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WSTĘP

Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

w

Powiecie

Włodawskim

jest

podstawowym dokumentem określającym politykę społeczną powiatu włodawskiego.
Polityka ta, będąc jednym z zadao samorządu, przejawia się w postępie społecznym i dążeniu
do zaspokajania potrzeb wszystkich mieszkaoców powiatu.
Dynamiczne uwarunkowania rozwojowe stawiają przed samorządem powiatowym
zadania z zakresu polityki społecznej. Występujące istotne i zmieniające się problemy
społeczne decydują o tym, że władze samorządowe oraz inne instytucje na poziomie
powiatowym

stają

przed

koniecznością

podejmowania

długofalowych

działao.

Zaprezentowane w strategii zintegrowane i zrównoważone rozwiązywanie problemów sfery
społecznej pozwala na przyjęcie nowych rozwiązao, w celu ograniczenia niekorzystnych
zjawisk i pobudzania aktywności społecznej. Opracowanie strategii w zakresie polityki
społecznej wynika z konieczności zaplanowania skoordynowanych działao, które
w określonej przestrzeni, czasie i sytuacji społeczno-gospodarczej, przy uwzględnieniu
środków, jakie będą do dyspozycji, a także możliwych do uruchomienia regionalnych
zasobów, wywołają oczekiwane efekty.
Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) do zadao z zakresu pomocy społecznej
realizowanych przez powiat należy opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych. Dokument ten poddany ocenie radnych powiatu oraz konsultacjom
społecznym, a następnie przyjęty przez Zarząd i Radę Powiatu Włodawskiego określa opcje
rozwoju w poszczególnych obszarach i wariant rozwoju.
Strategia polityki społecznej, wychodząc naprzeciw wyzwaniom i oczekiwaniom
społecznym, ma się przyczyniad do poprawy warunków życia mieszkaoców. Dokument ten
powinien dad odpowiedź na pytanie: jak – uwzględniając bieżącą sytuację społeczną
i problemy oraz aktualne uwarunkowania zewnętrzne – optymalnie wykorzystad wszystkie
istniejące szanse na rzecz intensyfikacji postępu społecznego. Strategia wyznacza
najważniejsze kierunki działania i cele strategiczne dla regionu w zakresie planowania zadao.
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Zawiera cele i ich rozwinięcia, w stopniu stanowiącym podstawę do formułowania
programów realizowanych na terenie powiatu, które stanowią podstawę do zbudowania
w miarę spójnego i skutecznego systemu instytucjonalnej ochrony bezpieczeostwa swych
obywateli. Daje to możliwośd i gwarancję zaspokojenia różnorodnych potrzeb, dążeo,
aspiracji i oczekiwao zarówno pojedynczych ludzi jak i grup. Istotą powiatowej strategii
polityki społecznej jest odpowiednie planowanie strategiczne, rozwiązujące najważniejsze
problemy społeczne. Sformułowanie celów szczegółowych i operacyjnych na poziomie
powiatu wiąże się z dośd jednoznacznymi i konkretnymi zapisami w ustawach. Strategia
powiatu koncentruje się więc na określeniu celów szczegółowych.
Strategia jest dokumentem programowym dla samorządu, zdecydowanego stworzyd
nowoczesne formy rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierad przedsięwzięcia
instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeo i osób. Dokument ten powinien
stanowid podstawę efektywnego zarządzania działaniami z zakresu polityki społecznej.
Systematyzacja rozwiązao dla poszczególnych problemów społecznych doprowadzi do
integracji społecznej i jednocześnie ukierunkuje działania władz na rzecz kreowania postępu
społecznego. Jej przygotowanie ma na celu stworzenie podstaw merytorycznych,
metodologicznych i organizacyjnych dla realizacji zadao z zakresu rozwiązywania problemów
społecznych w powiecie włodawskim w latach 2011-2021.
Strategia zawiera programy działao strategicznych, z których jeden dotyczy zadao na
rzecz pomocy dziecku i rodzinie, a drugi przedstawia program na rzecz osób
niepełnosprawnych. Wdrożenie w życie działao wymienionych w programach, o których
mowa wyżej (dotyczy głównie tych zadao, których realizacja będzie wymagała nakładów
finansowych), poprzedzone zostanie opracowaniem szczegółowego harmonogramu pracy
uwzględniającego rodzaj, zakres i adresatów działao, partnerów w ich realizacji, sposób
finansowania itp. Wprowadzenie w życie przedstawionych programów uzależnione będzie
od wielu czynników. Zaplanowane do wykonania zadania wymagają zaangażowania w ich
realizację nie tylko pracowników administracji samorządowej, ale także różnych instytucji,
fundacji, związków wyznaniowych i organizacji społecznych. Ważna jest także aktywna
postawa osób i rodzin potrzebujących pomocy, jako podmiotów wspomagających proces
rozwiązywania problemów społecznych. Konieczne jest również zapewnienie niezbędnych
funduszy na sfinansowanie wyznaczonych przedsięwzięd.
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Przedstawione opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ma charakter otwarty z uwagi na możliwośd pojawienia się nowych
uwarunkowao społeczno-gospodarczych, które determinowad będą weryfikację i aktualizację
przygotowanych programów.
Aktualnie sprawą o fundamentalnym znaczeniu będzie zaangażowanie jak największej
grupy mieszkaoców na rzecz tworzenia nowych wartości i rozwiązao na płaszczyźnie polityki
społecznej.
Długofalowa polityka społeczna nie ma ściśle określonego horyzontu czasowego. Cele
strategiczne zawarte w strategii długoterminowej, rozumianej jako proces, nie posiadają
domkniętego czasookresu ze względu na ich otwarty charakter. Strategia jest określona
na 10 lat.

