczną i
oświatowo-kulturalną wśród członków na rzecz ich środowiska, w którym żyją i pracują.
Sprawdzoną formą działalności stała się Restauracja Fanaberia powstała w ramach projektu
„Razem Można Więcej. Zakładamy Spółdzielnię Socjalną”.
Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy realizował Projekt CZAS (Centra
Zagospodarowania Aktywnych Seniorów). W ramach tego Projektu powstał i działa Klub
Wolontariusza Seniora PCK. Seniorzy – wolontariusze pomagali przy rozładunku i
wydawaniu żywności najuboższym mieszkańcom, wspierają pracę Świetlicy Środowiskowej,
promują honorowe krwiodawstwo.
Przy Oddziale Rejonowym PCK w Kraśniku powstała grupa Społecznych
Instruktorów Młodzieżowych (SIM). Grupa skupia 20 wolontariuszy. Prowadzą działalność
opiekuńczą na rzecz potrzebujących, upowszechniają ideę Czerwonego Krzyża, jego zasady i
zasady międzynarodowego prawa humanitarnego. Propagują zasady pierwszej pomocy wśród
społeczności lokalnych oraz promują zdrowy styl życia. Dodatkowo włączają się we
wszystkie działania PCK dążące do realizacji potrzeb społeczności lokalnych. Na co dzień
wspierają funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej „Okno na Świat”. Wspierają również
działalność Szkolnych Kół PCK. Szkolne Koła PCK działają w 14 szkołach na terenie
powiatu kraśnickiego.
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Przykładem innego rodzaju działań jest stowarzyszenie Centrum Promocji Pracy
będące w swym założeniu przedsiębiorstwem społecznym. Ma ono siedzibę w Lublinie, a w
Kraśniku prowadzi biuro i realizuje inicjatywy o zasięgu lokalnym i regionalnym.
W dniu 1 października 2013 roku Centrum Promocji Pracy, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kraśniku i Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zawarło porozumienie o
współpracy w związku z prowadzeniem „Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA” i
„Centrum Rozwoju Osobistego” dla uczestników projektu „PI Odrodzenie Feniksa –
innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami
na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”
realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Kraśniku oraz Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network w
Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I – Zatrudnienie i
integracja społeczna – Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich w Warszawie.
CPP realizowało Projekt „Akademia Ziemi Kraśnickiej” aktywizujących społecznie
i zawodowo osoby starsze. Do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych
zaproszone zostały osoby w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenie gmin:
Kraśnik (gmina wiejska) Gościeradów, Trzydnik Duży, Urzędów i Zakrzówek.
Zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego ekonomia społeczna odgrywa
pierwszoplanową rolę w gospodarce europejskiej, gdyż łączy opłacalność i solidarność,
umożliwia tworzenie miejsc pracy o wysokiej jakości, a także wzmacnia spójność społeczną,
gospodarczą i regionalną. Wytwarzając kapitał społeczny oraz wspierając aktywne
obywatelstwo i solidarność, przyczynia się do rozwoju gospodarki innego typu, opartej na
wartościach demokratycznych.
6) Organizacje pozarządowe w ich własnej ocenie
W związku z realizacja projektu „Akademia Ekonomii Społecznej w Kraśniku” PCPR
w Kraśniku zwróciło się do organizacji pozarządowych działających na terenie naszego
powiatu z wnioskiem o wypełnienie ankiety i zawiązanie partnerstwa na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej. Uzyskano odpowiedź od 21 organizacji. W świetle uzyskanych
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informacji należy stwierdzić, ze organizacje prowadzą wielokierunkową

działalność. W

zakresie swoich zadań statutowych znajdziemy różnorodną działalność wzajemnie pokrewną i
uzupełniająca się.
Przedmiotem zainteresowania są następujące obszary tematyczne:
-

sport i turystyka, którą realizuje 17 organizacji

-

nauka oświata, edukacja, wychowanie, którą realizuje 20 organizacji

-

wspieranie i promocja rodziny, którą realizuje 17 organizacji

-

promocja i ochrona zdrowia, którą realizuje 14 organizacji

-

pomoc społeczną, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji, którą realizuje 18 organizacji

-

działalność charytatywną, którą prowadzi 12 organizacji

-

wspieranie osób niepełnosprawnych, które realizuje 19 organizacji

-

kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego, którą realizuje 9 organizacji

-

rolnictwo i ochrona środowiska, to przedmiot zainteresowania 5 organizacji.
Tak wielokierunkową działalność organizacje głównie opierają na pracy społecznej

swoich członków. Działające kluby sportowe zatrudniają trenerów na umowę zlecenie i
księgowego. Inne organizacje zawierają umowy na realizację określonych działań, jeżeli
wymagają tego potrzeby realizowanych projektów, wykraczające poza możliwości członków
organizacji. W sektorze zdecydowanie dominują organizacje opierające się wyłącznie lub
przede wszystkim na pracy społecznej. Wysoko jest ocenianie zaangażowanie członków w
działalność swojej organizacji. Większość organizacji nie posiada własnych biur i ustalonych
godzin urzędowania.
Wszystkie organizacje posiadają przychody finansowe składające się ze składek
członkowskich i pozyskiwanych środków finansowych na realizację działań statutowych.
Najczęściej organizacje osiągają przychody w wysokości do 10 tyś. złotych. Ale są też
organizacje o przychodach powyżej 300 tys. złotych, na które złożyły się dotacje na realizację
zadań publicznych pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, najczęściej
na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy społecznej i wsparcia
osób niepełnosprawnych. Podstawowym źródłem finansowania, budzącym jednocześnie
największe zainteresowanie organizacji, pozostają środki publiczne. Przede wszystkim
dotyczy to pieniędzy samorządowych. W tym kontekście można mówić o pewnym stopniu
uzależnienia od pieniędzy samorządowych. Fundusze rządowe i unijne, choć bardzo duże, w
praktyce wykorzystywane są przez stosunkowo wąską grupę organizacji.
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Otwarte pozostaje pytanie, jakie zmiany nastąpią w związku z nową perspektywą
finansową 2014–2020, z całą pewnością warto jednak zwrócić w tym kontekście uwagę na
bariery w korzystaniu ze środków europejskich. Wśród nich niezwykle istotny jest brak
zaplecza materialnego i kadrowego organizacji, uniemożliwiający spełnienie wszystkich
wymogów narzucanych projektodawcom, a także sprostanie skomplikowanym procedurom
rozliczania środków europejskich, konieczności wygospodarowania wkładu własnego w
proponowane projekty oraz formalnościom zarówno na etapie ubiegania się, jak i realizacji
projektów. Fundusze europejskie pozostają środkami dla zamożnych organizacji – starają się
o nie i uzyskują je przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje dysponujące majątkiem
trwałym oraz stosunkowo wysokimi przychodami z innych źródeł.
Charakteryzując typową organizację pozarządowa, jest to organizacja, która nie osiąga
wysokich przychodów, zrzesza w jej ocenie niezbyt wysoką liczbę członków i jest dobrze
rozpoznawalna w środowisku. Organizacje są w zasadzie usatysfakcjonowane ze współpracy
z samorządem gminnym i powiatowym, a osoby zaangażowane w działalność organizacji
posiadają w jej ocenie wysokie kwalifikacje.
Organizacje są otwarte na współpracę. Działania w jakich brały udział organizacje to:
a) Udział w przygotowaniu diagnozy stanu Sieci PPL LOS – „Katalog Środków
Naprawczych” (ankiety dot. organizacji)
b) Udział w Forum inicjującym podjęcie działań na rzecz wzmocnienia i rozszerzenia
Sieci PPL LOS dla NGOs i Przedstawicieli JST
c) Udział w Debatach 5 Stolików Tematycznych odbywających się w różnych częściach
województwa lubelskiego
d) Udział w opracowaniu Strategii Sieci PPL LOS wraz ze wsparciem eksperckim przy
jej wdrażaniu (średnio 20 godz./organizacje członkowska).
e) Udział w warsztatach (48 godz./os) oraz w wizytach studyjnych (do Członków Sieci)
podnoszących kompetencje członków Sieci PPL LOS.
f) Udział w konferencji prezentującej wyniki projektu.
Oceniając współpracę z samorządem terytorialnym za najbardziej pożądane formy
współpracy uznaje się wsparcie finansowe, zlecanie realizacji zadań publicznych, realizacje
wspólnych projektów.
Organizacje pozarządowe mają trwałe osiągnięcia w realizacji zadań statutowych. Od
lat realizują własne projekty programowe pozyskując na ich realizacje środki w ramach
konkursów organizowanych przez instytucje państwowe i samorządowe. Organizacje mają
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osiągnięcia w działaniach na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, ludzi starszych, opieki
nad dziećmi młodzieżą zagrożona patologiami społecznymi, organizacji czasu wolnego
poprzez festyny, rajdy, biwaki, pikniki, prowadzenie klubów seniora.
Jako bariery przeszkadzające w pracy, organizacje wskazują na wysokie wymagania
formalne przy pozyskiwaniu środków finansowych, brak własnych lokali stosownie do
potrzeb i zakresu działań programowych, brak satysfakcjonującej ilości środków
finansowych.
Organizacje pozarządowe oczekują wsparcia w postaci szkoleń dotyczących nauki
prowadzenia księgowości organizacji pozarządowych, zagadnień organizacyjno-prawnych,
źródeł finansowania i wsparcia przy pisaniu projektów umożliwiających pozyskiwanie
środków zewnętrznych.
Wśród wniosków, które prezentują organizacje za najważniejsze należy przyjąć:
a) Dialog pomiędzy sektorami;
b) Promocja NGO i liderów;
c) Współpraca między NGO, wspólne cele, strategie działania;
d) Zauważanie problemów społecznych i podejmowanie działań w celu ich rozwiązania;
e) Korzystanie ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania;
f) Promowanie inicjatyw własnych wśród społeczności lokalnej;
g) Stworzenie i uaktualnianie bazy danych o NGO;
h) Organizacja szkoleń i spotkań dla liderów i członków NGO.

2.3.7. ZDROWIE
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO - World Health Organization) zdefiniowała
zdrowie jako stan dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego, a nie jedynie jako brak
choroby czy kalectwa24. Definicja ta jest ważna i w swoich założeniach postępowa, ponieważ
nie poprzestaje na samym negującym ujęciu, że zdrowie jest brakiem choroby, ale bardzo
mocno akcentuje, że zdrowie ma w sobie aktywny aspekt, którym jest dobrostan. Oznacza to,
że w kwestiach zdrowia nie powinniśmy koncentrować się tylko na chorobach i próbach ich
zwalczania, ale powinniśmy zwłaszcza koncentrować się na samym zdrowiu - na jego
wzmacnianiu. Pojawia się zatem bardzo duża rola prewencji - zapobiegania chorobom. Jeżeli
chcemy być zdrowi, to drogą do tego celu nie jest jedynie pójście do lekarza wtedy, gdy
24

Definicja wg. Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, 1946r.: „Zdrowie jest stanem zupełnej
pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności”.
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jesteśmy chorzy, aby ten pomógł nam zwalczyć chorobę (ponieważ jest to skupianie się
jedynie na chorobach), ale powinniśmy koncentrować się także na samym zdrowiu wzmacniać je przez odpowiedni tryb życia (np. odpowiednie żywienie, ruch fizyczny), sposób
myślenia i właściwe radzenie sobie z naszymi emocjami. Współczesna definicja zdrowia
WHO bardzo mocno podkreśla zatem połączenie kwestii zdrowia z życiem wewnętrznym i
społecznym człowieka oraz jego osobistą troskę o kondycję fizyczną.
Stopniowo z biegiem lat i w oparciu o wyniki różnych badań dokonano całkowitego
przewartościowania w obszarze zdrowia i zadań medycyny. Podkreślono rolę współpracy z
pacjentem oraz zdrowego trybu życia dla zachowania zdrowia. Podkreślono rolę bardziej
psychologicznego (osobowego, humanistycznego) podejścia do chorego. Doceniono rolę
psychiki i działania umysłu (np. nastawienia do życia) w procesie zachowywania dobrej
kondycji i odporności. To, co wynika z tych przemian dla każdego z nas, to właśnie wzięcie
osobistej odpowiedzialności za swoje zdrowie, a nie przerzucanie odpowiedzialności za nasze
zdrowie wyłącznie na naszego lekarza. Ważnym stało się mądre współpracowanie z nim,
prowadzenie bardziej pozytywnego i zdrowego trybu życia oraz utrzymywanie sposobu
myślenia doceniającego harmonię ze wszystkim.
Według koncepcji promocji zdrowia (zawartej w Karcie Ottawskiej) – zdrowie jest
wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę
osiągania satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie w nim, jest zasobem
(bogactwem) dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny, gdyż
tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe, rozwijać się,
osiągać odpowiednią jakość życia. Zdrowie jest środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia,
którą należy rozumieć jako sprawne funkcjonowanie do późnej starości, większą wydajność
pracy i lepsze zarobki, satysfakcję z życia. Promocja zdrowia jest zatem procesem
umożliwiającym ludziom kontrolę nad zdrowiem i prowadzącym do uzyskania poprawy stanu
zdrowia. To klucz do rozwiązania problemów, w tym do zatrzymania spirali wzrostu kosztów
leczenia25.
Przyjęta w art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada równości,
sprawiedliwości i partycypacji w zdrowiu stanowi istotną przesłankę w realizowaniu
podstawowego prawa do zdrowia i korzystania z usług służby zdrowia26. Polityka społeczna,
mając na względzie stan zdrowia jednostki, bierze pod uwagę czynniki ekonomiczne i
społeczne. Jej zadaniem jest m.in. wyrównywanie dostępu do służby zdrowia oraz tworzenie
25

26

J. Karski (red.): Promocja zdrowia, Ignis, Warszawa 1999.
Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. art. 68.
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warunków dla zdrowia społeczeństwa. Natomiast, badając kwestie zdrowia, polityka
społeczna rozróżnia jej trzy dziedziny:
-

profilaktykę, polegającą na zapobieganiu chorobom w społeczeństwie poprzez
kształtowanie odpowiedniego rozwoju człowieka oraz warunków jego życia
wpływających na jego zdrowie,

-

lecznictwo, tj. nastawienie na człowieka chorego, na rozpoznanie i leczenie;

-

rehabilitację, czyli przywracanie do zdrowia, sprawności i przydatności społecznej
ludzi dotkniętych kalectwem lub upośledzonych fizyczne, psychicznie, społecznie.

Analiza danych statystycznych dotyczących powiatu kraśnickiego
Analizując dane statystyczne i wskaźniki dotyczące województwa lubelskiego w
latach 2010 – 2014 można stwierdzić, iż wydłuża się przeciętny wiek życia mieszkańców,
jednakże w porównaniu do innych województw, tempo wzrostu jest najwolniejsze. W 2013 r.
przeciętna długość życia ogółem mieszkańców naszego województwa to 72,7 lat w
odniesieniu do mężczyzn oraz 81,6 lat do kobiet (kraj, odpowiedni 73,1 i 81,1). Dla
porównania w 1990 r. odpowiednio 66,8 i 76,4 lata. W województwie dłuższą
przeżywalnością charakteryzują się mieszkańcy miast (74,1 lata mężczyźni i 81,7 kobiety) niż
wsi (71,6 lat mężczyźni i 81,5 kobiety). Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w
2013r. wyniosła 22 849 osób i w porównaniu do roku ubiegłego była wyższa o 287 (o 1,27%
zgonów). Najwyższy odsetek zgonów (49,5%) ogółem dotyczył chorób układu krążenia
(wyższy o 29% na wsi niż w miastach, oraz o 9% wśród kobiet niż mężczyzn). Wojewódzki
wskaźnik zgonów wyniósł 52,3 /10 tys. Mieszkańców (47,7 – kraj). Nowotwory, drugie pod
względem częstotliwości występowania jako przyczyna zgonu stanowiły 21,4 % ogółu
zgonów. Udział w większym stopniu dotyczył mieszkańców wsi (54,6%) oraz mężczyzn
(59,2%). Tempo wzrostu zgonów w tej grupie gwałtowanie wzrasta już wśród osób powyżej
50 roku życia. Wskaźnik wojewódzki zgonów na nowotwory na 10 tys. mieszkańców wyniósł
w 2010 r. – 23,8, w 2011r. - 22,7 (24,5 - kraj). Choroby układu krążenia oraz nowotwory w
2011 r. stanowiły 70,9% przyczyn wszystkich zgonów. W 2012 r. połowę zachorowań na
nowotwory złośliwe mężczyzn stanowiły trzy grupy chorób: oskrzela i płuca (85,8/100 tys.),
gruczoł krokowy (63,4/100 tys.) oraz jelito grube, zgięcie esiczo - odbytnicze, odbytnica
(45,9/100 tys.). Wśród kobiet, połowę zachorowań na nowotwory złośliwe stanowiły cztery
grupy chorób: sutek (72,8/100 tys.), inny nowotwór skóry(41,1/100 tys.), jelito grube, zgięcie
esiczo - odbytnicze (33,8/100 tys.) oraz trzon macicy (27,8/100 tys.).
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Stan zdrowia dzieci i młodzieży do 18 roku życia w latach 2010-2014, będących pod
opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zachorowalność i chorobowość w powiecie
kraśnickim według podziału na grupy wiekowe, przedstawia się następująco:
(liczby bezwzględne)
Chorobowość

Rok

ogółem

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-14

Wiek 15-18

Zachorowalność

2010

4 647

1 014

1 172

1 394

1 067

630

2011

4 643

922

1 160

1 403

1 158

796

2012

4 951

1 022

1 199

1 439

1 291

1 060

2013

5286

1191

1454

1476

1165

1066

(Wskaźnik na 10 tysięcy mieszkańców)
Rok

Chorobowość
ogółem

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-

Wiek 15-

14

18

Zachorowalność

2010

2 309,53

2 155,61

2 497,34

2 509,45

2 064,23

313,11

2011

2 294,20

1 876,27

2 447,77

2 574,31

2 255,11

393,32

2012

2 505,19

2 116,82

2 555,41

2 726,41

2 600,20

536,36

2013

3 266,79

Brak

Brak

Brak

Brak

danych

danych

danych

danych

658,80

Wykres: Dzieci i młodzież do 18 roku życia będące pod opieką lekarza poz, zakwalifikowane do opieki czynnej w
2012 r., wg powiatów - wskaźnik na 10 tysięcy mieszkańców

Stan zdrowia osób powyżej 18 roku życia w latach 2010-2014, będących pod opieką
lekarza poz, zachorowalność i chorobowość w powiecie kraśnickim według podziału na
grupy wiekowe, przedstawiał się następująco:
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(liczby bezwzględne)
Chorobowość

Wiek 19-

Wiek 35-

Wiek 55-

Wiek 65 i

ogółem

34

54

64

wyż.

2010

37 895

3 499

9 813

10 319

14 264

5 098

2011

40 010

4 263

10 348

10 255

15 144

6 695

2012

44 887

5 749

12 134

11 157

15 847

8 942

2013

43 059

6 510

12 314

10 643

13 592

10 935

Rok

Zachorowalność

(Wskaźnik na 10 tysięcy mieszkańców)
Chorobowość

Rok

ogółem

Wiek 19-34

Wiek 35-54

Wiek 55-64

Wiek 65 i
wyż.

Zachorowalność

2010

4 842,25

1 428,34

3 818,14

8 276,39

9 147,69

651,43

2011

5 030,49

1 747,92

3 938,34

7 825,26

9 605,48

841,77

2012

6 053,79

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

1 205,98

2013

5 402,77

2 749,74

4 729,42

7 751,07

8 361,73

1 372,05

Główne problemy zdrowotne mieszkańców powiatu kraśnickiego
Stan zdrowia mieszkańców powiatu kraśnickiego w latach 2010-2014, z
uwzględnieniem najczęściej występujących chorób, obrazują poniższe dane, pochodzące z
dostępnych źródeł wojewódzkich oraz powiatowych:
- Choroby dzieci i młodzieży w powiecie kraśnickim do 18 roku życia będących pod opieką
lekarza poz: (liczby bezwzględne)

NOWOTWORY
Rok

Chorobowość
ogółem

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-14

Wiek 15-18

Zachorowalność

2010

44

15

7

12

10

5

2011

38

7

5

10

16

8

2012

96

24

27

18

27

22

2013

49

5

9

9

26

12

NIEDOKRWISTOŚĆ
Rok
2010

Chorobowość
ogółem
200

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-14

Wiek 15-18

Zachorowalność

108

45

25

22

52

112

2011

206

98

47

34

27

50

2012

369

123

91

76

79

74

2013

516

200

150

88

78

163

CHOROBY TARCZYCY
Rok

Chorobowość
ogółem

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-14

Wiek 15-18

Zachorowalność

2010

118

16

11

28

63

14

2011

114

5

9

27

73

23

2012

144

7

11

50

76

39

2013

147

7

23

43

74

55

OTYŁOŚĆ
Rok

Chorobowość
ogółem

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-14

Wiek 15-18

Zachorowalność

2010

288

39

74

111

64

42

2011

294

40

79

114

61

57

2012

300

35

75

100

90

51

2013

298

38

78

105

77

50

CUKRZYCA
Rok

Chorobowość
ogółem

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-14

Wiek 15-18

Zachorowalność

2010

39

4

9

6

20

7

2011

41

6

9

9

17

9

2012

51

2

3

14

32

22

2013

38

2

8

16

12

6

NIEDOŻYWIENIE
Rok

Chorobowość
ogółem

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-14

Wiek 15-18

Zachorowalność

2010

109

40

24

22

23

4

2011

23

10

5

4

4

9

2012

24

9

4

3

8

6

2013

31

10

7

7

7

8
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ZABURZENIA ODŻYWIANIA
Chorobowość