5

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021

Rozdział I
METODOLOGIA I ORGANIZACJA

Samorząd powiatu włodawskiego zobowiązany jest do opracowania i realizacji strategii
powiatowej w zakresie polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju
powiatu, obejmującej w szczególności programy:
 Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 Wyrównywania szans osób niepełnosprawnych;
 Pomocy społecznej;
 Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Polityka społeczna jest działalnością samorządu i organizacji pozarządowych, która
służy rozwiązywaniu kwestii społecznych. Ma zatem na celu kształtowanie warunków życia
ludności oraz stosunków międzyludzkich, zwłaszcza w środowisku zamieszkania i pracy.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata
2011-2021 jest strategią rozwoju społecznego powiatu włodawskiego, ponieważ polityka
społeczna nie jest wyłącznie domeną jednego sektora realizowanego przez resorty pracy
i zabezpieczenia społecznego, ale także innych resortów takich jak: edukacji, kultury,
rolnictwa, sprawiedliwości, zdrowia. Jej przedmiotem są potrzeby osób w społeczności, ich
rodzaje, stan i sposób ich zaspokajania z punktu widzenia celu generalnego, jakim jest rozwój
społeczny.
Rozwój społeczny to poprawa jakości życia oraz swoista nowa jakośd całości życia
społecznego oparta na integracji społecznej. Integracja rozumiana jest jako działania
wspólnotowe na zasadach dialogu, wzajemności i równorzędności w dążeniu do
społeczeostwa demokratycznego.
Politykę społeczną, której celem jest społeczeostwo zintegrowane i jednocześnie
wolne od problemów wykluczenia społecznego i ubóstwa realizowad można przede
wszystkim poprzez partycypację społeczną.
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Przy opracowaniu strategii polityki społecznej przyjęto model konsultacji społecznej,
polegający na możliwie szerokim udziale władz i społeczności lokalnej w pracach nad
strategią, przy jednoczesnym zaangażowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej,
instytucji pomocy społecznej, organizacji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych lub
z wykluczenia społecznego i zewnętrznych, odpowiadających m.in. za zorganizowanie
procesu konsultacji społecznych.
Na podstawie art. 19 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r Nr 175
poz. 1362 ), Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
nr 1-1/2010 z dnia 11 maja 2010r powołano Zespół do spraw opracowania Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 20112021. W jego skład weszli:
1. Danuta Romaoczuk – przewodnicząca
2. Sylwia Łoś – członek
3. Urszula Rudko - członek

Praca Zespołu rozpoczęła się od analizy problemów społecznych na terenie Powiatu
Włodawskiego w oparciu o Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2002-2010, Strategię Rozwoju Powiatu Włodawskiego na lata 2008-2015, materiały
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół wystąpił do Instytucji Pomocy Społecznej
celem zebrania danych statystycznych określających sytuację społeczną w powiecie.
Informacje uzyskano od:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie



Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej



Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna We Włodawie



Komenda Powiatowa Policji we Włodawie



Urząd Miasta Włodawa



Urzędy wszystkich gmin z terenu Powiatu Włodawskiego



Szkoły średnie z terenu powiatu



Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie



Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie



Włodawski Dom Kultury
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Wszystkie funkcjonujące na terenie powiatu placówki podstawowej opieki
medycznej



Starostwo Powiatowe we Włodawie



Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Włodawie



Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Następnym etapem były warsztaty szkoleniowe w dniach: 14 maja i 17 czerwca 2010
roku prowadzone przez Panią Grażynę Gruba-Jankowską. Spotkania odbywały się
w Starostwie Powiatowym we Włodawie, a ich celem było zidentyfikowanie celów
i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie obszarach polityki
społecznej. Miały one charakter warsztatów partycypacyjnego modelu budowania strategii
rozwiązywania problemów społecznych opartych na metodologii Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zaproszeni uczestnicy reprezentowali różne środowiska
i organizacje funkcjonujące w społeczności lokalnej. W działaniach warsztatowych wzięli
udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, jednostek pomocy społecznej oraz
organizacji społecznych. Lista uczestników warsztatów znajduje się Załączniku nr 1.

Prace nad strategią oraz formami rozwiązywania problemów społecznych objęły
następujące tematy:
1. Diagnoza sytuacji społecznej w powiecie;
2. Analiza doświadczeo i przejawów współpracy w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych;
3. Sformułowanie propozycji wizji rozwoju powiatu;
4. Analiza problemów, potrzeb oraz zasobów społecznych w powiecie;
5. Określenie stopnia integracji społecznej;
6. Sformułowanie założeo (wizji, misji i celów strategicznych) do GSRPS w oparciu
o partycypację społeczną i zasady rozwoju społecznego;
7. Określenie sposobu zarządzania realizacją strategii;
8. Budowanie i przyznawanie pierwszeostwa projektom rozwiązywania problemów
społecznych;
9. Sprecyzowanie działao zespołu wdrożeniowego;
10. Przyjęcie zasad i procedur monitoringu oraz ewaluacji;
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11. Upowszechnienie wyników działao.
Praca reprezentatywnej grupy uczestników była ważna, zarówno ze względu na
możliwośd udziału w trafnym i pełnym zidentyfikowaniu sytuacji społecznej w powiecie, jak
również z uwagi na współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji odnoszących się do
wszystkich

mieszkaoców.

Partycypacja

oznacza

bowiem

bezpośredni

wpływ

na

podejmowane decyzje w obszarze polityki społecznej w powiecie i jej zakres oddziaływania.
Podejście do tworzenia strategii nakierowanej przede wszystkim na rozwój poprzez,
między innymi rozwiązywanie problemów społecznych oparto na zasadach rozwoju
społecznego. Należą do nich następujące zasady:
1. Wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia.
2. Wsparcie dla istniejących inicjatyw prospołecznych.
3. Tworzenie nowych inicjatyw prospołecznych wspierających integrację społeczną.
4. Tworzenie działao o szerokim zasięgu.
5. Tworzenie działao o długotrwałych efektach.
6. Działania profilaktyczne.

Wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia
Zasada wyrównywania szans i podnoszenia jakości życia odnosi się do całościowego
spojrzenia na mieszkaoców danego powiatu. Nadmierna polaryzacja społeczna prowadzi do
napięd i konfliktów. Osobom wymagającym wsparcia społecznego należy umożliwid
jednakowe szanse dla osiągnięcia zaspokojenia potrzeb życiowych.
Projektowane

działania

powinny

respektowad

zasadę

pomocniczości

(subsydiarności), zgodnie z którą w pierwszej kolejności potrzeby winny byd zaspakajanie
poprzez rodzinę, społecznośd lokalną a dopiero w dalszej kolejności przez gminę czy
paostwo. W projektowanych działaniach dąży się do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem lokalnym.
Rozwiązywanie problemów społecznych w wpływa na podnoszenie jakości życia
społecznego, np. prace porządkowe na terenach zielonych należących do gmin i powiatu
(parki, domy kultury, obiekty szkolne) wykonywane przez osoby bezrobotne wpłynie
pozytywnie na estetykę miejsca oraz pozwoli osobom pozbawionym pracy dokonad
readaptacji zawodowej.
9
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W tej zasadzie mieszczą się projekty mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych
dzieci z rodzin niezasobnych materialnie, zapewnienie godziwego życia dla osób w wieku
podeszłym lub samotnych, zapewnienie warunków bytowania osobom bezdomnymi itp.