Rok

ogółem

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-14

Wiek 15-18

Zachorowalność

2010

81

50

15

8

8

24

2011

92

52

15

14

11

17

2012

132

44

24

28

36

20

2013

72

43

11

10

8

10

ALERGIE – DYCHAWICA OSKRZELOWA
Chorobowość

Rok

ogółem

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-14

Wiek 15-18

Zachorowalność

2010

1 199

350

403

267

179

137

2011

1 255

314

433

309

199

147

2012

1 636

357

617

398

264

370

2013

1798

356

704

449

289

372

ALERGIE POKARMOWE / SKÓRNE
Chorobowość

Rok

ogółem

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-14

Wiek 15-18

Zachorowalność

2010

259 / 355

119 / 165

26 / 60

57 / 63

57 / 67

52 / 59

2011

272 / 316

123 / 135

38 / 58

59 / 65

52 / 58

52 / 49

2012

260 / 303

126 / 169

48 / 49

42 / 49

44 / 36

38 / 65

2013

239 / 264

129 / 123

34 / 58

47 / 46

29 / 37

37 / 45

CHOROBA NADCIŚNIENIOWA
Chorobowość

Rok

ogółem

Wiek 0-4

Wiek 5-9

Wiek 10-14

Wiek 15-18

Zachorowalność

2010

224

51

47

46

80

45

2011

251

30

42

64

115

41

2012

346

43

65

87

151

87

2013

220

26

56

62

76

49

W województwie lubelskim, najwyższy udział wśród zachorowalności (2 633,1/10 tys.
osób deklarujących przynależność do poradni poz) jak i chorobowość dzieci i młodzieży
(377,9/10 tys. deklaracji) miały kolejno: dychawica oskrzelowa, zniekształcenia kręgosłupa,
zaburzenia refrakcji i akomodacji, alergie skórna i pokarmowa, niedokrwistość, otyłość oraz
zaburzenia rozwoju. Astma, pierwsza pod względem liczby stwierdzonych chorób dzieci i
młodzieży (ponad 23,3 tys. dzieci i młodzieży) osiągnęła wskaźnik chorobowości 575,8 a
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zachorowalność 59,8 w przeliczeniu na 10 tys. złożonych deklaracji. Najwyższą chorobowość
zarejestrowano w powiecie ryckim (1263,7) kraśnickim (874,9) oraz w mieście Chełm
(839,4).
Nadwaga i otyłość u dzieci to w Polsce już prawdziwa epidemia. Z raportu Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat w naszym kraju trzykrotnie
wzrosła liczna dzieci z nadwagą. Polskie 11-latki są grubsze niż ich rówieśnicy w Europie i
USA. Skala problemu narasta – naukowcy mówią wręcz o epidemii otyłości wśród młodego
pokolenia.
Otyłość i nadwaga u dzieci staje się palącym problemem. Według badań Instytutu
Żywności i Żywienia odsetek dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością w Polsce w 1995 r.
wynosił niecałe 9%, a w 2000 r. już ponad 11%. W kolejnych latach systematycznie wzrasta.
Badaniem przeprowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia w 2010 r. objęto
łącznie 1255 uczniów w wieku 9 lat z terenu pięciu województw: mazowieckiego,
podkarpackiego, opolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Nadwagę stwierdzono u blisko
19% dziewcząt i ponad 17% chłopców, otyłość u 4% dziewcząt i ponad 6% chłopców.
Nadmierna masa ciała u dzieci najczęściej występowała w województwie mazowieckim, a
najrzadziej w województwie podkarpackim.
Z badań przeprowadzonych przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
wynika, że 18,6% przebadanych chłopców i 14,5% dziewczynek cierpi na nadwagę lub
otyłość. W przedziale wiekowym 7-18 lat, odsetek polskich dzieci mających problem z
nadmierną masą ciała wynosi 20%. Z badań wynika, że najczęściej problem z nadwagą
otyłością mają dzieci mieszkające w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (szczególnie,
gdy oboje rodzice pracują) i na wsiach (tam, gdzie rodzice trudnią się rolnictwem). Nadwadze
sprzyja również zamożność, problem jednak prawie nie dotyczy osób najlepiej zarabiających.
Nadmiernej masie ciała sprzyja również posiadanie własnego pokoju, komputera i telewizora
jak również bycie jedynakiem. Problemy z nadwagą lub otyłością częściej mają dzieci, które
nie chodzą pieszo do szkoły, tylko są podwożone przez rodziców. Wśród chłopców nadwagę
ma aż 20% jedynaków. Takie problemy zdarzają się dwa razy rzadziej u chłopców
posiadających trójkę rodzeństwa. U dziewczynek różnica jest mniejsza, ale też wyraźna.
Nadwagę ma 15% jedynaczek i 9% posiadających rodzeństwo. Z badań wynika również, że
nadwaga i otyłość jest „zaraźliwa”. Nawyki w grupie rówieśniczej rozprzestrzeniają się
bardzo szybko, stąd też jeśli dziecko przebywa w otoczeniu rówieśników, którzy mają
nadmierną masę ciała, po pewnym czasie ono także zaczyna przybierać na wadze. To samo
dotyczy dzieci, których rodzice mają problem z nadwagą lub otyłością.
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Nadwaga i otyłość dotyczy około 22% chłopców i 18% dziewczynek w szkołach
podstawowych, w gimnazjach odsetek ten jest nieco niższy, odpowiednio 15% i 12%.
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nadmierną masę ciała posiada 17% chłopców i
10% dziewcząt. Największy odsetek dzieci z nadwagą i otyłością zamieszkuje w
województwie mazowieckim (18,9%), lubuskim (17,9%), dolnośląskim (17,7%) oraz
kujawsko–pomorskim (17,6%), natomiast sytuacja najlepiej przedstawia się w województwie
świętokrzyskim (12,6%), małopolskim (13,5%), lubelskim (14,1%) i podkarpackim (14,3%).
Uwagę zwraca duża dynamika wzrostu odsetka częstości występowania otyłości
wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Wynika to m.in. z badania prof. J. Charzewskiej
i współpracowników (Instytut Żywności i Żywienia), które wykazały, że przez ostatnie 30 lat
w Warszawie, w przedziale wiekowym 11-15 lat, nastąpił 3-krotny wzrost otyłości
wśród chłopców i 10-krotny wśród dziewcząt.
Otyłość jest chorobą wieloczynnikową, a jej rozwój powodowany jest zachodzeniem
wielu interakcji pomiędzy genami a środowiskiem. Otyłość rodziców zwiększa ryzyko
wystąpienia otyłości u dzieci. W badaniach wykazano, że otyłych rodziców miało aż prawie
33% otyłych dzieci i blisko 2% dzieci o prawidłowej masie ciała. Dzieci rodziców otyłych
były 25-krotnie bardziej narażone na rozwinięcie się u nich otyłości, niż dzieci rodziców
szczupłych. Pomimo, że do rozwoju otyłości u dzieci przyczyniają się czynniki genetyczne,
szybki wzrost odsetka osób otyłych w genetycznie stabilnych populacyjnych wskazuje na
istotność czynników środowiskowych na kształtowanie takiego zjawiska. Środowisko dziecka
jest złożone: począwszy od rodziny, rówieśników, szkoły, społeczności i lokalnej, media
(reklama), aż po obowiązujące normy społeczne.
Do czynników środowiskowych skorelowanych z występowaniem otyłości wśród
dzieci można zaliczyć:
-

niewłaściwe nawyki żywieniowe rodziców;

-

niespożywanie wspólnych posiłków w gronie rodzinnym;

-

opuszczanie posiłków (zbyt mała ich ilość);

-

łatwy dostęp do dań typu fast food, słodyczy i napojów słodzonych;

-

zbyt niskie spożycie warzyw i owoców;

-

niski poziom aktywności fizycznej;

-

zbyt długi czas spędzany pod komputerem, TV – zwiększone narażenie na działanie
reklamy;

-

zbyt krótki czas snu.
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W szerszej perspektywie bierze się pod uwagę także takie czynniki, jak infrastruktura
środowiska lokalnego (ścieżki rowerowe, boiska, itp.), czy też możliwości implementowania
różnych programów interwencyjnych, np. w szkołach, przedszkolach.
Od kilku lat, obserwuje się stały wzrost ilości stwierdzanych otyłości wśród populacji
wieku rozwojowego. Wskaźnik wojewódzki w 2009 r wyniósł 147,2/10 tys. mieszkańców, w
2010 roku - 166,8/10 tys., w 2011r. – 168,40/10tys., w 2012 r. – 162,2/10tys., w 2013 r. –
184,17.
Dane powiatowe wskazują, że liczba dzieci i młodzieży do 18 roku życia, u których
wykryto tą chorobę to w 2010 r.- 288 osób, w 2011r. – 294, w 2012 r. – 300. Wskaźnik
zachorowalności dotyczący otyłości w 2010 r. w powiecie kraśnickim wyniósł – 143,13, a
wojewódzki – 166,83, w 2011r. – wskaźnik powiatowy – 145,27, wojewódzki – 168,40, w
2012r. wskaźnik powiatowy – 160,44,wojewódzki – 162,21.
Choroby osób powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza poz. w powiecie

-

kraśnickim w latach 2010-2014, wg podziału na grupy wiekowe i rozpoznanie choroby
(liczby bezwzględne):
NOWOTWORY / CHOROBY TARCZYCY
Rok

Chorobowość
ogółem

Wiek 19-34

Wiek 35-54

Wiek 55-64

Wiek 65 i wyż.

Zachorowalność

2010

889 / 1 905

60 / 247

180 / 583

237 / 515

412 / 560

168 / 234

2011

1151 / 2110

79 / 261

248 / 642

293 / 561

531 / 646

256 / 293

2012

1389 / 3173

122 / 426

306 / 922

344 / 825

617 / 1000

302 / 474

2013

1 918 / 3 356

169 / 507

456 / 1 002

534 / 861

759 / 986

389 / 642

Inne choroby:
2010

2011

2012

2013

Chorobowość / zachorowalność
Gruźlica

120 / 12

83/ 13

63/18

74/11

Cukrzyca

4723/464

4594/411

5303/943

5273/648

W tym leczeni insuliną

1 056 /62

1105/68

796/191

921/ 186

Niedokrwistość

747 / 114

1007/158

1676/231

1782 / 336

Chor. obwodowego układu nerwowego

5288/799

6894/1041

10627/1058

12244 / 2183

Choroby układu krążenia

23229/2084

25144/3603

26426 / 3380

26368/3713

Choroba reumatyczna

419/ 43

459/ 58

130/9

224/16

Choroba nadciśnieniowa

14949/ 1251

17056/1578

19339/2742

19394/2471

Choroba naczyń mózgowych

1728/276

1952/ 304

2688/386

2920/469

Niedokrwienna choroba serca

7762/653

8469/782

10147/1118

9612/1127
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Przebyty zawał serca

673/89

585/104

371 / 98

322/70

Przewlekły nieżyt oskrzeli

2505/306

2824/267

3587/ 337

3887/512

Przewl. Chor. układu trawiennego

4687/781

6074/656

10195/ 1285

11025/1848

7874/922

8079/805

12530/ 1566

14718/2687

350/ 34

395/38

3287/ 515

585/30

Choroby układu mięśniowo- kostnego i
tkanki łącznej
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający
opieki czynnej

Najczęstszymi przyczynami chorób osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) były:
choroby układu krążenia w tym nadciśnienie oraz niedokrwienna choroba serca, choroby
układu mięśniowo – kostnego i tkanki łącznej, choroby układu trawiennego, choroby układu
nerwowego, tarczyca, przewlekły nieżyt oskrzeli i dychawica oskrzelowa i cukrzyca.
Najwyższe w województwie wskaźniki w przeliczeniu na 10 tys. złożonych deklaracji
chorobowości na choroby krążenia ogółem wystąpiły w powiatach: świdnickim i ryckim
(ponad 3,8 tys. osób) oraz kraśnickim i opolskim (ponad 3,5 tys. osób), zachorowalności w
powiatach świdnickim i kraśnickim (ponad 450 osób). Ponad 91 tys. mieszkańców
województwa lubelskiego, w 2012 r. chorowało na cukrzycę z czego około 19 tys. leczono
insuliną. Najwyższe wskaźniki zarówno chorobowości jaki i chorobowości na cukrzycę
wystąpiły w powiatach świdnickim i kraśnickim. Duża skala zachorowań w województwie
lubelskim dotyczy nowotworów złośliwych (8 080 osób w 2011r. – 371,5/100 tys.
mieszkańców) w tym 4211 (399,3/100 tys.) mężczyzna i 3869 (345,4/100 tys.) kobiet.
Największa zachorowalność wśród mężczyzn na 100 tys. ludności spowodowana była
nowotworami oskrzela i płuca (80,6), gruczołu krokowego (59,7) oraz jelita grubego, zgięcia
esiczno-odbytniczego, odbytnicy (45,9). Kobiety najczęściej chorowały na nowotwór
złośliwy sutka (70,3/100 tys.) inne nowotwory złośliwe skóry (41,1/100 tys.) oraz jelita
grubego, zgięcia esiczno-odbytniczego, odbytnicy (33,2/100 tys.). Nowotwory złośliwe
stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując w 2011 roku ponad 26% zgonów
wśród mężczyzn i 23% zgonów wśród kobiet. Nowotwory złośliwe stanowią istotny problem
nie tylko w starszych grupach wieku, ale także są główną przyczyną przedwczesnej
umieralności (przed 65. rokiem życia). Zjawisko to jest szczególnie widoczne w populacji
kobiet – nowotwory przed 65. rokiem życia już od kilku lat są najczęstszą przyczyną zgonów
i stanowią 32% zgonów w grupie młodych kobiet i ponad 48% wśród kobiet w średnim
wieku.
Nowotwory

złośliwe

stanowią

narastający

problem

zdrowotny,

społeczny

i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Liczby, takie jak około 154 tys. nowych
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zachorowań, ponad 92,5 tys. zgonów rocznie i ponad 320 tys. osób z chorobą nowotworową
w początku drugiej dekady XXI wieku, pokazują wielkość tego problemu. Szacuje się, że na
każde 100 tys. osób w polskiej populacji w 2011 roku u ponad 375 z nich zdiagnozowano
nowotwór, a około 850 żyło z chorobą nowotworową. W 2011 roku Krajowy Rejestr
Nowotworów otrzymał informacje o 71786 pierwszorazowych zgłoszeniach nowotworów
złośliwych u mężczyzn i 72550 u kobiet (łącznie 144336 nowych zachorowań). W 2011 roku
wystawiono w Polsce 51554 świadectwa zgonów z powodu nowotworów złośliwych u
mężczyzn i 40644 u kobiet, łącznie 92198 aktów zgonu. U mężczyzn najwięcej zachorowań
notuje się między 55. a 79. rokiem życia. U kobiet najwięcej zachorowań przypada na grupę
wieku 50–79 lat. Warto zwrócić uwagę na przewagę liczby zachorowań u młodych i w
średnim wieku kobiet w porównaniu do mężczyzn. W grupie wiekowej 25–54 lat
współczynniki zachorowalności są wyższe u kobiet niż u mężczyzn nawet 1,2–2,1 razy.
Liczba zgonów jest najwyższa w ósmej dekadzie życia u obu płci. Struktury zachorowań i
zgonów są podobne, z tym, że w przypadku zgonów większy udział mają nowotwory o złym
rokowaniu, co szczególnie jest widoczne w populacji kobiet, gdzie częstość zgonów z
powodu nowotworów złośliwych płuca (15,4%) jest od kilku lat wyższa niż z powodu
nowotworów piersi (13,4%), podczas gdy wśród zachorowań udział nowotworów piersi
(22,8%) jest ponad dwuipółkrotnie wyższy niż nowotworów płuca (8,7%). Nowotworami
złośliwymi najczęściej rejestrowanymi w 2011 roku u mężczyzn były nowotwory złośliwe
płuca – 20,3%, gruczołu krokowego – 14,4% i okrężnicy – 6,7%. W dalszej kolejności
zgłaszane były nowotwory złośliwe pęcherza moczowego – 6,7% i żołądka – 4,9%.
Standaryzowane współczynniki zachorowalności w 2011 roku wynosiły dla nowotworów
złośliwych płuca 50,0/105, gruczołu krokowego 35,1/105, okrężnicy 16,3/105, pęcherza
moczowego 16,0/105 i nowotworów złośliwych żołądka 12,0/105. U kobiet w 2011 roku
najczęściej rejestrowany był nowotwór złośliwy piersi – 22,8%, płuca –8,7%, trzonu macicy –
7,2%, okrężnicy – 6,0%, jajnika – 4,9% i szyjki macicy – 4,1%. Zachorowalność na
nowotwory złośliwe piersi w 2011 roku wynosiła 51,8/105, na nowotwory złośliwe płuca
17,2/105, trzonu macicy 14,9/105, okrężnicy 10,8/105, jajnika 10,9/105 oraz na nowotwory
złośliwe szyjki macicy 9,8/105. U mężczyzn w 2011 roku największy odsetek zgonów
nowotworowych stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych płuca – 31,0%,
okrężnicy – 7,9%, gruczołu krokowego – 7,1%, w dalszej kolejności znajdowały się
nowotwory złośliwe żołądka – 6,7% oraz pęcherza moczowego – 5,0%. Standaryzowane
współczynniki umieralności dla mężczyzn w Polsce wynosiły dla nowotworów złośliwych
płuca 54,1/105, gruczołu krokowego 12,5/105, okrężnicy 11,9/105, żołądka 11,6/105 i pęcherza
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moczowego 8,2/105. Wśród kobiet w 2011 roku po raz kolejny największy odsetek zgonów
nowotworowych stanowiły zgony z powodu nowotworu złośliwego płuca – 15,4%, drugą
pozycję zajmowały nowotwory złośliwe sutka – 13,4%, w następnej kolejności znajdowały
się nowotwory złośliwe okrężnicy – 7,9%, jajnika – 6,3%,trzustki – 5,4%, żołądka – 4,3% i
szyjki macicy – 4,1% (rys. 2.4). Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły dla
nowotworów złośliwych płuca – 16,2/105, sutka – 14,2/105, jajnika – 6,9/105, okrężnicy –
6,8/105, trzustki – 4,9/105, szyjki macicy – 4,9/105 oraz żołądka – 3,8/105. W ciągu ostatnich
trzech dekad liczba zachorowań i zgonów gwałtownie rosła: wśród mężczyzn nastąpił wzrost
o prawie 38 tys. zachorowań, wśród kobiet o prawie 42 tys. zachorowań, co oznacza, że
liczba zachorowań wzrosła u obu płci ponad dwukrotnie. Wzrostowi zachorowań towarzyszył
także wzrost liczby zgonów nowotworowych (w analogicznym okresie o ponad 18 tys. wśród
mężczyzn i ponad 14 tys. wśród kobiet). Mimo wzrostu bezwzględnej liczby zgonów u
mężczyzn początek lat 90. przyniósł zmniejszenie tempa wzrostu współczynników
umieralności, a od początku XXI wieku zauważalny spadek. Wzrost zagrożenia nowotworami
w Polsce w ostatnich 40 latach można przypisać przede wszystkim zmianom struktury wieku
populacji. W grupie młodych mężczyzn umieralność z powodu nowotworów złośliwych
ogółem wzrastała do połowy lat 80., po czym nastąpił istotny spadek wartości
współczynników umieralności. U młodych kobiet poziom współczynników umieralności
utrzymywał się na stałym, podobnym jak u mężczyzn, poziomie do lat 90., a od początku lat
90. wykazuje istotny spadek. U młodych mężczyzn najczęściej występowały nowotwory jądra
(24% zachorowań, 6% zgonów), mózgu (7% zachorowań, 12% zgonów), jelita grubego (7%
zachorowań, 8% zgonów), czerniak (6% zachorowań, 5% zgonów), Chłoniami (11%
zachorowań, 9% zgonów) i białaczki (4,5% zachorowań, 8% zgonów). W populacji młodych
kobiet najczęstsze nowotwory to nowotwory piersi (29% zachorowań, 24% zgonów), szyjki
macicy (8% zachorowań, 12% zgonów), jajnika (6% zachorowań, 8% zgonów), jelita grubego
(4% zachorowań, 7% zgonów), chłoniaki (6% zachorowań i 5% zgonów) i mózgu (3%
zachorowań, 9% zgonów). Zachorowalność na nowotwory złośliwe u mężczyzn w średnim
wieku (45–64 lat) po okresie szybkiego wzrostu (do początku lat 90.) zaczęła zmniejszać się.
Bardzo

szybko

rosnący

trend

umieralności

z

powodu

nowotworów

złośliwych

charakteryzował populację mężczyzn w średnim wieku do początku lat 90. (300/105 na
początku lat 60. vs 490/105 w 1991 roku). Po 1991 roku umieralność dalej nie rosła, można
natomiast obserwować tendencję spadkową (do 337/105 w 2011 roku). W grupie wieku 45–64
lat nowotwory są od ponad trzydziestu lat, po chorobach układu krążenia, drugą przyczyną
zgonów wśród mężczyzn. Wśród kobiet w średnim wieku nowotwory są przyczyną prawie co
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drugiego zgonu (w 2011 roku 48% zgonów). W populacji kobiet początek lat 90. przyniósł
zwiększone tempo wzrostu zachorowalności przy utrzymującym się długoletnim plateau
współczynników umieralności. W populacji kobiet umieralność utrzymuje się na stałym
poziomie od 5 dekad. Wśród mężczyzn w średnim wieku najczęściej występowały
nowotwory płuca (23% zachorowań, 35% zgonów), jelita grubego (12% zachorowań, 9%
zgonów), gruczołu krokowego (11% zachorowań, 3% zgonów), pęcherza moczowego (6%
zachorowań, 3% zgonów) i żołądka (5% zachorowań, 7% zgonów). W populacji kobiet w
średnim wieku najczęstsze nowotwory to nowotwory piersi (29% zachorowań, 17% zgonów),
płuca (10% zachorowań, 21% zgonów), jelita grubego (8% zachorowań, 8% zgonów), jajnika
(6% zachorowań, 8% zgonów), szyjki macicy (5% zachorowań, 6% zgonów) i trzonu macicy
(9% zachorowań, 2% zgonów). W najstarszej grupie wieku (powyżej 65. roku życia)
obserwowany do początku lat 90. XX wieku wzrost zachorowalności został zatrzymany w
ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, szczególnie u mężczyzn. W przypadku umieralności już
prawie dekadę utrzymuje się systematyczny spadek współczynników, silniej zaznaczony u
mężczyzn. Wśród mężczyzn w najstarszej grupie wiekowej najczęściej występowały
nowotwory płuca (20% zachorowań, 29% zgonów), jelita grubego (14% zachorowań, 13%
zgonów), gruczołu krokowego (18% zachorowań, 11% zgonów), żołądka (5% zachorowań,
7% zgonów) i pęcherza moczowego (8% zachorowań, 6% zgonów). W populacji kobiet po
65. roku życia zachorowalność wzrasta przy stabilnym poziomie umieralności. W najstarszej
grupie wiekowej kobiet najczęstsze nowotwory to nowotwory piersi (17% zachorowań, 11%
zgonów), jelita grubego (13% zachorowań, 14% zgonów) i płuca (9% zachorowań, 13%
zgonów), trzonu macicy (7% zachorowań, 3% zgonów) i jajnika (4% zachorowań, 5%
zgonów). W populacji polskich mężczyzn w drugiej połowie XX wieku najszybciej rosło
zagrożenie nowotworem płuca i zdominował on obraz nowotworów u mężczyzn. W ostatnich
dwóch dekadach wzrost ten został zahamowany i odwrócony (zmniejszenie częstości palenia
papierosów). Zachorowania i umieralność z powodu raka płuca u dorosłych młodych i w
średnim wieku spadły o 30% (Didkowska i wsp. 2005). Schorzeniem o największej dynamice
wzrostu i drugim co do częstości występowania jest nowotwór jelita grubego. Kolejnym
schorzeniem nowotworowym u mężczyzn jest nowotwór gruczołu krokowego, dla którego
obserwuje się w ostatniej dekadzie przyspieszenie tempa wzrostu zachorowalności
(Wojciechowska i wsp. 2007), przy stabilizacji umieralności i znaczącej poprawie
wskaźników przeżyć w ostatniej dekadzie (Wojciechowska, Didkowska 2013). Warto zwrócić
uwagę, że czwarty po względem częstości występowania rak żołądka, którego spadek
zachorowalności i umieralności stale obserwuje się przez ostatnie pół wieku, jest jedyną
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lokalizacją u mężczyzn o długoletniej tendencji spadkowej. W populacji kobiet najczęstszą
nowotworową przyczyną zgonów od połowy lat 70. był rak piersi, chociaż od początku lat 80.
nastąpiła stabilizacja umieralności (przy stale utrzymującym się wzroście zachorowalności –
Didkowska, Wojciechowska 2013), a ostatnia dekada przyniosła nawet niewielki spadek
współczynników, który w połączeniu z gwałtownym przyrostem zachorowań i zgonów z
powodu raka płuca spowodował, że od 2007 roku rak piersi jest drugą nowotworową
przyczyną zgonu. Obserwowany w ostatnich dwóch dekadach szybki przyrost liczby zgonów
z powodu nowotworów złośliwych płuca sprawił, że frakcja nowotworów płuca przekroczyła
frakcję nowotworów piersi i rak płuca stał się po raz kolejny główną nowotworową przyczyną
zgonów u kobiet. Po okresie szybkiego wzrostu umieralności z powodu raka jelita grubego od
początku XXI wieku rozpoczęła się wyraźna tendencja spadkowa. Umieralność z powodu
nowotworów żołądka wykazuje systematyczny spadek, stając się z najczęstszego nowotworu
jeszcze w połowie lat 70. nowotworem rzadkim (4-krotny spadek umieralności). Umieralność
z powodu nowotworów szyjki macicy wykazuje od połowy siódmej dekady ubiegłego wieku
systematyczną tendencję malejącą27.
Wykres: Osoby powyżej 18 roku życia będące pod opieką lekarza poz. zakwalifikowane do opieki czynnej w 2012
r., wg powiatów - wskaźnik na 10 tys. mieszkańców

Analiza danych statystycznych wskazuje, że w powiecie kraśnickim, w porównaniu do
innych powiatów w województwie lubelskim istnieje duża zachorowalność na niektóre
choroby. Dla przykładu poniżej prezentujemy wykresy obrazujące taką sytuację.

27

J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku, ISSN 0867-8251
Warszawa 2013
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Wykres: Zachorowalność na choroby układu krążenia w 2012 r. - wskaźnik na 10 000 mieszkańców

Wykres: Zachorowalność na gruźlicę w 2012 r. - wskaźnik na 100 000 mieszkańców
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Wykres: Zachorowalność na 15 najczęściej występujących nowotworów złośliwych mężczyzn w 2011 r. –
wskaźnik na 100 000 mężczyzn

Wykres: Zachorowalność na 15 najczęściej występujących nowotworów złośliwych kobiet w 2011 r. – wskaźnik
na 100 000 kobiet

W powiecie kraśnickim działa Państwowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna, której
celem jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i
uciążliwości środowiska, zapobieganie powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i
zawodowych

oraz

kształtowanie

odpowiednich

postaw

i

zachowań

zdrowotnych

społeczeństwa powiatu kraśnickiego. Każdego roku PSSE dokonuje oceny sytuacji
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epidemiologicznej w powiecie kraśnickim. Sytuacja ta przedstawiała się następująco w latach
2010-2014:
Ilość zarejestrowanych przypadków

Lp.

Jednostka chorobowa

1

Zapalenie wirusowe mózgu - opryszczkowe

1

2

Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych - wirusowe

2

3

4

2010

Memingokokowa choroba inwazyjna zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
i/lub mózgu określone

2011

2012

2013

2014

4

4

1

1

0

1

3

0

1

5

Zatrucia pokarmowe - Salmonellozy

34

24

10

1

14

6

Kleszczowe zapalenie mózgu

1

0

0

1

1

6

4

8

8

5

Pokąsanie osób przez zwierzęta –podejrzane o
7

wściekliznę luz zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po
których podjęto szczepienia p/wściekliźnie

8

Ospa wietrzna

629

345

329

716

260

9

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

1

0

1

1

1

10

Świnka – Nagminne Zapalenie Przyusznic

9

6

9

11

6

11

Borelioza

6

27

32

94

136

12

Krztusiec

-

0

0

2

0

13

Biegunki i zapal. żołądkowo-jelitowe u dzieci do lat 2

64

50

49

49

85

182

129

149

110

234

26

70

113

36

133

14

15

Biegunki i zapal. żołądkowo-jelitowe BNO, o
prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rota
wirusy (ogółem)

16

Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2

19

47

91

37

90

17

Różyczka

99

26

42

25

3

18

Grypa A/H1N1

-

0

0

4

0

19

Lamblioza

53

8

2

0

1

1

20

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane
przez Streptococcuspneumoniae

21

Tężec

1

22

Zatrucia pestycydami

1

23

Zatrucia grzybami

1

24

Encefalopatie gąbczaste – choroba Creutzfeldta-Jakoba

1

25

Płonica

26
27

1

11

12

11

21

Grypa sezonowa

3639

6768

Zachorowania na grypę typu A, typu AH3

0

8
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Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost zachorowań aż do 136 przypadków w 2014 r.
na Boreliozę z Lyme. Głównym objawem w 134 przypadkach był rumień wędrujący, w
dwóch przypadkach postać neurologiczna. Najwięcej przypadków zachorowań wystąpiło w
wieku 20-65+ .
W strukturze PSSE w Kraśniku funkcjonuje Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
która na bieżąco monitoruje procesy dotyczące zapobiegania chorobom zakaźnym pod kątem
ich rozpoznawania oraz zwalczania. Głównym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym
są szczepienia ochronne. Szczepienia obowiązkowe utrzymują wysoki poziom odporności
zbiorowiskowej. Nie tylko redukuje to ryzyko zachorowania u osób uodpornionych, ale też
zmniejsza ryzyko zachorowania u osób nieuodpornionych. Poziom zaszczepienia danej
populacji stanowi ważny i pozytywny miernik stanu zdrowia. W związku z tym prowadzony
jest stały nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych w powiecie kraśnickim , zarówno
poprzez regularne kontrole stanu sanitarnego punktów szczepień, jak i poprzez analizę
wykonawstwa szczepień na podstawie dokumentacji i przesyłanych sprawozdań kwartalnych
i rocznych. Z analizy sprawozdań wynika, że w powiecie kraśnickim niewielka grupa osób
uchyla się od obowiązku poddawania szczepieniom ochronnym. W takiej sytuacji PPIS w
Kraśniku informuje rodziców lub opiekunów o obowiązku poddania dziecka szczepieniom,
które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Każdego roku
PSSE w Kraśniku podejmuje wspólnie z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Kraśniku działania informująco – edukacyjne w ramach
ogólnopolskiej akcji Żółty Tydzień i obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień. Ponadto
7.04.2014r. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego. Współorganizowała Olimpiadę Wiedzy o
Zdrowiu, która obejmował m.in. temat: „Szczepienia ochronne jako pozytywny miernik stanu
zdrowia”. Biorąc pod uwagę epidemię gorączki krwotocznej Ebola w 2014 r. PPIS w
Kraśniku po przeszkoleniu personelu w tym zakresie, na bieżąco przekazywał materiały
dotyczące Eboli Kierownikom/ Dyrektorom podmiotów leczniczych na terenie powiatu
kraśnickiego, tj.: informację dla osób powracających z regionu Afryki Zachodniej, informację
dotyczącą gorączki Ebola dla lekarzy POZ i służ medycznych, szczegółowe zalecenia w
zakresie środków ochrony osobistej do stosowania w kontakcie z podejrzanymi lub chorymi
na EVD i zwłokami, sposób postępowania dyspozytora PRM w przypadku zachorowania
osoby, która wróciła z krajów Afryki Zachodniej, informację dotyczącą badań
diagnostycznych w kierunku wirusa Ebola. Ponadto Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji
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Zdrowia PSSE w Kraśniku w latach 2010-2014 zrealizowała kilka programów
profilaktycznych na terenie powiatu kraśnickiego:
1. ,,Trzymaj Formę” .
2. ,,Program Ograniczania Zdrowotnych Skutków Palenia Tytoniu w Polsce ” w tym
programy:
- ,,Czyste Powietrze Wokół Nas”,
- ,,Nie Pal Przy Mnie Proszę”,
- ,,Znajdź Właściwe Rozwiązanie”.
3. ,,Odświeżamy Nasze Miasta ” zakończony w 2013r.
4. ,,Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”.
5. ,,Moje dziecko idzie do szkoły”.
6. ,,Pierwszy dzwonek”.
7. ,,Wybierz Życie Pierwszy Krok”.
8. ,,Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w tym program ,,ARS, czyli jak dbać o
miłość”
9. „Powiatowa Olimpiada wiedzy o Zdrowiu”.
10. „Alert Ekologiczno Zdrowotny”.
Ponadto systematycznie realizowane jest zadanie z zakresu promocji i ochrony
zdrowia przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Za jeden z
najważniejszych programów realizowanych na terenie powiatu można uznać cyklicznie
organizowaną od 2010 roku konferencję poświęconą profilaktyce raka szyjki macicy pod
hasłem „Młoda i Zdrowa”. Od 2011 r. Starostwo organizuje konkurs „Zdrowa i Piękna
mama”, który ma na celu rozwój edukacji zdrowotnej na temat profilaktyki raka szyjki
macicy oraz upowszechnianie korzystania z badań profilaktycznych. W 2014 roku w
listopadzie i w grudniu w 11 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kraśnickiego
odbyły się wykłady na temat populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania
raka szyjki macicy. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, bowiem uczestniczyło w
nich łącznie ponad 700 osób. Od 2012 r. na terenie powiatu kraśnickiego odbywają się
badania profilaktyczne dla dzieci w ramach programu Fundacji Ronalda McDonalda „NIE nowotworom u dzieci”. Z możliwości wykonania specjalistycznych badań diagnostycznych
bez skierowań dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Kraśniku i Fundacji Ronalda
McDonalda skorzystało w 2014 roku 376 dzieci. W trakcie trzech poprzednich edycji zostało
przebadanych 578 dzieci z terenu naszego powiatu w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
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W czerwcu 2014 roku w kraśnickim SP ZOZ przeprowadzone zostały bezpłatne
badania poziomu markera nowotworowego PSA mężczyzn powyżej 50 roku życia z terenu
powiatu kraśnickiego. Badania dotyczyły mężczyzn, u których dotychczas nie rozpoznano
raka prostaty. W kwietniu 2014 roku w Starostwie Powiatowym odbyła się inauguracja
kampanii społecznej „Naucz się pomagać” polegająca na instruktażu w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach dla osób indywidualnych i grup
zorganizowanych przeprowadzany przez Ratowników Medycznych z SP ZOZ w Kraśniku.
Instruktaż został zaprezentowany 84 osobom dorosłym i uczniom ze Szkoły Podstawowej Nr
6 w Kraśniku. W okresie od 22 września 2014 roku do 31 października 2014 roku w/w
instruktaż został przeprowadzony w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
kraśnickiego. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych
wypadkach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział 661 uczniów. W
marcu 2014 roku w Kraśniku odbyła się konferencja pod nazwą „Naturalna i Bezpieczna
Żywność - Europejska Marka Regionu Lubelskiego” zorganizowana przez Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, Centrum Wdrożeń i Innowacji UM oraz Starostwo Powiatowe w
Kraśniku. Wykładowcy i prelegenci poruszali zagadnienia dotyczące kształtowania
prawidłowych nawyków żywieniowych opartych na nowoczesnych standardach diety. To już
trzecia edycja konferencji organizowanej przez lubelski Uniwersytet Medyczny, ale po raz
pierwszy odbyła się w Kraśniku. Specjaliści dyskutowali nie tylko o nowych technologiach i
innowacjach w żywieniu oraz o zdrowym stylu życia i roli aktywności fizycznej. Ważnym
tematem spotkania naukowców było znaczenie certyfikowania produktów spożywczych. W
2014 roku odbyły się trzy edycje „Diety pełnej życia” zorganizowane przez Starostwo
Powiatowe w Kraśniku. Celem kursu było dostarczenie wiedzy na temat zdrowego
odżywiania i naturalnego wzmacniania odporności organizmu. Uczestniczki zdobyły
praktyczną umiejętność przygotowywania i bilansowania posiłków. Część teoretyczna
uzupełniona została przyrządzeniem zdrowych, niskokalorycznych, a jednocześnie sycących
potraw oraz ich degustacją dowodzącą, że zdrowe odżywianie może być smaczne, proste
i przyjemne. Ważną inicjatywą jest Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu, której celem
jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie
pozytywnych zachowań prozdrowotnych oraz doskonalenie umiejętności podejmowania
decyzji sprzyjających zdrowiu. Etap powiatowy poprzedzony jest eliminacjami szkolnymi, w
wyniku których każda ze szkół typuje po trzech reprezentantów do etapu powiatowego. Od
uczestników Olimpiady wymagana jest wiedza na temat: Profilaktyka zakażeń HIV i choroby
AIDS, Szczepienia ochronne jako pozytywny miernik stanu zdrowia, Rotawirusy i
128

norowirusy – sposoby zapobiegania zakażeniom, Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
związanych z uzależnieniami, Zagrożenia płynące z internetu – cyberprzemoc, uzależnienia,
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
Cechy systemu ochrony zdrowia
Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że system ochrony zdrowia łączy wszystkie
aktywności, których pierwotnym celem jest promowanie, odtwarzanie i utrzymanie zdrowia.
Obejmuje wszystkie organizacje, instytucje, ludzi a także zasoby materialne i niematerialne,
które są ukierunkowane lub mają w swoich kompetencjach działania zdrowotne. Podmiotami
uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia są: obywatele, pacjenci, personel medyczny,
świadczeniodawcy, podmioty edukacyjne, pracodawcy, płatnicy (publiczni i prywatni),
samorząd terytorialny, władza centralna, w tym regulator rynku, organizacje pozarządowe.
Obok Ministerstwa Zdrowia działania związane z ochroną zdrowia leżą w obszarze
uwagi wielu resortów w tym m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Ministerstwa Gospodarki i w takim (kompleksowym) ujęciu powinny być
rozpatrywane (reformowane). Problemy związane ze zdrowiem społeczeństwa finansowane
są m. in. ze składki zdrowotnej, składki rentowej, składki chorobowej, z budżetów
samorządów, z budżetu państwa i ze środków prywatnych – czyli budżetów osobistych
obywateli i przedsiębiorstw. Można stwierdzić, że wydatki na zdrowie stanowią inwestycję,
ponieważ tylko zdrowy obywatel tworzy produkt krajowy. Natomiast obywatel chory nie
dość, że nie uczestniczy w powiększaniu dochodu mieszkańców Polski, to generuje wydatki
ze wszystkich wymienionych wyżej źródeł finansowania.
Zespół ekspertów w dziedzinie zdrowia opracował diagnozę obecnego systemu
ochrony zdrowia, która jest wynikiem analizy opinii różnych interesariuszy systemu
przeprowadzonych z ich punktów widzenia. Docelowo przyjęto, że najważniejszy jest punkt
widzenia pacjenta jako podstawowy w ocenie systemu. Pacjent powinien znajdować się w
centrum systemu, a kwestia zdrowia powinna być uwzględniona we wszystkich obszarach.
Kluczowe problemy, które zdiagnozowano z punktu widzenia obywatela i pacjenta to:
1) Niska świadomość zdrowotna, niewystarczająca edukacja zdrowotna w całym życiu
obywatela:
-

niewystarczający poziom edukacji prozdrowotnej w systemie edukacji,

-

niedostateczne finansowanie profilaktyki pierwotnej,

2) Niskie zaufanie do systemu spowodowana chaotycznym wizerunkiem opieki zdrowotnej.
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3) Niska satysfakcja obywateli z systemu opieki zdrowotnej, zagubienie pacjenta w
systemie (informacyjne i emocjonalne) wynikające z pomniejszenia roli i ograniczenia
działania lekarza POZ - kult lekarza specjalisty dla większości pacjentów.
4) Brak informacji o zasadach współpracy w ramach łańcucha opieki zdrowotnej tj.
podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, szpitali, opieki
długoterminowej:
-

niska wiedza o kosztach funkcjonowania opieki zdrowotnej,

-

niewystarczający dostęp do rzetelnych źródeł informacji o najnowszych
technologiach medycznych i ich efektywności,

-

brak dostatecznej informacji umożliwiającej pacjentowi podjęcie świadomej
decyzji diagnostyczno-terapeutycznej.

5) Problem z dostępnością do większości specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej
oraz innowacyjnych technologii (leki, zabiegi).
6) Wykorzystywanie pacjenta jako jedynego nośnika informacji o swoim stanie zdrowia
pomiędzy kolejnymi lekarzami, świadczeniodawcami.
7) Słaba systemowa komunikacja z pacjentami i niewystarczające zaangażowanie
organizacji pacjentów w systemowy dialog i projekty badawcze służące podnoszeniu
jakości świadczeń.
8) Brak sprawnego mechanizmu zgłaszania zdarzeń niepożądanych dotyczące: błędów
medycznych

i

niepożądanego

działania

leków,

bez

uruchamiania

procedur

penalizacyjnych.
9) Wysoki udział wydatków na ochronę zdrowia (out-of-pocket) w budżecie gospodarstw
domowych, w szczególności wysokie wydatki na leki.
Eksperci są zgodni, że konieczne jest przeprowadzenie reformy systemu ochrony
zdrowia, która wyznaczy nowe kierunki działań, pozwoli na wdrożenie nowej koncepcji
organizacji systemu ochrony zdrowia, opartej na pragmatycznych założeniach, która wskazuje
na potrzebę jednoznacznego zdefiniowania ról i zadań głównych interesariuszy rynku
zdrowia, które to z kolei pozwalają określić zobowiązania i odpowiedzialność, bez których
niemożliwe jest zarządzanie poprzez efekty28.

28

„Akademia Zdrowia 2030” praca zespołowa pod kierunkiem dr Andrzeja Mądrali, Warszawa 2013r.
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Organizacja ochrony zdrowia na terenie powiatu kraśnickiego
Za ochronę zdrowia mieszkańców powiatu odpowiedzialny jest samorząd powiatowy i
samorządy gmin, do których obowiązków należy realizacja zadań publicznych z zakresu
promocji i ochrony zdrowia. Opiekę medyczną zapewniają zakłady opieki zdrowotnej,
których działalność od 1 lipca 2011 roku reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.). Na terenie powiatu
kraśnickiego potrzeby zdrowotne mieszkańców zabezpieczone są poprzez działalność służby
zdrowia w zakresie:
-

podstawowej opieki zdrowotnej;

-

specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

-

procedur wysokospecjalistycznych – dializoterapii;

-

lecznictwa zamkniętego;

-

rehabilitacji leczniczej;

-

opieki długoterminowej;

-

stomatologii;

-

opieka psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

-

transportu sanitarnego;

-

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych;

-

opieki paliatywnej i hospicyjnej;

-

apteki;

-

zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami
pomocniczymi oraz sprawowania nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia
szkodliwych i uciążliwych czynników środowiskowych, zapobieganiu tym chorób
zakaźnych i zawodowych oraz nadzoru weterynaryjnego przed niebezpiecznymi
produktami pochodzenia zwierzęcego.

Podstawowa opieka zdrowotna.
POZ jest głównym i fundamentalnym ogniwem systemu opieki zdrowotnej. Stanowi
miejsce podstawowego kontaktu jednostki i rodziny z systemem opieki zdrowotnej. Ze
względu na jej powszechność i znaczenie świadczeniami poz powinien być objęty każdy
obywatel Polski.
Podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu kraśnickiego zapewniają 24
zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, z czego 3 to zakłady publiczne, zaś 21 –

131

niepubliczne. Tylko na terenie miasta Kraśnik podstawowa opieka zdrowotna zabezpieczona
jest przez 11 podmiotów.
W ramach świadczeń z ww. zakresu mieszkańcy powiatu kraśnickiego mają
zapewnione w godzinach od 8:00 do 18:00:
-

porady lekarskie w miejscu praktyki;

-

wizyty domowe w przypadkach medycznie uzasadnionych;

-

funkcjonowanie gabinetu zabiegowego.
Osoba ubezpieczona w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia

otrzyma pomoc w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej lub wyjazdowej opieki
lekarskiej.
W godzinach od 18.00 do 8.00 w niedzielę, święta i dni wolne od pracy pomocy
lekarskiej udzielają - Izby Przyjęć SP ZOZ w Kraśniku: przy ul. Chopina 13 oraz przy
Al. Niepodległości 23 oraz SP ZOZ w Urzędowie /dla mieszkańców z terenu tej gminy/.
Na terenie powiatu kraśnickiego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
udzielają następujące podmioty:
I. Na terenie Miasta Kraśnik:
-

NZOZ „ Centrum Medycyny Rodzinnej”, ul. Sikorskiego 11, Kraśnik.

-

NZOZ „ Doktor”, ul. Narutowicza 1, Kraśnik.

-

NZOZ „Koszary”, ul. Tysiąclecia 3b, Kraśnik.

-

NZOZ „Medyk”, ul. Urzędowska 44, Kraśnik.

-

NZOZ „ Rodzina” s.c., ul. Kościuszki 26, Kraśnik.

-

NZOZ” Lekarz rodzinny”, ul. Towarowa 1, ul. Rumiankowa 6, Kraśnik.

-

NZOZ „Zdrowie” s.c. , ul. Lubelska 83, Kraśnik.

-

Przychodnia FŁT – Kraśnik S.A, ul. Fabryczna 6, Kraśnik.

-

NZOZ „ Medycyna Rodzinna” s.c., ul. Niepodległości 23, Kraśnik.

-

NZOZ „VITAMED” s.c. ul. Urzędowska 125, Kraśnik.

-

NZOZ „Rehabilitacja”, ul. Św. Faustyny 6, Kraśnik.

II. Na terenie poszczególnych gmin powiatu kraśnickiego:
-

NZOZ „ Twój Lekarz”, ul. Gościeradowska 1, Gościeradów.

-

NZOZ „Lekarz”, ul. Leśna 1 w Annopolu.

-

NZOZ „Zdrowie”, ul. Leśna 1 w Annopolu.

-

NZOZ „Lekarz Rodzinny”, Kosin 7, Annopol.

-

NZOZ „Refugium”, ul. Gościeradowska 1, Gościeradów.
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-

SP ZOZ w Urzędowie, ul. A. Hevelke 2, Urzędów.

-

SP ZOZ w Szastarce, Polichna Druga 115, Szastarka.

-

NZOZ „Ośrodek Zdrowia”, Rzeczyca Ziemiańska 80, Trzydnik Duży.

-

NZOZ w Trzydniku Dużym s.c., Trzydnik Duży 59.

-

Gminny SP ZOZ w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24, Zakrzówek.

-

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Kościuszki 15, Zakrzówek.

-

NZOZ w Wilkołazie s.c. Wilkołaz 22, Wilkołaz.

-

NZOZ „ Nasz Lekarz”, Dzierzkowice – Terpentyna.

Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna.
Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na terenie powiatu
kraśnickiego w przeważającej mierze realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. W jego strukturach działają 34 poradnie specjalistyczne, w
tym:
-

2 Poradnie Chirurgiczne;

-

2 Poradnie Laryngologiczne;

-

2 Poradnie Neurologiczne;

-

Poradnia Neurologiczna dla dzieci;

-

Poradnia Dermatologiczna;

-

Poradnia Zdrowia Psychicznego;

-

2 Poradnie Chorób Kobiecych i Kobiet Ciężarnych;

-

Poradnia Neonatologiczna;

-

Poradnia po Chorobach Zakaźnych;

-

Poradnia Nefrologiczna;

-

Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych;

-

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci;

-

Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci;

-

Poradnia Rehabilitacyjna;

-

Poradnia Medycyny Pracy;

-

Poradnia Okulistyczna;

-

2 Poradnie Reumatologiczne;

-

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy;

-

Poradnia Onkologiczna;

-

Poradnia Chirurgii Onkologicznej;
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-

Poradnia Neurologiczna;

-

Poradnia Kardiologiczna;

-

Poradnia Endokrynologiczna;

-

Poradnia Neurologii Dziecięcej;

-

Poradnia Preluksacyjna;

-

Poradnia Ortopedyczna;

-

Poradnia Neurologiczna;

-

Poradnia Gastroenterologiczna;

-

Poradnia Urologiczna;

-

Poradnia Psychologiczna.
Ponadto mieszkańcy powiatu kraśnickiego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

mogą korzystać ze specjalistycznych porad w zakresie m.in. ginekologii, okulistyki,
dermatologii, diabetologii w następujących placówkach:
-

Przychodnia FŁT S.A. przy ul. Fabrycznej 6 w Kraśniku.

-

NZOZ „OKULISTA” przy ul. Urzędowskiej 8 w Kraśniku.

-

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Poradnia Diabetologiczna przy ul.
Sikorskiego 11 w Kraśniku.

-

Gabinet Okulistyczny przy ul. Al. Niepodległości 10 w Kraśniku.

-

NZOZ „Lekarz Rodzinny” przy ul. Towarowej 1 w Kraśniku.

-

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Dermatologiczny przy ul.
Al. Niepodległości 10 w Kraśniku.

-

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Gabinet Ginekologiczny przy ul.
Fabrycznej 6 w Kraśniku.

-

NZOZ „Daw – Med” przy ul. Urzędowskiej 44 w Kraśniku.

-

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Okulistyczna „Oczko” s.c. przy ul. Al.
Tysiąclecia 3b w Kraśniku.

-

NZOZ „Rehabilitacja” przy ul. Św. Faustyny 6 w Kraśniku.

-

NZOZ „Neuromed” sp.j. przy ul. Krasińskiego 8/4 w Kraśniku.

-

NZOZ Gabinety Specjalistyczne „Medic” sp.j. przy ul. Tysiąclecia 3B w Kraśniku.

-

NZOZ „Lekarz” s.c przy ul. Leśnej 1 w Annopolu.

-

NZOZ „Zdrowie” przy ul. Leśnej 1 w Annopolu.

-

SP ZOZ w Szastarce, Polichna Druga 115.

-

SP ZOZ w Urzędowie, ul. A. Hevelke 2.
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Procedury wysokospecjalistyczne – dializoterapia
Na terenie powiatu kraśnickiego funkcjonuje również Stacja Dializ, gdzie chorzy mają
zapewnioną możliwość korzystania z nowoczesnej aparatury gwarantującej optymalne
warunki podczas zabiegów dializoterapii. Siedziba Stacji mieści się w Kraśniku przy ul. Al.
Niepodległości 25.

Rehabilitacja lecznicza
Mieszkańcy powiatu kraśnickiego, którzy wymagają rehabilitacji leczniczej mogą
uzyskać porady lekarskie w tym zakresie w 8 zakładach opieki zdrowotnej, mieszczących się
w Kraśniku, Annopolu i w Gościeradowie.
W 2015 roku świadczeń w tym zakresie udziela:
-

SP ZOZ w Kraśniku, Wyszyńskiego 6;

-

NZOZ „Rehabilitacja” przy ul. Św. Faustyny 6 w Kraśniku;

-

NZOZ „Daw-Med.” Przy ul. Al. Tysiąclecia 3 B w Kraśniku;

-

NZOZ Poradnia Specjalistyczna „Revital Plus” przy ul. Ks. Zielińskiego w Kraśniku;

-

NZOZ „Medop” w Gościeradowie, ul. Folwark 20;

-

NZOZ „Twój Lekarz” w Gościeradowie, ul. Folwark 19;

-

Przychodnia FŁT Kraśnik S.A. ul. Fabryczna 6;

-

NZOZ „Zdrowie” s.c w Annopolu. ul. Leśna 1.

Lecznictwo zamknięte.
Świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa zamkniętego na terenie naszego powiatu
udziela tylko i wyłącznie SP ZOZ w Kraśniku. W skład Szpitala Powiatowego
funkcjonującego w strukturach Zakładu wchodzi 17 oddziałów, w tym:
-

Oddział Chorób Wewnętrznych,

-

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym,

-

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

-

Szpitalny Oddział Ratunkowy,

-

Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Endoskopowej,

-

Oddział Ortopedyczno- Urazowy,

-

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy,

-

Oddział Ginekologiczno - Położniczy – Noworodkowy,

-

Oddział Kardiologiczny,

-

Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży,
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-

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

-

Oddział Chemioterapii,

-

Oddział Opieki Paliatywnej,

-

Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii,

-

Oddział Dzienny Psychiatryczny,

-

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy.

Stomatologia.
Opiekę stomatologiczną na terenie powiatu kraśnickiego zapewniają 24 placówki
stomatologiczne, z czego 12 udziela świadczeń na terenie miasta Kraśnik, zaś 12 mieści się na
terenie Annopola, Stróży, Zakrzówka, Olbięcina, Polichny Drugiej, Urzędowa, Wilkołaza i
Gościeradowa.
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
W powiecie kraśnickim znajdują się również placówki, które służą pomocą, wiedzą i
doświadczeniem z zakresu uzależnień. Są to:
- NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień przy ul. Kościuszki 26 w Kraśniku;
- SP ZOZ przy ul. Al. Niepodległości 23 w Kraśniku;
- NZOZ „Daw – Med” przy ul. Urzędowskiej 44 w Kraśniku;
- NZOZ „Poradnia leczenia Uzależnień” przy ul. Towarowej i Rumiankowej 2/27
w Kraśniku.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6 – placówka
dziennego pobytu, zajmująca się wsparciem terapeutycznym dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.

Transport sanitarny.
Na terenie powiatu kraśnickiego interwencje medyczne podejmują zespoły wyjazdowe
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Lublinie filia w
Kraśniku. Funkcjonuje również Szpitalny Oddział Ratunkowy w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego mające siedzibę w
budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane są przez 4 podmioty na terenie
powiatu kraśnickiego, tj.: przez SP ZOZ w Kraśniku przy ulicy Chopina 13, NZOZ „Daw –
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Med.” Przy Al. Tysiąclecia 3 B w Kraśniku, NZOZ „Zdrowie” s.c. w Annopolu, ul. Leśnej 1,
STASIAK MEDICAL TEAM II Elżbieta Stasiak Lublin, Jana Sawy 9/1.

Opieka paliatywna i hospicyjna.
Opieka paliatywna/ hospicyjna jest wszechstronną, całościową opieką nad pacjentami
chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące
choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów
somatycznych oraz łagodzenie cierpień psychicznych. Obejmuje również wspomaganie
rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i po śmierci chorego w okresie osierocenia.
Celem tych działań, sprawowanych przez wielodyscyplinarny zespół, jest poprawa jakości
życia chorych i ich rodzin. Dla mieszkańców powiatu kraśnickiego opiekę taką zapewnia SP
ZOZ w Kraśniku przy ulicy Chopina 13.

Apteki
Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby do tego
uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne. Na terenie powiatu kraśnickiego działa 36 aptek
z czego 23 – na terenie miasta Kraśnika.
Apteki ogólnodostępne z terenu miasta Kraśnik pełnią przemienne dyżury nocne w dni
powszednie w godz. 19.00 – 8.00 oraz całodobowe w niedziele, święta i dni wolne od pracy.
Bieżąca informacja na temat całodobowych dyżurów aptek znajduje się na stronie
www.powiatkraśnicki.pl. Takie rozwiązanie umożliwia bezproblemowy dostęp do leków
w każdym czasie w razie zagrożenia zdrowia lub życia.

Zaopatrzenie w wyroby medyczne
Na terenie powiatu kraśnickiego jest 11 podmiotów, w których mieszkańcy mogą się
zaopatrywać w środki ortopedyczne, tj.:
-

Zakład Usług Optycznych „Jadwiga” Jadwiga Kędra – ul. Narutowicza 1/1/1, Kraśnik,

-

Sklep Ortopedyczno –Medyczny Ortopedic Katarzyna Miciuła – Al. Niepodległości
18 A, Kraśnik,

-

NZOZ „Rehabilitacja” - ul. Św. Faustyny 6, Kraśnik,

-

Apteka „Eskulap” Sawicka, Niedziela, Latosiewicz – ul. Sądowa 12, Kraśnik,

-

Apteka Janina Kozak, Ewa Stec – ul. Kościuszki 15, Zakrzówek Osada,

-

Apteka Andrzej Dudek- ul. Rynek 24/21, Annopol,

-

Apteka Ogólnodostępna – Stróża 110, Stróża,
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-

Apteka Alina Skowrońska – Dzierzkowice Rynek 82A, Dzierzkowice,

-

MWM - MED – ul. Sądowa 12, Kraśnik,

-

OKO – Ter Salon Optyczny Grażyna Siudym – Koter – ul. Urzędowska 14 b, Kraśnik,

-

Zakład Optyczny Piotr Krzysztoń – ul. Krasińskiego 11a, Kraśnik.
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3. ANALIZA STRATEGICZNA
Wyniki analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń z zakresu
wyodrębnionych obszarów strategicznych zostały przedstawione w następującym porządku:
1) Sytuacja osób starszych
2) Uzależnienia
3) Ubóstwo
4) Bezrobocie
5) Bezpieczeństwo publiczne
6) Aktywność społeczna i organizacje pozarządowe
7) Zdrowie
3.1. Obszar strategiczny: Sytuacja osób starszych

-

-

-

MOCNE STRONY:
dyspozycyjność osób starszych (duże

-

SŁABE STRONY:
słaba aktywność osób starszych

zasoby wolnego czasu)

-

ograniczenia finansowe osób starszych

świadczenie usług w dwóch domach

-

niepełnosprawność, liczne choroby

pomocy społecznej funkcjonujących na

-

brak współpracy jednostek gminnych,

terenie powiatu kraśnickiego na poziomie

samorządowych, powiatowych w

obowiązujących standardów

zakresie organizacji działań na rzecz osób

duże doświadczenie życiowe osób

starszych

starszych oraz chęć dzielenia się nim z

-

brak zintegrowanego systemu informacji,

młodszym pokoleniem

niewystarczający poziom informacji o

-

duża aktywność klubów seniora

ofertach działań na rzecz osób starszych

-

działalność uniwersytetu trzeciego wieku

-

duże poczucie więzi sąsiedzkich i

zdrowotnych – trudny dostęp do poradni

rodzinnych

specjalistycznych, badań

duża wrażliwość i chęć niesienia pomocy

diagnostycznych

-

innym
-

-

-

aktywność osób podejmujących
inicjatywy na rzecz osób starszych (Rada
Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku,

ograniczenie w dostępie do świadczeń

dyskryminacja osób starszych
(pracodawcy, urzędy)

-

brak systemu dziennego wsparcia
(Dzienne Domy Pomocy Społecznej)
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Kluby Seniora itp.)
-

-

posiadanie stałego dochodu przez osoby
starsze

utrudniony dostęp do instytucji
publicznych (bariery architektoniczne)

-

brak oferty spędzania wolnego czasu na
terenach wiejskich

-

samotność – izolacja społeczna

-

niska aktywność osób starszych

-

mała mobilność osób starszych

-

„agresja” ze strony osób najbliższych (złe
traktowanie)

-

stereotypy funkcjonujące w odniesieniu
do osób starszych

-

rozpad rodzin wielopokoleniowych

-

marginalizacja problemów osób starszych

-

mała ilość organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób starszych

-

-

-

SZANSE:
Usprawnienie przepływu informacji i

-

nadmierne zaufanie do innych osób

-

ZAGROŻENIA:
Ograniczenia lub brak środków

komunikacji w środowisku lokalnym

finansowych samorządu na działania na

Wzrost świadomości społecznej w

rzecz osób starszych

aspekcie zrozumienia potrzeb osób

-

Niedostateczna baza lokalowa

starszych

-

Postępujący proces starzenia się ludności

Likwidowanie stereotypów na temat

-

Dysfunkcje zdrowotne, społeczne i

funkcjonowania placówek dla osób
starszych
-

ekonomiczne osób starszych
-

Możliwość pozyskiwania funduszy
unijnych na programy skierowane na

Pogorszenie sprawności osoby starszej
(spadek mobilności)

-

rzecz osób starszych

Wzrost zapotrzebowania na pielęgnację i
opiekę

-

Realizacja programów PFRON

-

Otwieranie się rynku pracy na osoby

społecznej oraz słabo rozwinięty system

starsze, doświadczone (program 50+)

usług w środowisku

-

Zwiększenie ilości i jakości programów

-

-

aktywizujących osoby starsze
realizowanych przez samorządy,

Niedostatek odpowiedniej infrastruktury

Pogorszenie sytuacji mieszkaniowej i
ekonomicznej osób w wieku starszym

-

Marginalizowanie osób starszych,
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-

instytucje pomocy społecznej i

obojętność społeczeństwa i zamykanie się

organizacje pozarządowe

niektórych grup społecznych i środowisk

Edukacja rodzin w zakresie

na potrzeby osób starszych

przygotowania rodzin do pełnienia opieki

-

spowodowanych odchodzeniem od

Przygotowanie dzieci i młodzieży do

modelu rodzin wielopokoleniowych
-

Zwiększenie zakresu i ilości zadań
publicznych zlecanych organizacjom

starszymi

-

-

-

specjalnością geriatryczną
-

starszymi i niepełnosprawnymi

pielęgniarek za granicę

dotyczącej przysługujących jej uprawnień -

Niewystarczające uwzględnianie

i możliwości korzystania z

problematyki osób starszych w

poszczególnych form pomocy

ustawodawstwie

Zainteresowanie mediów lokalnych

-

Brak zainteresowania osób młodych

działaniami na rzecz osób starszych

wyborem kierunków kształcenia w

Promocja i wdrażanie nowatorskich

zakresie opieki nad osobami starszymi
-

Możliwość tworzenia grup
pojawianie się programów rządowych i

Dominacja w mediach i kulturze kultu
młodości, sprawności, zdrowia

-

Postęp cywilizacji sprzyjający biernemu
trybowi życia

samopomocowych przez osoby starsze

-

Odpływ wykwalifikowanej kadry
medycznej, masowe wyjazdy lekarzy i

starszych

-

Słabe zainteresowanie lekarzy

Wzrost świadomości rodzin z osobami

rozwiązań dotyczących aktywizacji osób

-

Zmniejszająca się liczba pielęgniarek
opiekujących się osobami starszymi

pozarządowym zajmującym się osobami

-

Osłabienie więzi rodzinnych

nad osobą starszą
właściwego postrzegania osób starszych
-

-

-

Brak zapewnienia opieki ludziom

unijnych związanych z problematyką

starszym ze strony młodych członków

osób starszych

rodziny z powodu dużej migracji za pracą

zainteresowanie nowymi technologiami

poza teren powiatu i państwa

wśród coraz większej liczby osób
starszych

-

Brak ze strony państwa organizacji
systemu koordynacji opieki i działań na
rzecz osób starszych pomiędzy służbą
zdrowia, pomocą społeczną i
organizacjami pozarządowymi.
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3.2. Obszar strategiczny: Uzależnienia

-

MOCNE STRONY
wykwalifikowana kadra pracowników

-

SŁABE STRONY
brak oddziału detoksykacyjnego

instytucji działających na rzecz

-

marginalizacja ludzi uzależnionych oraz

rozwiązywania problemów związanych z

ich rodzin

uzależnieniami;

-

brak izby wytrzeźwień

-

duża liczba specjalistów

-

brak rozwiązań systemowych

-

dostępność do bazy specjalistów

pozwalających na działanie

-

kierowanie osób uzależnionych i

kompleksowej pomocy osobom

współuzależnionych na leczenie

uzależnionym i ich rodzinom (izolacja

odwykowe

osób uzależnionych, stosujących

bogata oferta lecznictwa

przemoc od pozostałych członków

ambulatoryjnego różnych uzależnień

rodziny)

-

-

środki finansowe na profilaktykę

trudności w pozyskiwaniu środków od

i rozwiązywanie problemów

lokalnego biznesu na działania np.

alkoholowych oraz przeciwdziałanie

profilaktyczne

narkomanii
-

-

-

brak informacji w lokalnych mediach

-

ZAGROŻENIA
niewystarczająca liczba personelu

funkcjonowanie Oddziału Dziennej
Opieki Psychiatrycznej

-

działalność stowarzyszeń i klubów
abstynenta, grup wspólnoty
Anonimowych Alkoholików

-

udział w rządowych programach

-

SZANSE
funkcjonowanie w gminach grup i

-

instytucji wsparcia dla osób

medycznego – lekarzy ze specjalizacją

uzależnionych i współuzależnionych

psychiatrii – brak oferty dla dzieci i

podejmowanie działań profilaktycznych

młodzieży

zmierzających do zmniejszenia zjawiska

-

-

niska skuteczność działań

uzależnień

podejmowanych na rzecz osób

działania na rzecz ściślejszej współpracy

uzależnionych i ich rodzin

między instytucjami, a organizacjami

-

niska świadomość społeczna
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-

pozarządowymi działającymi na rzecz

(przyzwolenie na prowadzenie pojazdów

osób uzależnionych i ich rodzin

pod wpływem środków

pozyskiwanie środków z budżetu

psychoaktywnych)

państwa, środków unijnych

3.3. Obszar strategiczny: Ubóstwo

-

-

MOCNA STRONA
funkcjonowanie na terenie

powiatu

-

kraśnickiego w każdej gminie oraz w

dla osoby w rodzinie (456 zł) oraz dla

miastach powiatu kraśnickiego Ośrodka

osoby samodzielnie gospodarującej (542

Pomocy Społecznej,

zł),

działalność organizacji pozarządowych

-

wspierających osoby ubogie tj.: PCK,
Stowarzyszenie
Bractwo

Ks.

Kromka
Zielińskiego,

Realizacja
Rządowego
Zakresie

wysokie bezrobocie na terenie powiatu
kraśnickiego,

Chleba,

-

niezaradność życiowa wśród rodzin,

Centrum

-

występowanie

Wolontariatu,
-

SŁABA STRONA
niski poziom kryterium dochodowego

uzależnień

(alkohol,

narkotyki)

przez
–

gminy

Programu

-

niepełnosprawność,

Pomoc

Państwa

w

-

zachorowanie na różne groźne choroby,

Dożywiania

Dzieci

i

-

przestępczość,

Młodzieży,
-

współpraca jsp z Sądem, organizacjami
pozarządowymi

i

właścicielami

mieszkań na rzecz ograniczenia eksmisji,
-

realizacja

programów

lokalnych

–

wychodzenie z bezdomności,
-

kierowanie przez gminne komisje osób
na leczenie odwykowe,

-

pomoc w załatwieniu formalności z
ustaleniem grupy niepełnosprawności,

-

udzielanie

bezpłatnej

pomocy

medycznej, praca socjalna z osobami
zagrożonymi eksmisją,
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-

SZANSE
nowe miejsca pracy na terenie powiatu

-

kraśnickiego,
-

-

zwiększające

państwa
się

wynagrodzenie

za

pracę, które powinno być znacznie

-

rozpad rodzin,

wyższe niż wysokość zasiłków,

-

powrót

programy mające na celu zwalczanie
-

państwa

z

zakładu

karnego

bez

brak tolerancji społecznej na problem
ubóstwa,

udzielenie świadczeń finansowych i w

-

brak

schronienia

po

opuszczeniu

placówki opiekuńczo-wychowawczej lub

naturze
inicjowanie

do

możliwości zamieszkania,

się lub utrwalaniu zjawiska ubóstwa,

-

opiekuńczego

gospodarki rynkowej,

okoliczności, które sprzyjają pojawianiu

-

ZAGROŻENIA
przemiany ustrojowe w Polsce – od

tworzenia

mieszkań

szpitala psychiatrycznego,

socjalnych w gminach,

3.4. Obszar strategiczny: Bezrobocie

-

-

-

MOCNE STRONY
Wykorzystywanie potencjału naukowego

-

i technicznego w pracy z bezrobotnymi.

długotrwałego oraz zjawiska

Wzrost podnoszenia kwalifikacji u osób

dziedziczenia bezrobocia,

bezrobotnych,

-

Wysokie bezrobocie długotrwałe zarówno

Wzrastająca liczba podmiotów

-

wśród kobiet, jak i mężczyzn na terenach

gospodarczych,
-

Wykorzystanie istniejących funduszy

wiejskich,
-

Wzrost zainteresowania

-

samozatrudnieniem osób bezrobotnych,
-

-

Tendencja wzrostowa wskaźnika

-

Zwiększanie się liczby osób w wieku
poprodukcyjnym,

-

Brak lokalnych przedsięwzięć wartych

zatrudnienia

upowszechnienia. wśród osób

Wzrastający poziom wykształcenia i

bezrobotnych

wzrost kwalifikacji zawodowych
-

Wzrost świadczeniobiorców pomocy
społecznej,

strukturalnych,
-

SŁABE STRONY
Występowanie wysokiego bezrobocia

-

Brak możliwości kontynuowania

Potencjał wysoko kwalifikowanej kadry

aktywności zawodowej osób

specjalistów

starszych

Infrastruktura edukacyjna
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-

Tania siła robocza

-

Rozwój przedsiębiorczości (dotacje na
działalność gospodarczą)

-

Zapewnienie terenów budowlanych w
planach zagospodarowania
przestrzennego

-

Korzystny układ połączeń drogowych

-

Wspieranie rozwoju lokalnych firm

-

Stworzenie możliwości stałego
zatrudnienia

-

Umożliwienie młodzieży do 30 roku
życia nabycia umiejętności bezpośrednio
na stanowisku pracy

-

Większa liczba ofert pracy i możliwości
nabycia kwalifikacji zawodowych
poprzez staż;

-

Wypracowana współpraca partnerami
społecznymi w sferze zatrudnienia;

-

SZANSE
Wzrost aktywności zawodowej osób

-

ZAGROŻENIA
Wzrost patologii spowodowany
zwiększającym się bezrobociem,

bezrobotnych,
-

Stworzenie nowych miejsc pracy,

-

ubóstwem, brakiem środków do życia,

-

Podniesienie lub zmiana kwalifikacji

-

Wzrost stopy bezrobocia, bezrobocia

zawodowych, ułatwienie startu

-

długotrwałego oraz dziedziczenia

zawodowego,

-

bezrobocia,

-

Współpraca fachowców różnych

-

Brak lokalnych i regionalnych działań

-

dziedzin na rzecz przeciwdziałania

-

skierowanych do długotrwale

bezrobociu,
-

-

-

bezrobotnych,

Wykorzystywanie potencjału naukowego

-

Brak warunków do zwiększenia

i technicznego w pracy z bezrobotnymi.

-

mobilności zawodowej,

Wzrost mobilności zawodowej i

-

Istnienie zjawiska nielegalnego

geograficznej,

-

zatrudnienia,

Otwarcie nowych obszarów zawodowych

-

Brak mobilności wśród osób młodych,
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związane z zapotrzebowaniem rynku

-

Istnienie zjawiska wyuczonej

pracy

-

bezradności, zmęczenia, bezsilności,

Możliwości wykorzystania systemu

-

kształcenia ustawicznego wśród

wśród osób bezrobotnych
Rozwój zjawiska wykluczenia społecznego

-

pracujących w celu dostosowania ich
kwalifikacji zawodowych do zmian

w grupach długotrwale bezrobotnych,
-

Wysoka skala bezrobocia,

rynkowych
Zmiany jakościowe systemów

-

kształcenia młodzieży umożliwiające
dostosowanie kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy oraz standardów rynku pracy

3.5. Obszar strategiczny: Bezpieczeństwo publiczne

-

MOCNE STRONY
duża liczba jednostek OSP

-

przeszkolonych do działań ratowniczych
na ternie powiatu kraśnickiego,
-

Miejskiej,
-

istnienie Straży Zawodowej pełniącej
szerokie funkcje prewencyjno –
niska liczba przestępstw o charakterze

-

dostęp do Internetu we wszystkich

-

wykwalifikowana kadra zatrudniona w

-

zagrożenie powodziowe i pożarowe
niektórych miejscowości,

-

służbach zapewniających
bezpieczeństwo publiczne,

braki w systemie szkolenia kadr
ochotniczych straży pożarnej,

jednostkach administracyjnych,
-

słabe zaplecze techniczne zarządzania
kryzysowego,

ciężkim,
-

słabe wyposażenie techniczne straży
pożarnej i Policji,

edukacyjne i ratownicze,
-

SŁABE STRONY
brak koordynacji działań Policji i Straży

nierównomierne obciążenie pracą,
przeciążenie pracą niektórych jednostek,

-

niskie dochody ludności i wysokie

-

sprawny system ratowniczo –gaśniczy,

-

komputeryzacja służb i dysponowanie

-

wysoka stopa bezrobocia,

systemami obiegu informacji,

-

demoralizacja i przestępczość wśród

-

funkcjonujący monitoring miejski,

zagrożenie ubóstwem,

nieletnich,
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-

posiadanie pojazdów znajdujących się w

-

dyspozycji służ ratowniczych,
-

prowadzenie działań profilaktycznych na

rodzinie,
-

brak otwartych reakcji społecznych na
przejawy przestępczości,

wysokim poziomie,
-

wzrost przypadków przemocy w

organizowanie i realizacja różnych

-

wzrost przestępczości narkotykowej,

programów prewencyjno–edukacyjnych

-

zbyt skromne środki finansowe na

skierowanych do dzieci i młodzieży

realizację programów zwiększających

przez Policję oraz Straż Pożarną, Straż

poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Miejską.
-

organizowanie lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(zespoły interdyscyplinarne)

-

-

-

SZANSE
realizacja programów zapobiegających

-

ZAGROŻENIA
niespójność w przepisach prawnych,

patologiom społecznym,

-

ubożenie społeczeństwa powodujące

otwartość samorządów na różne formy

wzrost zdarzeń o charakterze

współpracy,

kryminalnym,

możliwość tworzenia sojuszy i

-

zawierania porozumień w celu
skuteczniejszego zapewnienie

i internetowej,
-

bezpieczeństwa publicznego
mieszkańców powiatu,
-

nowe formy przestępczości gospodarczej
narastanie przestępczości, przemocy i
agresji wśród dzieci i młodzieży,

-

udział w kampaniach społecznych na

narastający poziom alkoholizmu i
żebractwa.

rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie czy zapobiegania patologiom
społecznym,

3.6. Obszar strategiczny: Aktywność społeczna i organizacje pozarządowe

-

MOCNE STRONY:
Liczna grupa organizacji pozarządowych

-

SŁABE STRONY:
Niskie zaplecze materialne organizacji.

angażujących się w rozwiązywanie

-

Niewielka ilość środków finansowych w

problemów społecznych.

samorządach na realizację zadań
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-

-

-

Obszary społeczne mogące stanowić

publicznych przez organizacje

źródło inspiracji programowej dla

pozarządowe.

organizacji pozarządowych.

-

Mała aktywność wielu organizacji.

Organizacje o wysokim doświadczeniu

-

Brak wykwalifikowanej kadry

w działalności na rzecz społeczności

przygotowanej do pozyskiwania

lokalnej.

środków zewnętrznych.

Warunki tworzone przez administrację

-

Trudne warunki lokalowe organizacji.

-

ZAGROŻENIA:
Niewykorzystanie szansy angażowanie

samorządową, które umożliwiają
wzajemną współpracę z trzecim
sektorem.
-

Systematyczny rozwój działalności
wolontariackiej.

-

-

-

SZANSE:
Stale doskonalone rozwiązania prawne
dla organizacji.

się niektórych organizacji w działalność

Zwiększająca się corocznie oferta

lokalną.

działań na szczeblu wojewódzkim i

-

Niska własna samoocena organizacji.

krajowym.

-

Za mało osób o wyraźnych cechach

Zwiększająca się corocznie dostępność
organizacji do różnych źródeł

lidera.
-

działaniu wielu organizacji.

finansowania.
-

Możliwość zlecania organizacjom

Zanik inicjatywy i systematyczności w

-

Roszczeniowość wielu organizacji.

szeregu zadań publicznych.
-

Wysoki stopień profesjonalizacji
działalności.

3.7. Obszar strategiczny: Zdrowie

-

-

MOCNE STRONY:
dobrze rozwinięta infrastruktura

-

SŁABE STRONY:
niewystarczający poziom

ochrony zdrowia;

świadomości zachowań

nieograniczony terytorialnie dostęp do

prozdrowotnych wśród społeczności

placówek podstawowej opieki

lokalnej;

zdrowotnej oraz do świadczeń

-

małe środki finansowe na terenie
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-

zdrowotnych;

powiatu przeznaczane na profilaktykę

realizacja kampanii, programów

i promocję zdrowia;

zdrowotnych przez różne instytucje i

-

-

brak reakcji środowiska na potrzeby

placówki zdrowia;

podejmowania działań w zakresie

pozytywne nastawienie społeczeństwa

profilaktyki i promocji zdrowia;

powiatu kraśnickiego (szkoła, dom,

-

-

-

niewystarczająca liczba organizacji

praca) na profilaktykę i promocję

pozarządowych pracujących na rzecz

zdrowia;

promocji i ochrony zdrowia;

odpowiednio przygotowana kadra

-

nieadekwatna do potrzeb liczba

medyczna i grupa animatorów

lekarzy specjalistów na terenie

promocji zdrowia;

powiatu tj. m.in. kardiologa,

wysoki poziom wykształcenia oraz

endokrynologa, neurologa, geriatry,

doświadczenie osób zajmujących się

psychiatry dziecięcego;

ochroną i promocją zdrowia;
-

otwartość na tworzenie inicjatyw
społecznych;

-

szeroki dostęp do informacji o
programach profilaktycznych;

-

SZANSE:
diagnozowanie stanu zdrowia – postaw

-

prozdrowotnych w środowisku
lokalnym;
-

-

patologii społecznych;
-

-

ograniczone środki finansowe na

wzrost poczucia świadomości wśród

realizację programów

społeczeństwa na temat zdrowego

prozdrowotnych i zatrzymanie

stylu życia oraz pozytywnego

promocji zdrowia w sferze projektu;

nastawienia na profilaktykę i promocję

-

zdrowia w społeczności lokalnej;
-

wydłużony okres oczekiwania na
świadczenia specjalistyczne;

wspieranie inicjatyw w zakresie
profilaktyki i ochrony zdrowia;

ZAGROŻENIA:
wzrost poziomu ubóstwa, bezrobocia,

realizacja programów promujących

rosnąca dostępność do substancji
psychoaktywnych przez nieletnich;

-

niewystarczające środki finansowe

tworzenie grup samopomocowych

przeznaczane przez NFZ na

w poszczególnych grupach schorzeń

finansowanie profilaktyki i oświaty
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(np. klub amazonek);
-

-

-

sprawny przepływ informacji

zdrowotnej;
-

wzrost chorób typu otyłość, cukrzyca

pomiędzy środowiskiem lokalnym a

poprzez zmianę nawyków

podmiotami zajmującymi się

żywieniowych oraz brak aktywności

profilaktyką i promocją zdrowia;

fizycznej wśród dzieci i młodzieży

wzrost zainteresowania wiedzą

(spożywanie coraz większych ilości

w zakresie profilaktyki i promocji

żywności modyfikowanej genetycznie

zdrowia społeczeństwa;

i przetworzonej);

możliwość pozyskiwania środków

-

unijnych na promocję i profilaktykę
zdrowotną.

uzależnienia w tym szczególnie dzieci
i młodzieży od multimediów;

-

zbyt wczesna inicjacja seksualna
wśród nieletnich;

-

ryzyko pojawienia się chorób
zakaźnych na skutek migracji
ludności lokalnej (cele zarobkowe,
wyjazdy wakacyjne).
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4. CELE
Misją Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest:

SKUTECZNE PRZECIWDZIAŁANIE
PROBLEMOM SPOŁECZNYM NA TERENIE
POWIATU KRAŚNICKIEGO ORAZ ZAPEWNIENIE
ODPOWIEDNIEGO WSPARCIA DLA OSÓB I GRUP
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
POPRZEZ EFEKTYWNĄ POMOC SPOŁECZNĄ Z
WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW
INSTYTUCJONALNYCH I POTENCJAŁU KAPITAŁU
LUDZKIEGO
Priorytety i cele szczegółowe to:
Priorytet 1: Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności osób starszych z
terenu powiatu kraśnickiego
Cele szczegółowe:
1.1. Integracja środowiska, zwiększenie aktywności oraz wsparcie osób starszych.
1.2. Poprawa dostępu do informacji w zakresie dostępności ofert usług świadczonych
dla osób starszych w powiecie kraśnickim.
1.3. Edukacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji osób
starszych.
1.4. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób działających na rzecz osób
starszych.
Priorytet 2: Zwiększanie świadomości społecznej na temat uzależnień oraz
rozwój wsparcia dla osób uzależnionych.
Cele szczegółowe:
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2.1. Rozszerzenie oferty o opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży.
2.2. Utworzenie lokalnej koalicji profilaktycznej.
2.3. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych na rzecz zwiększenia świadomości
społecznej.
2.4. Współpraca z lokalnymi mediami i instytucjami na rzecz promocji działań
profilaktycznych.
2.5. Aktywizacja społeczna osób uzależnionych i ich rodzin.
Priorytet 3: Zmniejszenie poziomu ubóstwa na terenie powiatu kraśnickiego.
Cele szczegółowe:
3.1. Wzrost możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu
kraśnickiego.
3.2. Zwiększenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych i powstawanie miejsc pracy.
3.3. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i przeciwdziałanie patologiom
społecznym mieszkańców powiatu.
3.4. Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług i poradnictwa dla
mieszkańców powiatu.
Priorytet 4: Sprawny, skuteczny system przeciwdziałania bezrobociu
Cele szczegółowe:
4.1. Podejmowanie działań służących ograniczeniu skali bezrobocia.

Priorytet

5:

Zwiększenie

poczucia

bezpieczeństwa

publicznego

wśród

mieszkańców powiatu kraśnickiego poprzez skoordynowanie działań służb i instytucji
oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa wobec różnych zagrożeń wpływających na
bezpieczeństwo publiczne.
Cele szczegółowe:
5.1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.
5.2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole w szkole, w drodze do szkoły oraz
w miejscach spędzania czasu wolnego.
5.3. Zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5.4. Przeciwdziałanie zjawisku

przestępczości wśród mieszkańców powiatu

kraśnickiego.
5.5. Rozwój wsparcia osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów wynikających ze
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stosowania przemocy i z dokonanych przestępstw.
Priorytet 6: Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji inicjatyw
społecznych, które wspomagają rozwój lokalny, rozwiązywanie problemów społecznych,
budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wpływają na podnoszenie jakości życia na
obszarze powiatu kraśnickiego
Cele szczegółowe:
6.1. Podnoszenie kwalifikacji u członków organizacji pozarządowych i osób
współpracujących z trzecim sektorem
6.2. Pogłębienie dialogu pomiędzy partnerami współpracy
6.3. Promowanie idei wolontariatu w społeczności lokalnej
6.4. Stworzenie i uaktualnianie bazy danych o NGO w powiecie kraśnickim
6.5. Promowanie lokalnych ngo i ich inicjatyw wśród społeczności lokalnej
6.6. Wsparcie finansowe organizacji rozpoczynających działalność.
6.7. Wyłonienie i przedstawienie sylwetek wolontariuszy działających w powiecie
kraśnickim oraz podziękowanie za ich całoroczne zaangażowanie.
6.8. Stworzenie płaszczyzny skupiającej przedstawicieli SKW, którzy promują i
prowadzą grupy wolontariuszy.
6.9. Wspieranie rodziny w pełnieniu ich obowiązków oraz organizowanie czasu
wolnego dzieciom i młodzieży.
6.10. Promowanie wolontariatu, poszerzanie wiedzy na jej temat i wspieranie
6.11. Rozwijanie pasji młodych ludzi z zakresu animowania kulturą, rozbudzenie w
nich nadziei na sukces oraz żywienie społeczeństwa lokalnego poprzez zaangażowanie
do aktywnych zmian

Priorytet 7: Promocja i ochrona zdrowia w powiecie kraśnickim.
Cele szczegółowe:
7.1. Edukacja zdrowotna społeczeństwa na temat chorób nowotworowych – jak
uniknąć raka.
7.2. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży dotycząca nadwagi i otyłości.
7.3. Edukacja zdrowotna prowadzona wśród różnych grup społecznych.
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5. PROGRAM DZIAŁANIA
5.1. Priorytet 1: Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności osób starszych z terenu
powiatu kraśnickiego

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
Opis i uzasadnienie programu
Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności osób starszych z terenu powiatu
kraśnickiego może nastąpić poprzez integrację środowiska, zwiększenie aktywności oraz
wsparcie osób starszych, poprawę dostępu do informacji w zakresie dostępności ofert usług
świadczonych dla osób starszych w powiecie kraśnickim, edukację i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji osób starszych a także poprzez podniesienie
kwalifikacji i umiejętności osób działających na rzecz osób starszych. Aby takie cele zrealizować
konieczna jest współpraca instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie powiatu
kraśnickiego. Wszelkie działania i zadania przeznaczone do realizacji muszą być poprzedzone
dogłębną analizą potrzeb osób starszych, tak aby przyczyniły się one do poprawy jakości życia tych
osób.

Analizując sytuację seniorów w ciągu ostatnich kilku lat okazało się, że „starzejące się
społeczeństwo” stało się faktem dla powiatu kraśnickiego. Wynika to z uwarunkowań
społecznych, ekonomicznych, bytowych, które wpłynęły na przyrost osób w wieku
senioralnym w stosunku do młodych zamieszkujących nasz region. Takie niekorzystne
zjawisko powoduje, że na płaszczyźnie działań społecznych uwidoczniła się mała liczba akcji,
których celem jest podniesienie wiedzy na tematy dotyczące osób starszych. Realizując różne
spotkania tematyczne, osoby uczestniczące w nich będą miały możliwość wymiany
doświadczeń, oceny realnej sytuacji osób starszych oraz będą mogły określić sposoby i dalsze
perspektywy dla tej grupy społecznej. Dla samych seniorów wyjście naprzeciwko ich
potrzebom pozwoli na wyjaśnienie wielu nurtujących ich pytań a także wzmocni wizerunek
osoby starszej w społeczności lokalnej. Całościowy obraz spotkań da konkretne informacje
jakie dziedziny życia należy wzmocnić i jakie jeszcze podjąć inicjatywy aby społeczność
osób starszych nie była narażona na zjawisko marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Pozyskanie właściwych informacji dla wielu osób starszych stanowi spory problem. Skrótowy
zasób wiedzy znacznie ułatwi dostęp do aktualnych informacji dla szerokiej grupy
społeczeństwa a udostępnianie folderu w miejscach powszechnie uczęszczanych oraz w
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trakcie spotkań i imprez odbywających się na terenie powiatu pozwoli na szybkie zapoznanie
się z podstawową ofertą pomocową. Charakter folderu będzie jednocześnie promocją działań
jakie podejmowane są w powiecie na rzecz osób starszych i ich rodzin.
Mając na uwadze problem jakim jest niski poziom aktywności osób starszych Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, organizacja różnych wycieczek i wyjazdów
integracyjnych pozwoli na zapobiegnięcie dalszym negatywnym skutkom, którymi już dzisiaj
są: wycofanie się z aktywnego życia, uczucie odrzucenia społecznego, brak możliwości
bezpośredniego udziału w propozycjach edukacyjnych, informacyjnych czy kulturalnych
kierowanych do osób starszych stale zamieszkujących w środowisku. Współpraca z
przedstawicielami organizacji pozarządowych i lokalną społecznością doskonale wpłynie na
poprawę komfortu życia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku oraz znacznie
skróci okres rehabilitacji społecznej a tym samym umożliwi szybszy powrót do właściwego
funkcjonowania w środowisku. Dla wielu Mieszkańców placówki pozwoli również na
zniwelowanie granicy zmiany środowisk w okresie adaptacji w nowej społeczności. Dla wielu
osób starszych, dla których wraz z wiekiem zmienił się statut społeczny oraz nastąpiły zmiany
psychofizyczne, ważnym bodźcem dla powrotu do aktywności społecznej jest możliwość
uczestniczenia w różnego rodzaju działaniach. Z tego względu niezbędnym elementem
przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji tej grupy społecznej jest organizacja szeregu
imprez i spotkań mających na celu: rozpoczęcie procesu rehabilitacji społecznej seniorów,
zintegrowanie osób starszych Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku ze
społeczności lokalną, wzmocnienie wizerunku osoby starszej w społeczności lokalnej,
budowanie i wzmocnienie sieci wolontariatu wielopokoleniowego, promocja aktywnych form
spędzania czasu, aktywizacja osób starszych.
Cele szczegółowe:
Cel 1.1. Integracja środowiska, zwiększenie aktywności oraz wsparcie osób starszych.
Cel 1.2. Poprawa dostępu do informacji w zakresie dostępności ofert usług świadczonych dla
osób starszych w powiecie kraśnickim.
Cel 1.3. Edukacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji osób
starszych.
Cel 1.4. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób działających na rzecz osób starszych.
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Cel szczegółowy

Nazwa zadania
1. ”W poszukiwaniu
ciekawych miejsc”organizacja wycieczek
i wyjazdów
integracyjnokulturalnych dla
mieszkańców Domów
Pomocy Społecznej
oraz przedstawicieli
organizacji
pozarządowych

1. 1. Integracja
środowiska,
zwiększenie
aktywności oraz
wsparcie osób
starszych.

2. „SENIOR- CAFFE”
KAWIARENKA

3. RELAKS W
PLENERZE

Opis zadania
Zadanie polega na organizacji wyjazdów integracyjnych i
wycieczek w celu podnoszenia aktywności społecznej osób
narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne,
integracji, wzmocnienia więzi wewnątrz i
międzypokoleniowej wśród uczestników wyjazdów.
Zadanie ma także zapobiegać negatywnym skutkom
wycofywania się osób starszych z aktywnego życia,
likwidować uczucie odrzucenia społecznego. Poprzez
organizację takich form wsparcia osoby starsze mogą
rozwijać swoje zainteresowania, wykorzystywać swój
potencjał, budować sieć wolontariatu wzajemnego
pomiędzy uczestnikami wyjazdu.
Utworzenie kawiarenki dla seniorów z możliwością
aktywnego spędzania czasu wolnego w kameralnym gronie
i w ciepłej atmosferze. Kawiarenka będzie miejscem
spotkań towarzyskich, kulturalnych np. czytanie prozy,
poezji, przedstawianie własnej twórczości, oglądanie
wybranych filmów, spektakli, spotkania integracyjne,
przeglądy artystyczne, konkursy, gry sportowe. Klub
będzie miejscem wymiany doświadczeń życiowych,
zawodowych, umiejętności w zakresie wzajemnej pomocy.
Poszczególne dni tygodnia można ująć w plan zajęć np.
„kulturalna niedziela, śpiewająca środa, kulinarny wtorek,
sportowa sobota, kameralny czwartek”.

Dostosowanie otoczenia DPS w Popkowicach do
możliwości spędzania czasu wolnego przez mieszkańców
na świeżym powietrzu. Zaadoptowanie budynków
gospodarczych na wiatę i altanę w których będą odbywać
się imprezy integracyjne w plenerze. Zagospodarowanie
terenu wokół DPS przez specjalistów z dziedziny
architektury przestrzeni.
Mieszkańcy DPS w pięknym otoczeniu będą mogli
niezależnie od aury spędzać czas wolny, organizować
spotkania integracyjne, przeglądy artystyczne, uroczystości
okazjonalne.

Podmioty
odpowiadające
za realizację

1. DPS Kraśnik
2. Organizacje
pozarządowe
3. Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku

Termin
realizacji

Wskaźnik monitorujący

Źródła
finansowania

Urząd
Marszałkowski w
Lublinie
20162020

1. Liczba wyjazdów
2. Liczba uczestników
wycieczek i wyjazdów.

Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku
Sponsorzy

Stowarzyszenia
działające na
rzecz osób
starszych

Starostwo
Powiatowe,
20162020

1. Utworzenie kawiarenki

Sponsorzy,
Stowarzyszenia

Dom Pomocy
Społecznej w
Popkowicach,
Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń”

2016 2020

1. Dokumentacja
techniczna
2. Dokumentacja
fotograficzna z postępu
prac.

Dom Pomocy
Społecznej w
Popkowicach,
Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń
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1. 2. Poprawa
dostępu do
informacji w
zakresie
dostępności ofert
usług
świadczonych
dla osób
starszych w
powiecie
kraśnickim.

1. „Przyjdź i zapytaj –
my odpowiemy” –
cykl spotkań
informacyjnotematycznych z
obszaru pomocy
osobom starszym

2.” Jak? Gdzie?
Kiedy? – folder
informacyjny
dotyczący sposobów,
form pomocy i
instytucji działających
na rzecz osób
starszych oraz ich
rodzin i opiekunów

Zadanie skierowane jest do seniorów, rodzin zajmujących
się opieką nad osobą starszą, placówek, instytucji,
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
starszych. Cykl spotkań informacyjno-tematycznych
pozwoli na zapoznanie się z ofertą pomocową dla
seniorów, a także pozwoli na zgłębienie wiedzy na temat
zmian psychospołecznych jakie zachodzą wraz z wiekiem.
Spotkania poprowadzą specjaliści z różnych dziedzin
życia, nauki np. prawnik, lekarz, przedstawiciele instytucji
pomocy społecznej. Spotkania takie przyczynią się do
wypracowania lepszych metod i form pracy, współpracy i
wsparcia osób starszych.
Zadanie ma na celu: nawiązanie i rozwijanie współpracy
pomiędzy placówkami, instytucjami, organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska osób
starszych, nawiązanie relacji ze społecznością lokalną w
obszarze podejmowania przez nią działań na rzecz osób
starszych, zwalczanie stereotypu postrzegania osób
starszych, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu tych osób, pozyskanie aktualnych informacji
z zakresu rodzajów pomocy jaką mogą otrzymać seniorzy,
ich rodziny oraz osoby wspierające społeczność osób
starszych, pogłębienie wiedzy seniorów oraz społeczności
lokalnej z obszaru pracy i współpracy z osobami starszymi,
pogłębienie wiedzy z zakresu zmian biologicznych,
zdrowotnych i społecznych zachodzących wraz z wiekiem,
integracja wielopokoleniowa.

Zadanie ma na celu przygotowanie i wydanie folderu, w
którym znajdą się wszystkie instytucje świadczące pomoc
instytucjonalną osobom starszym, wykaz organizacji
pozarządowych zrzeszających osoby starsze, oferta usług
skierowanych do seniorów. Folder będzie szczegółowo
opisywał zasady kierowania przyjmowania do domów
pomocy społecznej oraz innych placówek oferujących
wsparcie osobom starszym.

Dom Pomocy
Społecznej w
Kraśniku

Budżet powiatu

MOPS Kraśnik
GOPS Kraśnik

2016 2020

1. Liczba spotkań
informacyjnotematycznych
2. Liczba uczestników.

SPZOZ Kraśnik
Organizacje
pozarządowe

1. DPS Kraśnik
2. MOPS
Kraśnik
3. GOPS
Kraśnik
4. Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku
5. Organizacje
pozarządowe

Sponsorzy
Zewnętrzne źródła
finansowania np.
Urząd
Marszałkowski w
Lublinie

Urząd
Marszałkowski w
Lublinie
20162020

1. Liczba wydanych
folderów

Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku
Organizacje
pozarządowe
Sponsorzy
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1. 3.Edukacja i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
oraz
marginalizacji
osób starszych.

1. „Pokoleniowe
puzzle”- integracja
wielopokoleniowa
poprzez spotkania i
imprezy na terenie
Domu Pomocy
Społecznej w Kraśniku

2. „SZLAKIEM
WSPOMNIEŃ”wycieczki

1.4.
Podniesienie
kwalifikacji i
umiejętności
osób
działających na
rzecz osób
starszych.

1. „Opieka nad
seniorem”podnoszenie
kwalifikacji kadry
domów pomocy
społecznej,
przedstawicieli
instytucji i organizacji
pozarządowych
działających na rzecz
osób starszych

2. „MĄDRZE
POMAGAĆ”warsztaty szkoleniowe

Zadanie ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
i marginalizacji społecznej
środowiska osób starszych poprzez różnego rodzaju
imprezy i wyjazdy integracyjne, w których uczestniczą
środowiska pomocowe, organizacje współpracujące i
zrzeszające osoby starsze, dzieci i młodzież ze szkół
powiatu kraśnickiego. Zadanie to ma przyczynić się do
minimalizacji zjawiska marginalizacji i wykluczenia
społecznego, integrację międzypokoleniową, nawiązanie
nowych kontaktów i integracja ze społecznością lokalną,
promowanie wolontariatu wewnątrz i
międzypokoleniowego, promocję działań na rzecz
aktywizacji osób starszych i społeczności lokalnej.
Cykl wycieczek organizowanych dla mieszkańców DPS w
Popkowicach w miejsca znane i mniej znane Powiatu
Kraśnickiego związane z historią, tradycją i kulturą
lokalną. Dla mieszkańców będzie to możliwość aktywnego
i ciekawego spędzania czasu wolnego, okazja do
wspomnień i refleksji oraz wymiany doświadczeń a także
okazja do integracji między uczestnikami oraz
społecznością lokalną.
Zadanie ma na celu pogłębienie wiedzy na temat
problemów zdrowotnych psychofizycznych osób starszych
i czynników jakie na nie wpływają przez pracowników
domów pomocy społecznej, przedstawicieli pomocy
instytucjonalnej oraz członków organizacji
pozarządowych, którzy na co dzień pracują z osobami
starszymi i niepełnosprawnymi.

Organizowanie cyklicznych szkoleń z zakresu
podnoszenia kwalifikacji personelu świadczącego usługi z
zakresu opieki i pielęgnacji mieszkańców DPS oraz z
zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Oprócz
zdobycia nowych wiadomości i umiejętności szkolenia
będą miały na celu integrację grupy zawodowej, wymianę
doświadczeń oraz rozwiązań dotyczących pracy z
podopiecznymi DPS.

1. Dom Pomocy
Społecznej w
Kraśniku
2. Dom Pomocy
Społecznej w
Popkowicach
3.Dom Pomocy
Społecznej w
Gościeradowie
4.Organizacje
pozarządowe

Dom Pomocy
Społecznej w
Popkowicach,
Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń”

Urząd
Marszałkowski w
Lublinie
2016 –
2020 r.

1. Liczba spotkań
2. Liczba osób
uczestniczących w
spotkaniach

Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku
Organizacje
pozarządowe

20162020

DPS Kraśnik
DPS Popkowice
DPS
Gościeradów
MOPS Kraśnik
GOPS Kraśnik
Organizacje
pozarządowe

20162020

Dom Pomocy
Społecznej w
Popkowicach

20162020

1. Lista obecności
uczestników wyjazdów

1. Liczba szkoleń
2.Liczba osób, które
podniosły swoje
kwalifikacje poprzez
ukończenie szkoleń

Dom Pomocy
Społecznej w
Popkowicach,
Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń

Urząd
Marszałkowski w
Lublinie
Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku
Sponsorzy

1.Lista obecności
uczestników szkolenia

DPS, Starostwo
Powiatowe,
Sponsorzy,
Stowarzyszenie
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5.2. Priorytet 2: Zwiększanie świadomości społecznej na temat uzależnień oraz
rozwój wsparcia dla osób uzależnionych.

POWIATOWY PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
Opis i uzasadnienie programu
Istotą niniejszego programu jest zwiększenie oddziaływań promujących zdrowy styl
życia, wolny od substancji uzależniających. Bazę, jaką dysponuje powiat kraśnicki w
zakresie pomocy osobom dotkniętym uzależnieniami należy uznać za wystarczającą i
przygotowaną do walki z tym poważnym zagrożeniem. Trzeba jednak koniecznie dążyć do
wspomagania działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działających na rzecz
rozwiązywania

problemów

alkoholowych.

Chodzi

tu

również

o

zabezpieczanie

odpowiednich środków finansowych dla tych instytucji, w tym dotowanie konkretnych
programów edukacyjno-profilaktycznych.
W świetle przedstawionej diagnozy i analizy sytuacji społecznej niezbędna jest
realizacja działań zmierzających do ograniczenia spożycia substancji uzależniających w
powiecie kraśnickim.
Działania profilaktyczne mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw życiowych
młodych ludzi, w tym stosunku do środków uzależniających. Należy przy tym pamiętać, że
działania profilaktyczne nie wymagają tak dużych nakładów finansowych jak późniejsze
koszty leczenia. Z tego względu należy przyjąć założenie, że najlepszą metodą na
wyeliminowanie, a przynajmniej ograniczenie wystąpienia uzależnień na terenie powiatu
kraśnickiego jest podjęcie działań profilaktycznych na jak najwcześniejszym etapie, tj. na
poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz kształtowanie w ten sposób odpowiednich
postaw życiowych młodego pokolenia do środków uzależniających. Istotą profilaktyki jest
pomaganie młodym ludziom w zmianie zachowania, nabywaniu umiejętności i poprawie
funkcjonowania

w

różnych

wymiarach,

takich

jak

normy

społeczne,

integracja

z rówieśnikami, standard życia czy własne cechy charakteru. Celem tych działań
prewencyjnych jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży,
zwłaszcza ograniczenie stopnia spożycia wspomnianych substancji niezwykle szkodliwych
dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu kraśnickiego.
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Cele szczegółowe:
2.1. Rozszerzenie oferty o opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży.
2.2. Utworzenie lokalnej koalicji profilaktycznej.
2.3. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych na rzecz zwiększenia świadomości
społecznej.
2.4. Współpraca z lokalnymi mediami i instytucjami na rzecz promocji działań
profilaktycznych.
2.5. Aktywizacja społeczna osób uzależnionych i ich rodzin.
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Podmioty
Cel szczegółowy

Nazwa zadania

Opis zadania

odpowiadające za

Termin realizacji

realizację

Wskaźnik
monitorujący

Źródła finansowania

Podjęcie konsultacji z dyrekcją
SP ZOZ Kraśnik. Inicjowanie
Utworzenie punktów
2.1. Rozszerzenie oferty
o opiekę psychiatryczną
dla dzieci i młodzieży

konsultacyjnych,
poradni, oddziałów
szpitalnych z
zakresu opieki
psychiatrycznej

w środowisku lokalnym

Liczba utworzonych

spotkań mających na celu
utworzenie m.in. punktów
konsultacyjnych, poradni,
oddziałów szpitalnych z

punktów
SP ZOZ, Starostwo
Powiatowe

2016-2020

konsultacyjnych,
poradni, oddziałów
szpitalnych z zakresu

zakresu opieki psychiatrycznej

środki własne powiatu
kraśnickiego, środki
budżetu państwa

opieki psychiatrycznej

Powołanie lokalnej
koalicji

Podejmowanie szerszych

2.2. Utworzenie lokalnej

profilaktycznej z

działań profilaktycznych

koalicji profilaktycznej

podmiotów

zmierzających do zmniejszenia

działających na

zjawiska uzależnień

środki własne powiatu

Instytucje powiatowe,
placówki oświatowe,

2016-2020

Powstanie koalicji

Sąd Rejonowy

kraśnickiego, środki
budżetu państwa, środki
EFS

terenie powiatu

2.3. Zintensyfikowanie
działań profilaktycznych
na rzecz zwiększenia
świadomości społecznej

Przygotowanie i

Propagowanie zdrowego stylu

OTU, placówki

organizacja spotkań z

życia, praca nad

oświatowe, PZ PPP,

rodzicami, dziećmi,

przekonaniami, potrzeba

Powiatowa Stacja

młodzieżą,

edukacji.

Sanitarno –

nauczycielami z

2016-2020
Ilość zrealizowanych

środki własne powiatu,

spotkań

środki budżetu państwa,

profilaktycznych

środki EFS, NGOs

Epidemiologiczna

zakresu profilaktyki
uzależnień
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2.4. Współpraca z
lokalnymi mediami i
instytucjami na rzecz
promocji działań
profilaktycznych

Kampania działań
Promocja działań

profilaktycznych i

profilaktycznych na

edukacyjnych; informowanie o

terenie miasta i

instytucjach pomocowych;

powiatu kraśnickiego

podjęcie starań o patronat
medialny w lokalnych mediach

Jednostki powiatowe,
miejskie, lokalne
media, portale

2016-2020

internetowe, strony

Ilość zamieszczonych
informacji w lokalnych
mediach

Starostwo, Urząd
Miejski

starostwa, PCPR

Udział w programach
2.5. Aktywizacja

Organizacja spotkań,

ogólnopolskich

społeczna osób

warsztatów dla osób

profilaktycznych i aktywizacji

PCPR, OPS, OTU,

uzależnionych i ich

uzależnionych i ich

społecznej osób uzależnionych

PPP

rodzin

rodzin

i ich rodzin oraz programach

2016-2020

ilość zrealizowanych

środki budżetu państwa,

zajęć, programów

środki własne powiatu

autorskich.
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5.3. Priorytet 3: Zmniejszenie poziomu ubóstwa na terenie powiatu kraśnickiego

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UBÓSTWU
Opis i uzasadnienie programu
Celem nadrzędnym w tym obszarze w perspektywie lat 2016-2020 jest zmniejszenie
poziomu ubóstwa na terenie powiatu kraśnickiego. Cel ten można osiągnąć poprzez realizację
zadań wspierających m. in. wzrost możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
mieszkańców powiatu kraśnickiego, zwiększenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych i
powstawanie miejsc pracy, podniesienie poziomu aktywności społecznej i przeciwdziałanie
patologiom

społecznym

mieszkańców

powiatu

czy

zwiększenie

dostępności

do

specjalistycznych usług i poradnictwa dla mieszkańców powiatu. Istotna przy realizacji tych
działań jest współpraca służb i instytucji, które dysponują wiedzą, odpowiednimi narzędziami
i metodami i co ważne specjalistyczną kadrą. Niezwykle istotne jest ograniczanie zjawiska
ubóstwa przy jednoczesnym uświadamianiu społeczeństwa o skutkach jakie ono wywołuje.
Otóż ubóstwo zmniejsza popyt na towary, a przez to chłonność rynku, co działa hamująco na
rozwój gospodarczy. Uniemożliwia lub znacznie utrudnia korzystanie ludzi ubogich z
istniejących szans zdobycia wykształcenia i zachowania dobrego stanu zdrowia. Przyczynia
się do wzrostu przestępczości, przede wszystkim przestępstw przeciwko mieniu. Sprzyja
rozwojowi patologii społecznych, takich jak narkomania i bezdomność. Niedoskonałość
systemów pomocy osobom i rodzinom ubogim może działać demoralizująco, zmniejszając
motywację do zdobywania kwalifikacji zawodowych i do poszukiwania pracy. Ubóstwo
reprodukuje się samodzielnie, ubodzy rodzą i wychowują dzieci skazane na pozostawanie w
sferze ubóstwa. Z ubogich rekrutuje się warstwa ludzi, którzy zmuszeni są przyjmować pracę
brudną, niebezpieczną i naruszającą godność ludzką. Ubodzy zmuszeni są przyjąć każde
warunki wynagrodzenia, jakie im się oferuje. Należy temu zapobiegać i wspólnie
podejmować wszelkie możliwe działania aby niwelować pojawianie się takich skutków.
Cele szczegółowe:
Cel 3. 1. Wzrost możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu
kraśnickiego.
Cel 3. 2. Zwiększenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych i powstawanie miejsc pracy.
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Cel 3. 3. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i przeciwdziałanie patologiom
społecznym mieszkańców powiatu.
Cel 3. 4. Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług i poradnictwa dla mieszkańców
powiatu.
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Cel szczegółowy

Podmioty odpowiadające

Termin

Wskaźnik

Źródła

za realizację

realizacji

monitorujący

finansowania

Ankiety, zaświadczenia,

POWER, budżet

certyfikaty,

gmin, powiatu, OPS,

sprawozdania

EFS

Nazwa zadania

Opis zadania

kwalifikacji

Aktywizacja

Kursy, szkolenia, warsztaty, KIS, CIS,

OPS, PCPR, PUP,

zawodowych

zawodowa

spółdzielnie socjalne

organizacje pozarządowe

Współpraca z

Ulgi dla pracodawców, tworzenie

pracodawcami z

miejsc pracy chronionej, działalności

terenu powiatu

gospodarczej

3.1.Wzrost możliwości
podnoszenia
2016-2020

mieszkańców powiatu
kraśnickiego
3.2. Zwiększenie
możliwości
zatrudnienia
bezrobotnych i
powstawanie miejsc

OPS, PCPR, PUP,
organizacje pozarządowe,
lokalni przedsiębiorcy i

2016-2020

umowy o pracę

PUP, EFS, budżet
gmin i powiatu

pracodawcy

pracy
3.3. Podniesienie
poziomu aktywności
społecznej i
przeciwdziałanie
patologiom
społecznym

Aktywizacja
społeczna
integracja
mieszkańców

Warsztaty gospodarowania budżetem,
kontakty interpersonalne, podnoszenie
kompetencji wychowawczych,
samooceny, dbałość o wygląd
zewnętrzny, integracja społeczna

mieszkańców powiatu

OPS, PCPR, organizacje
pozarządowe, fundacje,
stowarzyszenia, szkoły,
kościół, kluby AA, kluby

Ilość osób, które
2016-2020

ukończyły odbyte kursy,
szkolenia, warsztaty

seniora, grupy

Budżet gmin,
powiatu, EFS

samopomocowe

3.4. Zwiększenie
dostępności do
specjalistycznych usług
i poradnictwa dla

Bezpłatne
poradnictwo

Dostęp do bezpłatnych porad
prawnych, psychologicznych, doradcy
zawodowego

OPS, Urzędy Gmin, Kluby,
Stowarzyszenia, PUP

2016-2020

Liczba osób

Budżet gmin,

korzystających z usług

powiatu, EFS

mieszkańców powiatu
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5.4. Priorytet 4: Sprawny, skuteczny system walki z bezrobociem

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI
LOKALNEGO RYNKU PRACY
Opis i uzasadnienie programu
Jednym z najważniejszych, ze względu zarówno na zakres występowania, jak i na
skutki i konsekwencje, problemów społecznych występujących na terenie powiatu
kraśnickiego jest bezrobocie. Przeprowadzona diagnoza środowiska lokalnego, jak i ogólne
rozeznanie świadczy o tym, że jest to szczególnie niebezpieczny problem społeczny ponieważ
przyczyniając się do zubożenia materialnego rodziny, implikuje tak negatywne skutki jak jej
dezintegracja, minimalizacja siły wsparcia emocjonalnego i solidarności między jej
członkami, zwiększenie ryzyka zaistnienia patologii społecznych. Argumentacją dla rozwoju
inicjatyw ukierunkowanych na zredukowanie stopy bezrobocia jest zatem nie tylko aspekt
finansowy tego problemu – konieczność ponoszenia pokaźnych kosztów pomocy społecznej
skierowanej do bezrobotnych, ale również stwierdzony silny związek między bezrobociem a
możliwością pojawienia się zjawisk patologicznych, świadomość prawdopodobieństwa
pojawienia się innych potencjalnych zagrożeń wywołanych bezrobociem – realna
perspektywa zaistnienia innych problemów społecznych. Poszerzające się obszary
niedostatku materialnego spowodowanego bezrobociem mogą być bowiem przyczyną
narastania zjawisk społecznie niepożądanych, mogą wyzwalać szeroko rozumiane
zachowania patologiczne. Długotrwałe pozostawanie bez pracy może stymulować proces
dezintegracji życia rodzinnego aż do przemocy fizycznej i psychicznej. Wpływ bezrobocia na
kształtowanie się ubogiej warstwy społeczeństwa potwierdza liczba świadczeniobiorców
pomocy społecznej korzystających z niej właśnie z tytułu pozostawania bez pracy. Wszystkie
pejoratywne konsekwencje towarzyszące występowaniu bezrobocia powinny być podstawą
do podjęcia działań mających na celu ograniczenie jego występowania.
Oprócz stymulowania rozwoju gospodarczego, podstawową formy przeciwdziałania
bezrobociu są świadczenia Powiatowego Urzędu Pracy – szeroko uwzględnione zarówno w
diagnozie środowiska lokalnego, jak i w konkretnych zadaniach strategicznych. Ważną rolę
do spełnienia ma w tym zakresie również system pomocy społecznej. Pomoc społeczna staje
się obecnie instytucją, która przyjmuje na siebie ciężar pomagania osobom pozostającym bez
prawa do zasiłku. Nie mając bezpośrednich możliwości oddziaływania na rozmiary
bezrobocia, styka się bezpośrednio z jego skutkami, sprowadzając oddziaływania najczęściej
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do pomocy materialnej. Pomoc dla bezrobotnych nie może się jednak ograniczać jedynie do
świadczeń finansowych. Konieczne jest także prowadzenie intensywnej pracy socjalnej,
której celem będzie kształtowanie u bezrobotnych odpowiedzialności za swój los i
umiejętności przystosowania się do samodzielnego życia w obecnej rzeczywistości.
Szczególny nacisk należy położyć na uczenie prowadzenia gospodarstwa domowego w nowej
sytuacji,

racjonalnego

gospodarowania

ograniczonymi

środkami

finansowymi

oraz

planowanie najbliższej przyszłości własnej rodziny.
Osoby bezrobotne oraz ich rodziny dotyka wiele ograniczeń w zakresie
funkcjonowania społecznego. Sytuacja bezrobocia wywołuje także wiele napięć w sferze
życia psychicznego jednostki. Rozwiązaniem dla tej części problemów staną się grupowe
formy pomocy takie jak grupy samopomocowe, treningi interpersonalne (również
prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy).
Konstruowanie lokalnych programów dla osób bezrobotnych aktywizujących i
wspierających osoby znajdujące się bez pracy jest obecnie koniecznością. Oddziaływania
skierowane do lokalnych środowisk i budowanie systemu wsparcia, w tym sąsiedzkiego i
samopomocowego jest wyzwaniem dla służb społecznych. Działania te powinny przebiegać
w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, w sposób skoordynowany prowadząc
wspomaganie osób bezrobotnych w uzyskaniu pracy oraz przeciwdziałając emocjonalnym
kryzysom towarzyszącym długotrwale bezrobotnym. Bardzo ważne jest też kształcenie i
szkolenie służb społecznych pod kątem przygotowania ich do prowadzenia programów
wsparcia osób pozostających bez pracy, będących klientami pomocy społecznej.

Cele szczegółowe:
Cel 4.1. Podejmowanie działań służących ograniczeniu skali bezrobocia.
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CEL SZCZEGÓŁOWY: POWIATOWY PROGRAM OGRANICZANIA BEZROBOCIA

Cel szczegółowy

Nazwa zadania

Tworzenie sprzyjającego
klimatu dla potencjalnych
inwestorów tworzących
nowe miejsca pracy.

4.1. Podejmowanie
działań służących
ograniczeniu skali
bezrobocia.

Opis zadania

Termin
realizacji

Szukanie nowych inwestorów
poprzez zwiększenie liczby nowych
miejsc pracy
PUP, OPS,

Zintegrowanie i
zintensyfikowanie działań
z zakresu pomocy
społecznej i instytucji
rynku pracy służących
aktywizacji beneficjentów
pomocy społecznej, np.
prac społecznie
użytecznych. i instytucji
rynku pracy

Współpraca z OPS, zwiększenie
liczby wspólnych projektów z
zakresu pomocy społecznej

Wykorzystywanie
dostępnych środków
pomocowych
przeznaczanych na
programy
przeciwdziałania
bezrobociu.

Zwiększenie liczby projektów
dzięki którym zwiększy się liczba
osób objętych formami aktywizacji
zawodowej

Rozwijanie gminnego
modelu przeciwdziałania
bezrobocia

Podmioty
odpowiadające
za realizację
zadania

Szukanie nowych miejsc pracy dla
osób bezrobotnych z terenów
gminnych
(szkolenia, staże, doposażenie
stanowiska pracy, dotacje na
działalność gospodarczą)

PUP, OPS,

PUP, LGD

PUP

2016-2020

Wskaźnik
monitorujący

Liczba nowych
zakładów pracy,
Wskaźnik
bezrobocia na
terenie powiatu

Źródło finansowania

środki publiczne
(w ramach powiatu)

środki publiczne
(w ramach powiatu)
Fundusz Pracy

2016-2020

Liczba projektów

2016-2020

Liczba projektów

środki publiczne
(w ramach powiatu)
Fundusz Pracy, EFS

2016-2020

Liczba szkoleń,
staży, udzielonych
dotacji na
doposażenie
stanowiska pracy,
udzielonych

Środki Funduszu Pracy EFS
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dotacji na
działalność
gospodarczą

Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych: -30
oraz +50

Zwiększenie możliwości
skierowania osób bezrobotnych na
formy aktywizacji zawodowej oraz
zapewnienie im pomocy doradczej
czy psychologicznej

Wspieranie
samozatrudnienia osób
bezrobotnych

Zwiększenie możliwości
wspierania samo zatrudnienia
poprzez: np. przeszkolenie osób
bezrobotnych ABC
Przedsiębiorczości a następnie
pomoc w założeniu działalności
gospodarczej

Dostosowanie
i uelastycznienie oferty
PUP do zmieniających się
potrzeb na rynku pracy

Współpraca z zakładami pracy,
szkołami, badanie rynku pracy oraz
liczby osób zaktywizowanych
w ramach poszczególnych
instrumentów. Ranking zawodów
deficytowych i nadwyżkowych.

PUP

PUP, LGD

PUP, zakłady
pracy, szkoły

2016-2020

Liczba
podpisanych
umów, liczba
osób które
skorzystały z
pomocy doradczej
oraz
psychologicznej

Środki EFS, Fundusz Pracy

2016-2020

Liczba osób
uczestniczących w
szkoleniach,
liczba osób które
założyły własną
działalność
gospodarczą

Środki EFS, Fundusz Pracy

2016-2020

Liczba
podpisanych
umów o
współpracy.
Liczba osób
objętych
projektami i
programami,
w tym
programami
specjalnymi.

Środki Funduszu Pracy
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5.5. Priorytet

5:

Zwiększenie

poczucia

bezpieczeństwa

publicznego

wśród

mieszkańców powiatu kraśnickiego poprzez skoordynowanie działań służb i
instytucji oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa wobec różnych zagrożeń
wpływających na bezpieczeństwo publiczne.

POWIATOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Opis i uzasadnienie programu
Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kraśnickiego jest niezwykle ważnym
obszarem, który należy stale monitorować i dbać o zapewnienie jego wysokiego poziomu.
Należy niwelować wszelkie zagrożenia, które pojawiają się na terenach zamieszkania, w
miejscach pracy ,miejscach spędzania czasu wolnego mieszkańców. Wszelkie planowane
działania powinny zmniejszać poczucie zagrożenia społeczeństwa oraz ukierunkowywać się
na poprawę poziomu bezpieczeństwa. Celowy wydaje się nawiązywanie współpracy i
koordynacja służb takich jak pomoc społeczna, policja, kuratorzy, oświata, gminne komisje
rozwiązywania

problemów

społecznych,

zespoły

interdyscyplinarne,

poradnie

psychologiczne, punkty konsultacyjne dla ofiar przemocy, organizacje pozarządowe. Należy
dążyć do rozwijania i doskonalenia bazy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
adresowanego do rodzin dotkniętych przemocą, mających trudności wychowawcze, gdyż tam
często poziom bezpieczeństwa jest bardzo niski. Konieczna jest ścisła współpraca policji,
straży miejskiej, sądu, mająca na celu podejmowanie działań interwencyjnych, np. w
przypadku

izolowania

specjalistycznego

dla

sprawców
ofiar

przemocy.

przemocy

Trzeba

szczególnie

tworzyć
prawnego,

system

doradztwa

psychologicznego,

pedagogicznego, socjalnego czy medycznego, mającego na celu ograniczenie skutków tego
problemu i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa tych osób. Poważnym problemem staje się
przestępczość nieletnich. Wszelkie statystyki jednoznacznie wskazuję, że wciąż obniża się
średnia wieku młodocianych, którzy wchodzą w konflikt z prawem. W tym przypadku
podstawową formą działań wydaje się realizacja zadań profilaktycznych w szkołach
ukierunkowanych na zapobieganie występowania tego problemu w przyszłości oraz
doskonalenie stanu wiedzy na temat występujących zagrożeń i sposobów walki z nimi.
Powinny to być działania skierowana m.in. do rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych,
niewydolnych wychowawczo, zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami.
Rozpowszechnianie wiedzy o niebezpieczeństwach i sposobach przeciwdziałania im może się

170

przyczynić do ukształtowania odpowiednich, właściwych postaw młodego pokolenia wobec
występujących zagrożeń. Wskazana jest kontynuacja już realizowanych programów
profilaktycznych przy współpracy z Policją. W ramach organizowanych spotkań należy
systematycznie poruszać tematy z zakresu prewencji kryminalnej, narkomanii, negatywnego
wpływu przynależności do nieformalnych grup młodzieżowych i sekt religijnych,
negatywnych skutków picia alkoholu, palenia papierosów. Zagadnienia te powinny być
omawiane również przez pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców.

Cele szczegółowe:
Cel 5.1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.
Cel 5.2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole w szkole, w drodze do szkoły oraz w
miejscach spędzania czasu wolnego.
Cel 5.3. Zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Cel 5.4. Przeciwdziałanie zjawisku przestępczości wśród mieszkańców powiatu kraśnickiego.
Cel 5.5. Rozwój wsparcia osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów wynikających ze
stosowania przemocy i z dokonanych przestępstw.
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Podmioty
Cel szczegółowy

Nazwa zadania

Opis zadania

odpowiadające
za realizację

Termin
realizacji

Wskaźnik monitorujący

Źródła
finansowania

Systematyczne monitorowanie i wysyłanie patroli
policyjnych w tym pieszych na ulice miast, do
parków, na place zabaw, na miejsca parkingowe a
także w okolice urzędów czy instytucji celem
kontroli miejsc zagrożonych, zapobiegania
1. Monitoring i patrolowanie
ulic, parków, placów zabaw,
miejsc parkingowych, okolic
urzędów i instytucji oraz

kradzieży, rozbojów i innych przestępstw. Celem

Policja,

zadania jest zwiększanie świadomości

Straż Miejska,

społeczeństwa wobec zagrożeń ze strony

samorządy,

przestępców oraz możliwości obrony przed nimi

media

20162020

1. Liczba
przeprowadzonych akcji
monitorujących przez
służby porządkowe.

1. Budżet własny.

1. Liczba oznakowanych
rzeczy wartościowych w
trakcie danego roku
kalendarzowego.

1.Budżet własny.

1. Liczba wykroczeń
wynikających z art. 43
ust.1 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
2. Liczba cofniętych

1. Budżet miasta i
gmin.
2. Budżet własny.

a także informowanie o sposobach
zabezpieczania pojazdów oraz prowadzenie

5.1. Zapewnienie
bezpieczeństwa w
miejscach
publicznych i w
miejscu
zamieszkania

instruktażu w zakresie zapobiegania kradzieży i
ich wyposażenia. Przypominanie za
pośrednictwem mediów o potrzebie
prawidłowych zabezpieczeń prywatnego mienia.
2. Znakowanie przedmiotów

Zadanie polega na cyklicznym znakowaniu

wartościowych oraz

rzeczy wartościowych we czwartki w Komendzie

prowadzenie ewidencji

Powiatowej Policji w Kraśniku oraz podczas

elektronicznej, np.

festynów czy imprez rozrywkowych na terenie

znakowanych rowerów.

powiatu kraśnickiego.

Policja

20162020

Przeprowadzenie kontroli w punktach

Samorządy

3.Akcja „Stop sprzedaży

prowadzących handel napojami alkoholowymi

gminne, Gminne

2016-

alkoholu nieletnim”.

pod kątem posiadania aktualnych zezwoleń na

Komisje

2020

jego sprzedaż, przestrzegania przepisów ustawy o

Przeciwdziałające
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wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania

Uzależnieniom,

alkoholizmowi oraz uciążliwości dla

Policja, Straż

mieszkańców sąsiadujących z takimi punktami.

Miejska, PPIS.

zezwoleń na sprzedaż
alkoholu w danych roku
kalendarzowym.

Celem akcji jest ewentualne cofnięcie zezwoleń
na handel alkoholem właścicielom punktów
handlowo-gastronomicznych nie
przestrzegających zakazu jego sprzedaży osobom
nieletnim oraz znaczne ograniczenie liczby osób
poniżej 18-tego roku życia spożywających i
uzależnionych od alkoholu.
Działania prewencyjne mające na celu
zapobieganie oraz eliminowanie zachowań
agresywnych psów w stosunku do ludzi
(zwłaszcza dzieci, osób starszych i
niepełnosprawnych) oraz niestosowania środków
4.Realizacjaprogramu
„Uwaga pies”

ostrożności w trzymaniu zwierząt, w tym

Policja,

drażnienia psów, sprawdzenie legalności

samorządy, Straż

posiadania psów ras uznawanych za agresywne.

Miejska

20162020

1.Liczba
przeprowadzonych
spotkań profilaktycznych.

1.Budżet własny.

1. Liczba spotkań
zorganizowanych dla
dzieci.
2. Liczba spotkań z
pedagogami i
nauczycielami.

1. Budżet powiatu.
2. Sponsorzy.
3. Zewnętrzne źródła

W ramach programu organizowane są spotkania
profilaktyczne dla dzieci, rozmowy
dzielnicowych z mieszkańcami, informacje
zamieszczane na stronach internetowych, w
mediach lokalnych.
5.2. Zapewnienie
bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży
w szkole, w drodze
do szkoły oraz w
miejscach
spędzania czasu
wolnego.

1. Realizacja programów:

Edukacja dzieci i młodzieży w formie spotkań w

Policja,

„Odpowiedzialność prawna

szkole w obecności pedagogów i nauczycieli

Szkoły,

nieletnich”, „”Bezpieczne

dotyczących profilaktyki alkoholizmu i

Starostwo

20162020

Dziecko”, „Jestem

narkomanii, w tym dopalaczy oraz wykluczeń

Powiatowe w

Bezpieczny”, „Bezpieczna

społecznych. Celem programów jest zmniejszenie

Kraśniku,

Zima”, „Bezpieczne

liczby młodzieży szkolnej zagrożonej zjawiskiem

Kuratorium w

finansowania

173

Wakacje”, „Obcy –

alkoholizmu i narkomanii.

Lublinie,

Niebezpieczny”,

Służba Zdrowia,

„Profilaktyka a TY” („PaT)”,

Poradnie
terapeutyczne
Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w

2. Realizacja programów:
„Bezpieczna droga do
szkoły”,
„Bądź widoczny-bądź
bezpieczny”,

zakresie zachowania się w sytuacjach zagrożenia
dla życia i zdrowia, w zakresie profilaktyki i

Policja, Straż

zagadnień ochrony przeciwpożarowej, w zakresie

Pożarna,

udzielania pierwszej pomocy, oraz w zakresie

ratownicy

edukacji zdrowotnej. Celem programów jest

medyczni, PPIS,

spadek liczby zgonów z powodu wypadku

lekarze

20162020

1. Liczba
przeprowadzonych
spotkań w ramach danego
programu.

1. Budżet własny.
2. Budżet powiatu.

1. Liczba
przeprowadzonych akcji
ewakuacyjnych w danym
roku kalendarzowym.

1. Budżet własny.

1. Liczba
przeprowadzonych
spotkań z dziećmi i
młodzieżą.
2. Liczba
skontrolowanych
autobusów w tym
przewożących dzieci do
szkół.

1. Budżet własny.
2. Środki
zewnętrzne.

drogowego w pobliżu szkoły lub innego
nieszczęśliwego zdarzenia a także zmniejszenie
3.Akatualizowanie
schematów dróg ewakuacji i
przeprowadzenie próbnych
alarmów w szkołach i innych
placówkach.

Celem zadania jest udział Policji w
przeprowadzanych akcjach ewakuacyjnych na

Placówki

terenie placówek oświatowych czy całodobowych

Oświatowe,

2016-

placówek opieki nad dziećmi aby poprawić stan

Policja, Straż

2020

przygotowania się kierownictwa i kadry tych

Pożarna

placówek do ewentualnej ewakuacji osób.
Spotkania Policjantów z Wydziału Ruchu

1. Pogadanki w zakresie
bezpieczeństwa w ruchu
5.3. Zwiększanie
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym

drogowym dla dzieci i
młodzieży na temat
bezpiecznych zachowań na
drodze oraz skutków
niebezpiecznych zachowań.

Drogowego z dziećmi i młodzieżą na terenie
szkół w celu prowadzenia edukacji z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas
spotkań prezentacja filmów edukacyjnych
dotyczących skutków niebezpiecznych zachowań
na drodze oraz zachowań bezpiecznych. W
ramach edukacji Policja kontroluje autobusy w

Policja,
nauczyciele,
wychowawcy,
PZPPP w
Kraśniku

20162020

tym przewożące dzieci do szkół. Celem zadania
jest wyrobienie nawyków prawidłowego
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zachowania się dzieci i młodzieży na drodze.

Akcja informacyjno-edukacyjna prowadzona w
miejscach najczęściej uczęszczanych przez
2. Odczytywanie apelu
podczas różnych uroczystości
w tym podczas Mszy
świętych.

mieszkańców poprzez odczytywanie apelu o
odpowiednim oznakowaniu pieszych (noszenie

Policja,

znaczków odblaskowych) na drogach i o

Samorządy,

bezpiecznej jeździe przez kierowców (np.

Parafie

20162020

1. Liczba odczytanych
apeli w danym roku.

1. Środki własne.

1.Liczba zdarzeń
spowodowanych
nieprawidłowym
zabezpieczeniem
chodników i jezdni.

1.Środki własne.
2.Budżet powiatu.

1. Liczba osób biorących
udział w konkursie.

1. Budżet powiatu.
2. Środki
zewnętrzne.

podczas Mszy Świętej). Celem zadania jest
zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z
udziałem pieszych i dzieci.

3. Kontrola jezdni i
chodników szczególnie przy
szkołach oraz ciągach
pieszych w innych miejscach
publicznych oraz likwidacja
miejsc śliskich.

Zadanie polega na współpracy Policji z rejonami
dróg i informowanie o zaistniałych zdarzeniach
drogowych lub informacjach o złych warunkach
drogowych. Celem zadania jest zmniejszenie
ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych (w

Policja,

2016-

Samorządy

2020

tym dzieci i młodzieży) oraz upadków
skutkujących obrażeniami ciała.
Zadanie polega na przeprowadzeniu co roku
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w

4. Ogólnopolski Turniej

Ruchu Drogowym we współpracy z Samorządem

Bezpieczeństwa w Ruchu

Powiatowym, Miastem Kraśnik, szkołami

Drogowym.

podstawowymi i gimnazjami, Policją. Celem
zadania jest podniesienie wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz

Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku, Miasto

2016-

Kraśnik, Szkoły

2020

podstawowe i
Gimnazja, Policja
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znajomości zasad prawidłowego zachowania się
na drodze.

Bieżące informowanie mieszkańców powiatu
1. Akcje informacyjne
skierowane do mieszkańców
5.4.
Przeciwdziałanie
zjawisku
przestępczości
wśród
mieszkańców
powiatu
kraśnickiego.

powiatu kraśnickiego o
pojawiających się
zagrożeniach typu: kradzieże
metodą na wnuczka,
kradzieże kieszonkowe na
targowiskach miejskich,
wyłudzanie pożyczek i
kredytów.

kraśnickiego przez KPP za pośrednictwem strony
internetowej, lokalnych mediów o istniejących i
potencjalnych zagrożeniach dla mieszkańców w
tym osób samotnych, starszych, które są narażone
np.: na kradzieże metodą na wnuczka, metodą na
policjanta itp. Informowanie o kradzieżach
niezabezpieczonego mienia, np. rowerów,

Policja, Straż

2016-

Miejska, media

2020

1. Liczba
przeprowadzonych akcji
informacyjnych.

1. Budżet własny.
2. Środki
zewnętrzne.
3. Środki partnerów.

1. Ilość działań
promocyjnych
dotyczących
anonimowego telefonu i
telefonu zaufania.

1. Środki własne,
2. Budżet powiatu.
3. Środki
zewnętrzne.

wózków dziecięcych zostawionych przed
blokami, o kradzieżach kieszonkowych na
targowiskach miejskich, o zdarzeniach w ruchu
drogowym. Stałe propagowanie telefonów
alarmowych 112 i 997.

5.5. Rozwój
wsparcia osób i
rodzin w
rozwiązywaniu
problemów
wynikających ze
stosowania
przemocy i z
dokonanych
przestępstw.

1. Promocja anonimowego
telefonu „Niebieska Linia”
oraz telefonu zaufania
Komendanta Powiatowego
Policji w Kraśniku dla osób
doświadczających przemocy.

Zadanie polega na promowaniu przez Policję i
inne instytucje anonimowego telefonu Niebieska
Linia oraz telefonu zaufania Komendanta
Powiatowego Policji w Kraśniku. Na stronie
internetowej KPP w Kraśniku umieszcza się
informację o numerach telefonów, promuje w

Policja

20162020

mediach, gazecie, ulotkach.
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Zadanie polega na bezpośrednim świadczeniu
wsparcia osobom doznającym przemocy poprzez
2.

Bezpośrednia

pomoc osobom doznającym
przemocy w rodzinie przez
służby, instytucje i placówki
funkcjonujące w powiecie
kraśnickim.

instytucje i służby działające na terenie powiatu
kraśnickiego. W zakres zadania wchodzi
zakładanie Niebieskich Kart przez Policję,
zatrzymanie osób, przewiezienie do izby
wytrzeźwień w przypadku osób stosujących
przemoc pod wpływem alkoholu. Celem zadania
jest udzielenie bezpośredniej pomocy i wsparcia

Policja
Gminne Komisje

2016-

Przeciwdziałania

2020

Uzależnieniom

1. Liczba Niebieskich Kart
sporządzonych przez
Policję.
2. Liczba osób, które
zostały podejrzane o
stosowanie przemocy
przez służby do tego
powołane.

1. Środki własne.
2. Budżet gmin.

w przypadku zgłoszenia się osoby, która
doświadczyła przemocy.
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5.6. Priorytet 6: Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji inicjatyw
społecznych, które wspomagają rozwój lokalny, rozwiązywanie problemów
społecznych,

budowanie

społeczeństwa

obywatelskiego

i

wpływają

na

podnoszenie jakości życia na obszarze powiatu kraśnickiego

POWIATOWY PROGRAM AKTYWIZACJI KAPITAŁU LUDZKIEGO
Opis i uzasadnienie programu
Organizacje pozarządowe udowodniły swoja obecność w środowiskach lokalnych i
wpływ na kształtowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Działają na rzecz
szeroko rozumianego dobra społecznego. Są miejscem, w którym skupiają się osoby
umotywowane do pracy dla środowiska lokalnego i pracy w poczuciu osobistego spełnienia
się.
Podejmują cenne działania dla dobra obywateli oraz integrują i aktywizują
społeczność lokalną. Z tego względu są znakomitym uzupełnieniem działań podejmowanych
przez lokalne samorządy.
Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi pozwalana na
lepsze zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców
powiatu kraśnickiego.
Bardzo ważne jest więc budowanie i utrwalanie podstaw trwałej i systematycznej
współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi.
Organizacje pozarządowe są szkoła społecznego i obywatelskiego wychowania.
Wpływ sektora pozarządowego jest widoczny w wielu obszarach życia publicznego i winien
obejmować coraz to nowe obszary.
Będąc

rzecznikiem

ważnych

interesów

społecznych

przyczyniają

się

do

zdiagnozowania – analizy potrzeb i możliwości społeczności lokalnej, a następnie do
rozwiązania lub zminimalizowania wielu istotnych problemów społecznych.
Celowe jest wzmożenie współpracy samorządu i jednostek pomocy społecznej z
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zwalczania problemów społecznych w
celu efektywniejszego i bardziej ekonomicznego zabezpieczania potrzeb społeczności
lokalnej w tym zakresie oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację nowych
przedsięwzięć. Wśród kierunki działań w tym zakresie proponuje się w szczególności:
-

zlecanie w jak najszerszym zakresie zadań publicznych organizacjom pozarządowym;
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-

wsparcie przez samorządy zaplecza organizacji pozarządowych – znaczna część
organizacji pozarządowych z terenu powiatu kraśnickiego to organizacje o niewielkim
zapleczu technicznym, organizacyjnym, finansowym. W efekcie bardzo dużo wysiłku
i energii poświęcają one na starania mające na celu zabezpieczenie podstaw swej
działalności. Wsparcie ze strony samorządów mogłoby dać w efekcie pewne
minimum stabilności i pozwoliłoby skoncentrować się na pracy socjalnej.

-

doradztwo dla organizacji pozarządowych – wsparcie informacyjne, prawne i
merytoryczne np. o dostępnych funduszach i konkursach grantowych wspierających
III sektor w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

-

utworzenie powiatowej bazy organizacji pozarządowych – kompleksowa diagnoza,
rozpoznanie zasobów III sektora na terenie naszego powiatu.

-

szkolenie pracowników organizacji pozarządowych – przyczyni się do podniesienia
kwalifikacji personelu organizacji pozarządowych, a w konsekwencji zapewni wzrost
jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe.

-

wspieranie powstawania i funkcjonowania centrów wolontariatu – pozwoli to na
lepsze adresowanie działań wdrażanych przez wolontariuszy do środowisk
potrzebujących wsparcia, na efektywne wykorzystanie energii i wrażliwości niosących
pomoc.

-

prowadzenie

dialogu

przez

władze

samorządów

terytorialnych

szczebla

podstawowego w celu identyfikację potrzeb i artykulację interesów różnych grup
społecznych
-

włączenie w procesy przygotowywania i podejmowania decyzji;

-

samodzielne świadczenie usług społecznych

-

realizowanie własnych programów zaspokajania różnych potrzeb mieszkańców

-

występowanie w

roli innowatorów społecznych, krytyków projektowanych i

wdrożonych rozwiązań poprzez formułowanie alternatywnych wizji rozwojowych.
-

kształtowanie kultury obywatelskiej oraz umożliwianie awansu społeczno-edukacyjny
swoim członkom

-

tworzenia miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych,
W świetle powyższych założeń niezbędną jest współpraca władz lokalnych z

organizacjami społecznymi działającymi w tzw. trzecim sektorze, gdyż jest jedną z
najbardziej skutecznych i efektywnych form partycypacji społecznej. Wobec tego istotne jest
wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, gdyż to one wpływają w istotny sposób
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na rozwój kapitału społecznego i raczej skłaniają się do postaw konkurencyjnych, nie zaś
kooperatywnych.
Cele szczegółowe:
Cel 6.1. Podnoszenie kwalifikacji u członków organizacji pozarządowych i osób
współpracujących z trzecim sektorem
Cel 6.2. Pogłębienie dialogu pomiędzy partnerami współpracy
Cel 6.3. Promowanie idei wolontariatu w społeczności lokalnej
Cel 6.4. Stworzenie i uaktualnianie bazy danych o NGO w powiecie kraśnickim
Cel 6. 5. Promowanie lokalnych ngo i ich inicjatyw wśród społeczności lokalnej
Cel 6.6. Wsparcie finansowe organizacji rozpoczynających działalność.
Cel 6.7. Wyłonienie i przedstawienie sylwetek wolontariuszy działających w powiecie
kraśnickim oraz podziękowanie za ich całoroczne zaangażowanie.
Cel 6.8. Stworzenie płaszczyzny skupiającej przedstawicieli SKW, którzy promują i
prowadzą grupy wolontariuszy.
Cel 6.9. Wspieranie rodziny w pełnieniu ich obowiązków oraz organizowanie czasu wolnego
dzieciom i młodzieży.
Cel 6.10. Promowanie wolontariatu, poszerzanie wiedzy na jej temat i wspieranie
Cel 6.11. Rozwijanie pasji młodych ludzi z zakresu animowania kulturą, rozbudzenie w nich
nadziei na sukces oraz żywienie społeczeństwa lokalnego poprzez zaangażowanie do
aktywnych zmian
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Cel szczegółowy

6.1. Podnoszenie
kwalifikacji u
członków
organizacji
pozarządowych i
osób
współpracujących z
trzecim sektorem.

6.2. Pogłębienie
dialogu pomiędzy
partnerami
współpracy.

6.3. Promowanie
idei wolontariatu w
społeczności
lokalnej.
6.4. Stworzenie i
uaktualnianie bazy
danych o NGO w
powiecie
kraśnickim.

Opis zadania

Podmioty
odpowiadające za
realizację

Zadanie polegać będzie na organizowaniu
wsparcia dla ngo w zakresie nabycia
umiejętności pisania projektów i
wniosków o dofinansowanie działalności
programowej i w podejmowaniu się
realizacji zadań publicznych. W pierwszej
kolejności pomoc ta zostanie skierowana
do organizacji, które nie posiadają takiej
umiejętności. Organizacjom tym
organizowane będą cykliczne warsztaty
przed okresem ogłaszania informacji o
możliwościach aplikowanie o środki
publiczne.

ośrodki pomocy
społecznej,
powiatowe
centrum pomocy
rodzinie,
Stowarzyszenie
Centrum
Wolontariatu.

„Funkcjonowanie
Powiatowej Rady
Pożytku Publicznego”.

Utworzenie ciała społecznego o
charakterze konsultacyjnym i
opiniodawczym w zakresie zadań
wynikających z ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Samorząd
powiatowy.

„Działanie z pasją”.

Kontynuowanie prowadzonej od wielu lat
idei promowania Wolontariatu i
popularyzowanie postaw społecznych
opartych na bezinteresowności i
promowaniu własnej kreatywności.

Samorząd gminny,
samorząd
powiatowy,
organizacje
pozarządowe.

„Kto jest Kto”.

Cykliczne aktualizowanie informacji o
organizacjach poprzez wydawanie
jednolitego wydawnictwa zawierającego
aktualne informacje o władzach, siedzibie,
kontakcie, obszarach działalności oraz
zrealizowanych projektach.

Samorząd gminny,
samorząd
powiatowy,
organizacje
pozarządowe.

Nazwa zadania

„ABC tworzenia
projektów”.

Termin
realizacji

Wskaźnik
monitorujący

Źródła
finansowania

2016-2020

liczba organizacji
która nie posiada
umiejętności
tworzenia
dokumentów
aplikacyjnych.

środki własne
samorządów,
organizacji
pozarządowych,
instytucji i
organizacji
projektujących
szkolenia dla ngo.

2016-2020

liczba podjętych
inicjatyw
społecznych.

samorząd
powiatowy,
organizacje
pozarządowe.

2016-2020

liczba osób, która
w kolejnych latach
zaangażuje się w
działalność
wolontariacką.

Środki własne
organizacji
pozarządowych.

2016-2020

liczba organizacji
nie aktualizująca
danych o swoich
organizacjach
pozarządowych.

samorząd gminny,
samorząd
powiatowy,
organizacje
pozarządowe.
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6.5. Promowanie
lokalnych ngo i ich
inicjatyw wśród
społeczności
lokalnej.

6.6. Wsparcie
finansowe
organizacji
rozpoczynających
działalność.

6.7. Wyłonienie i
przedstawienie
sylwetek
wolontariuszy
działających w
powiecie kraśnickim
oraz podziękowanie
za ich całoroczne
zaangażowanie.
6.8. Stworzenie
płaszczyzny
skupiającej
przedstawicieli
SKW, którzy
promują i prowadzą
grupy
wolontariuszy.

„Forum organizacji
pozarządowych” .

„Grant rozwojowy dla
ngo”.

Dzień Wolontariusza

Szkolne Kluby
Wolontariusza

Skierowanie w stronę społeczności
lokalnej możliwości bezpośredniego
poznania organizacji pozarządowych,
poznać ich liderów, aktyw i osiągnięcia a
tym samym tworzyć warunki do
autopromocji i prezentowania oferty
programowej w celu rozwinięcia
działalności.
Utworzenie funduszu finansowego dla
organizacji, których roczne budżety nie
będą w danym roku przekraczać 10.000
tys. złotych z przeznaczeniem na rozwój
organizacji w kierunku podniesienia
skuteczności i systematyczności
działalności.

Samorząd gminny,
samorząd
powiatowy,
organizacje
pozarządowe.

2016-2020

liczba organizacji,
która nie
skorzystała z tej
formy promocji.

samorząd gminny,
samorząd
powiatowy,
organizacje
pozarządowe.

Samorząd gminny,
samorząd
powiatowy,
organizacje
pozarządowe,
środki zewnętrzne.

2016-2020

liczba organizacji
pozarządowych,
która nie
skorzystała z tej
formy wsparcia.

samorząd gminny,
samorząd
powiatowy,
organizacje
pozarządowe.

Dzień Wolontariusza obchodzony jest
corocznie 5 grudnia. W tym czasie będzie
organizowane Gala, podczas której
najaktywniejsi wolontariusze otrzymają
statuetki. Dla wszystkich w ramach
podziękowania odbędzie się koncert,
stanowiący swoiste podziękowanie dla
społeczników.

Centrum
Wolontariatu w
Kraśniku
Starostwo
Powiatowe

Co
rocznie w
m-cach
listopadgrudzień

Liczba zgłoszonych
i wyróżnionych
osób, jednostek,
organizacji

Środki własne,
MOPS, Starostwo,
inne

Sieć Szkolnych Klubów Wolontariusza
opiera się na złożeniu deklaracji
współpracy i koordynowaniu aktywnością
wolontariuszy w szkołach. Organizowanie
i prowadzenie szkoleń

Centrum
Wolontariatu w
Kraśniku

Liczba nowo

Środki własne,

powstałych

MOPS, Starostwo,

Klubów

inne

2016-2020
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6.9. Wspieranie
rodziny w
pełnieniu ich
obowiązków oraz
organizowanie
czasu wolnego
dzieciom i
młodzieży.

6.10. Promowanie
wolontariatu,
poszerzanie wiedzy
na jej temat i
wspieranie
6.11. Rozwijanie
pasji młodych
ludzi z zakresu
animowania
kulturą oraz
rozbudzenie w
nich nadziei na
sukces,
Ożywienie
społeczeństwa
lokalnego
poprzez
zaangażowanie do
aktywnych zmian.

Świetlica
Środowiskowa

Świetlica Środowiskowa „Słońce na dłoni”
to placówka wsparcia dziennego,
prowadzona w starej części Kraśnika przez
Centrum Wolontariatu w Kraśniku.
Gromadzi ona wokół siebie dzieci i
młodzież, pochodzących z miasta Kraśnik,
a ich sytuacja społeczno – ekonomicznym
jest trudna. Wychowawcy oraz
instruktorzy realizują opracowany program
wychowawczy, który pozawala na
osiągnięcie zamierzonych celów.
Placówka będzie otwarte codziennie, a
zajęcia dla wychowanków będą
prowadzone
w godzinach popołudniowych.

Kraśnicka Akademia
Wolontariuszy i
Animatorów (KAWA)

Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla
Wolontariuszy oraz prowadzenie szeregu
szkoleń i warsztatów mających na celu
poszerzanie wiedzy i ujemności działania,
zarządzania wolontariuszami.

Animacja P3

P 3 odnosi się do Pasji, Przygody i Pracy.
Zadanie skierowane jest do młodzieży,
która chce poszerzać swoje umiejętności z
pedagogiki cyrku i zabawy.

Centrum
2016-2020

Liczba
wychowanków
oraz rodzin
objętych
projektem

Środki własne,
MOPS, Starostwo,
ROPS,
inne

2016-2020

Liczba inicjatyw
Liczba osób
biorących udział w
inicjatywach

Środki własne,
MOPS, Starostwo,
MPiPS
inne

2016-2020

Liczba inicjatyw
Liczba osób
biorących udział w
inicjatywach

Środki własne,
MOPS, Starostwo,
inne

Wolontariatu w
Kraśniku

Centrum
Wolontariatu w
Kraśniku

Centrum
Wolontariatu w
Kraśniku
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5.7. Priorytet 7: Promocja i ochrona zdrowia w powiecie kraśnickim.

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA
Opis i uzasadnienie programu
Wybór celów i zadań w obszarze strategicznym zdrowie wynika z diagnozy tego
obszaru, opartej na danych statystycznych uzyskanych z różnych instytucji z terenu powiatu
kraśnickiego. Analiza najczęściej występujących chorób i zachorowalności wśród dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych wykazała, że mieszkańcy powiatu kraśnickiego potrzebują
edukacji zdrowotnej w kierunku zapobiegania chorobom nowotworowym, edukacji
zdrowotnej dzieci i młodzieży propagującej zdrowe odżywianie aby zapobiegać otyłości i
nadwadze. Społeczeństwo powiatu kraśnickiego wymaga także systematycznej edukacji
zdrowotnej wśród różnych grup społecznych (dzieci, młodzież, kobiety, mężczyźni, osoby
starsze itd.) w szczególności zwiększającej świadomość w zakresie dbałości o własne
zdrowie. Zadania strategiczne wyznaczone na okres od 2016-2020 roku są próbą zaspokojenia
potrzeb społeczeństwa pojawiających się we współczesnym świecie. Tempo życia oraz
zmieniające się nawyki żywieniowe wśród dzieci i młodzieży skutkują pojawieniem się
zachorowalności na różne choroby zwane coraz częściej chorobami cywilizacyjnymi.
W trosce o społeczeństwo należy podejmować próby przezwyciężania złych nawyków
i ukierunkowywać, szczególnie młode pokolenie, do zdrowszego stylu życia, który
zaprocentuje w przyszłości zdrowymi i silnymi ludźmi. Ważne jest aby zadania te realizować
we współpracy z instytucjami, które dysponują odpowiednim zapleczem technicznym,
kadrowym i finansowym co zapewni spełnienie założonych wskaźników realizacji zadań.
Wyznaczone cele i zadania do realizacji muszą być procesem długofalowym, aby skutecznie
mogły zmieniać świadomość mieszkańców i wpływać na pozytywne nastawienia do zmian w
kierunku zdrowego stylu życia. Obszar strategiczny zdrowie należy uznać za ważny dla
rozwoju społeczeństwa powiatu kraśnickiego bowiem wszelkie działania skierowane na
poprawę zdrowia mieszkańców skutkują w przyszłości długowiecznością obywateli i
pozytywnym nastawieniem na rozwój osobisty.

Cele szczegółowe:
Cel 7.1. Edukacja zdrowotna społeczeństwa na temat chorób nowotworowych – jak uniknąć
raka.
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Cel 7.2. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży dotycząca nadwagi i otyłości.
Cel 7.3. Edukacja zdrowotna prowadzona wśród różnych grup społecznych.
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Podmioty
Cel szczegółowy

Nazwa zadania

Opis zadania

odpowiadające
za realizację

Termin
realizacji

Wskaźnik monitorujący

Źródła
finansowania

Starostwo
7.1. Edukacja
zdrowotna
społeczeństwa na
temat chorób
nowotworowych –
jak uniknąć raka.

Akcje edukacyjno –

Powiatowe w
Kraśniku

zdrowotne dla
mieszkańców powiatu

Organizacja akcji z zakresu profilaktyki chorób

kraśnickiego

nowotworowych wśród różnych grup społecznych z

SP ZOZ w

ukierunkowane na

terenu powiatu kraśnickiego.

Kraśniku

2016 –
2020 r.

1. Liczba
przeprowadzonych akcji w
powiecie kraśnickim
2. Liczba uczestników.

1. Budżet powiatu
2. Sponsorzy
3. Zewnętrzne źródła
finansowania

profilaktykę
nowotworów.

PSSE w
Kraśniku
Organizacja akcji profilaktycznych mających na celu

7.2. Edukacja
zdrowotna dzieci i

Trening zdrowotny w

walkę z nadwagą i otyłością u dzieci i młodzieży poprzez

młodzieży

profilaktyce nadwagi i

edukację w zakresie trwałego kształtowania

dotycząca nadwagi

otyłości z terenu

prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży

i otyłości.

powiatu kraśnickiego

szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad

Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku
PSSE w
Kraśniku

2016 2020

1. Liczba
przeprowadzonych akcji w
powiecie kraśnickim.
2. Liczba uczestników.

1. Budżet powiatu
2. Sponsorzy
3. Zewnętrzne źródła
finansowania

efektywnego stylu życia i zbilansowania diety.
Starostwo
7.3. Edukacja

Spotkania edukacyjno

zdrowotna

-zdrowotne

prowadzona wśród

zwiększające

różnych grup

świadomość w

społecznych

zakresie dbałości o
własne zdrowie.

Powiatowe w
Kraśniku
Spotkania różnych grup społecznych mające na celu
podniesienie świadomości na temat zdrowego stylu życia

PSSE w

mieszkańców powiatu kraśnickiego.

Kraśniku

20162020

1. Liczba spotkań różnych
grup społecznych z terenu
powiatu kraśnickiego.
2. Liczba uczestników.

1. Budżet powiatu
2. Sponsorzy
3. Zewnętrzne źródła
finansowania

PCPR w
Kraśniku
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6. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII
6.1. MONITORING
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wyznacznikiem
rozwoju polityki społecznej na terenie powiatu kraśnickiego w latach 2016-2020. Strategia
ma charakter otwarty i elastyczny. W przypadku pojawienia się nowych możliwości
organizacyjnych, prawnych, nowych potrzeb społecznych przewidujemy możliwość a nawet
konieczność uzupełnienia jej o koncepcję wdrażania nowych inicjatyw i programów działań.
Nasza strategia nie jest dokumentem zamkniętym ani w sensie merytorycznym, ani
czasowym.

Jest

podstawą

do

stałego

monitorowania

środowiska

społecznego

i

programowania rozwoju, podczas którego należy weryfikować założenia, cele i sposoby ich
osiągania.
Monitoring strategii polega na bieżącej obserwacji i analizie wdrażania celów
strategicznych i realizacji programów operacyjnych. Umożliwia on obserwację stanu
zaawansowania projektów rozwojowych; ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych
za ich realizację; weryfikację zgodności założonych celów i efektywności wykorzystania
przeznaczonych na ich realizację środków; kontrolę postępu prac związanych z realizacją
działań. Monitoring ma na celu zapewnienie prawidłowości i wydajności wdrażanych
programów, poprzez zbieranie rzetelnych i wiarygodnych danych na temat programów,
realizowanych w ich ramach zadań. Może być również podstawą formułowania zmian w
dokumencie strategii, bądź planowaniu nowych projektów.
Nadzór nad realizacją całości zadań założonych w Strategii będzie prowadzony przez
Starostę Kraśnickiego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku. Zarządzeniem Starosty Kraśnickiego zostanie powołany Zespół ds. Wdrażania i
Monitorowania Strategii, w skład którego wejdzie 8 osób (przewodniczący Zespołu oraz po 1
osobie reprezentującej każdy z zespołów zadaniowych, które uczestniczyły w procesie
budowy strategii). Zadaniem zespołu będzie monitorowanie oraz okresowa ocena (1 raz w
roku) stopnia realizacji zaplanowanych działań, przedstawianie wniosków i rekomendacji
Radzie Powiatu oraz podmiotom, których te wnioski i rekomendacje będą dotyczyć, a także
ocena zasadności ewentualnej aktualizacji Strategii. Natomiast bieżący nadzór merytoryczny
nad realizacją poszczególnych zadań będzie należał do dyrektorów poszczególnych instytucji
i władz organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za wdrażane programy. Ocena
realizacji Strategii odbywać się będzie corocznie na podstawie sprawozdań przedkładanych
każdego roku przez realizatorów poszczególnych zadań Radzie Powiatu w Kraśniku.
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Dodatkowym elementem systemu monitoringu i wdrażania strategii powinno być
zapoczątkowanie cyklicznych spotkań poświęconych rozwiązywaniu problemów społecznych
powiatu kraśnickiego skupiających przedstawicieli wszystkich instytucji zaangażowanych w
powyższą problematykę.
Efektywna i skuteczna realizacja Programu Działań będzie uzależniona od wielu
równych czynników. Najważniejsze z nich to dostępność środków finansowych niezbędnych
do realizacji poszczególnych zamierzeń, kreatywność i stopień zaangażowania lokalnych
zasobów instytucjonalnych we wspólne działania, koordynacji działań i współpracy
zainteresowanych podmiotów, a także aktywności samych zainteresowanych, czyli
mieszkańców powiatu kraśnickiego.
Wszystkie działania realizowane w ramach strategii będą jawne. Informacja o
kolejnych etapach jej wdrażania, a także o wszelkich zmianach, będzie udostępniana na
stronie internetowej Powiatu Kraśnickiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w
Biuletynie Informacji Publicznej, a także w innych lokalnych mediach.

6.2. FINANSOWANIE
Potencjalne źródła finansowania działań przewidzianych do realizacji w Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowią:
-

środki finansowe powiatu i samorządów gminnych, a także samorządu województwa

-

budżet państwa

-

środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

-

wkład własny organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych
beneficjentów

-

fundusze strukturalne Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny29,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego30.

-

środki finansowe dostępne w ramach: Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

29

Europejski Fundusz Społeczny (ESF) promuje wykształcenie oraz mobilność geograficzną i zawodową
pracowników, wspiera powrót na rynek pracy osób bezrobotnych i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
30
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) finansuje przede wszystkim rozwój regionalny i lokalny
poprzez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych (np. z zakresu polityki społecznej inwestycje w infrastrukturę
edukacji i ochrony zdrowia), małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym zadaniem jest niwelowanie
dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.
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Zakres zadań przewidzianych do realizacji w strategii każe zwrócić szczególną
uwagę na zapisy dokumentów akcesyjnych, które przewidują możliwość pozyskiwania
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W szczególności odnosi się to do zapisów
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Realizacja części działań nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych.
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ZAKOŃCZENIE
Pomoc społeczna stanowi jedno z najważniejszych zadań realizowanych zarówno
przez administrację rządową jak i samorządową wszystkich szczebli. Jest również wiodącym
motywem działania wielu organizacji pozarządowych – także tych, które funkcjonują na
terenie powiatu kraśnickiego. Niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji tego typu
działań są: rzetelna diagnoza rzeczywistych potrzeb i problemów społeczności lokalnej oraz
długofalowy plan działań. Odpowiedzią na te postulaty jest niniejsza Powiatowa Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Opracowując niniejszy dokument opieraliśmy się na założeniu, że warunkiem
skuteczności działań w obszarze pomocy społecznej jest ich realizacja w ramach
zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym partnerem administracji samorządowej
powinny być pozostałe organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia
publicznego, w tym zwłaszcza organizacje pozarządowe. Niezbędna jest zarazem współpraca
samorządów wszystkich szczebli – wojewódzkiego, powiatowego i gminnych.
Analiza strategii, szczególnie propozycji działań prowadzi do wniosku, że
podstawowym wyzwaniem dla pomocy społecznej w najbliższych latach jest przejście od
modelu pomocy, którego zasadniczą funkcją było udzielanie wsparcia materialnego, do
modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin
zgłaszających się z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Współcześnie staje się to
możliwe dzięki rozwojowi na terenie powiatu kraśnickiego różnego rodzaju usług dla różnych
grup świadczeniobiorców, poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, terapii
i wyspecjalizowanej pracy socjalnej. Takie są współczesne tendencje i trendy w systemie
polityki społecznej.
Strategia określa kierunki osiągania wyznaczonych celów, które mają doprowadzić do:
stworzenia wspólnoty lokalnej zdolnej do podejmowania procesów samopomocowych
(konstytucyjna zasada solidarności), poprawienia efektywności istniejących systemów
wsparcia

i

ewentualne

tworzenie

uzupełniających

systemów

wsparcia

(zasada

pomocniczości), tworzenie wszelkich warunków pozwalających na pełny rozwój (zasada
dobra wspólnego).
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wieloletnim dokumentem
programowym, który stanowić będzie podstawę efektywnego zarządzania działaniami z
zakresu polityki społecznej przez samorząd oraz skutecznego pozyskiwania zewnętrznych
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środków finansowych z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej na realizację
projektów ze sfery społecznej.
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Aneks
Skład zespołów zadaniowych ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2016–2020 powołanych zarządzeniem Starosty Kraśnickiego
Nr 17/2015 z dnia 27 marca 2015r.:
Koordynator opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2016–2020 - Marek Klimek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kraśniku.
Zespół 1 – obszar strategiczny Sytuacja osób starszych
1. Jolanta Drag – Wnuk
2. Emilia Nicał
3. Katarzyna Kępa
4. Karina Lisica – Baran
5. Maria Adamek
6. Anna Suchora
7. Beata Machulska
Zespół 2 – obszar strategiczny Uzależnienia
1. Agnieszka Orzeł – Depta
2. Małgorzata Iwan
3. Grzegorz Baran
4. Jacek Aniołek
5. Anna Wróblewska
6. Anna Łukasik
7. Dorota Tybulczuk
Zespół 3 – obszar strategiczny Ubóstwo
1. Ewa Morska
2. Barbara Kuryś
3. Anna Łuba
4. Monika Momot
5. Małgorzata Lamorska
6. Iwona Włodarczyk
7. Tadeusz Bartoś
8. Angelika Marcinkowska
Zespół 4 – obszar strategiczny Bezrobocie
1. Agnieszka Mochol
2. Danuta Szydłowska
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3.
4.
5.
6.
7.

Małgorzata Mazur
Anna Wronka
Grażyna Kruszec
Magdalena Róg
Kamila Kajda

Zespół 5 – obszar strategiczny Bezpieczeństwo publiczne
1. Dorota Węcławska –Baran
2. Ryszard Rafalski
3. Antoni Rachoń
4. Beata Piątek
5. Przemysław Michałek
6. Danuta Płecha
7. Stanisław Sierakowski
8. Magdalena Kania
Zespół 6 – obszar strategiczny Aktywność społeczna i organizacje pozarządowe
1. Aneta Sapuła – Kołodziejczyk
2. Wioletta Wilkos
3. Anna Karamon
4. Danuta Szydłowska
5. Dariusz Krysiak
6. Małgorzata Jamróz
7. Krzysztof Pulikowski
Zespół 7 – obszar strategiczny Zdrowie
1. Andrzej Wąsik
2. Katarzyna Michalczewska
3. Irena Drozd
4. Agnieszka Dziewa
5. Józefa Baran
6. Ewa Wołoszyn
7. Ewa Opoka
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