Wsparcie dla istniejących inicjatyw prospołecznych
Poprzez tę zasadę dąży się do dokonania wzmocnienia potencjału lokalnych instytucji
działających w sferze społecznej. Ich znaczenie jest ogromne z punktu widzenia integracji
społecznej, zaspakajania potrzeby przynależności. Działalnośd wielu instytucji trzeciego
sektora oparta jest o działalnośd wolontarystyczną. Zapewnia to zarówno możliwośd
zwiększania zaangażowania społecznego mieszkaoców jak i rozwój potencjału organizacji.
Zaplanowane projekty winny wspierad istniejące inicjatywy zarówno poprzez włączenie ich
systemu pomocy społecznej w gminach i powiecie w długookresowej perspektywie (plan
współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Tworzenie nowych inicjatyw prospołecznych wspierających integrację społeczną
W społecznościach lokalnych możliwe są dwa scenariusze sposobów rozwiązywania
problemów społecznych przez mieszkaoców. W pierwszym z nich – dośd powszechnym
i dominującym wśród klientów pomocy społecznej – osoby, których problem dotyczy
prezentują postawy bierną i wycofaną. Problem „przerzucają” na odpowiednie instytucje.
Dominuje postawa roszczeniowa lub bezradnośd. Inne scenariusze dotyczą rozwiązywania
problemów pojawiających się w społeczności lokalnej, w których ludzie są zaangażowani, aby
je rozwiązad. Potrafią się zorganizowad, zadziaład, aby dokonad zmiany. Pozwala to na
zaspokojenie potrzeb społecznych oraz rozwiązanie problemów oraz zacieśnid więzi miedzy
mieszkaocami. Charakterystyczne jest jednak to, iż inicjatywy takie powoli podupadają i bez
dalszego wsparcia nie mają szans na zrealizowanie wielu ciekawych przedsięwzięd.
Inicjatywy społeczne wymagają wsparcia w dłuższej perspektywie czasowej.
Niewystarczające są działania związane z pomocą w uruchomieniu oraz sformalizowaniu
przedsięwzięcia, ale potrzebna jest pomoc w dalszym funkcjonowaniu.
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Tworzenie działao o szerokim zasięgu
Problemy społeczne mają wielowymiarowy charakter i ich rozwiązanie wymaga
systemowych rozstrzygnięd, zintegrowanej współpracy instytucjonalnej. Oddziaływanie na
poszczególne problemy społeczne pozwala i winno oddziaływad na inne sfery. Np. planując
działania w odniesieniu do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – należy odnieśd się nie
tylko do zagrożeo związanych z piciem alkoholu (funkcja profilaktyczna), ale również należy
wpłynąd na postawy tych dzieci wobec pracy, relacji w rodzinie, podejmowane role
społeczne.
Obok oddziaływania projektu w zakresie zmian w życiu jednostki czy rodziny warto
zauważyd wpływ podejmowanych działao w aspekcie geograficzno-terytorialnym. Rozwijając
usługi socjalne np. tanie budownictwo socjalne można spowodowad w sposób pośredni
poprawę relacji międzyludzkich, likwidację problemu zagęszczenia mieszkaniowego i szansę
na wyjście ze środowisk patologicznych.

Tworzenie działao o długotrwałych efektach
Projektowane działania powinny mied charakter długodystansowy. Nie powinny
koncentrowad się jedynie na rozwiązaniu doraźnym – typu „zapewniamy dożywianie dzieci
przez 1 rok szkolny”, ale zapewniad oddziaływanie projektu na kilka lat – np. „wspieramy
powstanie

stowarzyszenia

zapewniającego

organizowanie

posiłków

dla

dzieci”.

Podstawowym elementem będzie praca rodziców niebędących w stanie zaspokoid potrzeb
dzieci. Należy dążyd także do kształtowania u rodziców właściwych umiejętności i postaw
w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka. Działania przyniosą długotrwały
efekt w postaci wyrobienia właściwych nawyków związanych z wypełnianiem funkcji
opiekuoczo-wychowawczych.

Działania profilaktyczne
Zorganizowane

przedsięwzięcia

winny

dążyd

do

ograniczania

problemów

społecznych, poprzez wczesną interwencję oraz działania zapobiegawcze. Rozpoznając
problemy należy dokonad prognozy rozwoju społeczności, zauważyd trendy rozwoju
i potencjalne zagrożenia dla społeczności. Dotyczy to także rozwiązao w zakresie
przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym (klęski żywiołowe).
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Zasady te pozwoliły na określenie i ocenę przedsięwzięd zaplanowanych w trakcie
warsztatów pod kątem ich użyteczności i skuteczności. Ma to znaczenie fundamentalne dla
strategicznego myślenia o społecznym rozwoju, bowiem pozwala na podjęcie działao
umożliwiających nie tylko doraźne rozwiązanie problemów, ale także wprowadzenie zmian
społecznych mających szeroki zasięg społeczny oraz długotrwały wpływ.

Ważnym etapem pracy było opracowanie analizy SWOT:
 silne strony (wewnętrzne) polityki społecznej w Powiecie Włodawskim;
 słabe strony (wewnętrzne);
 szanse (zewnętrzne);
 zagrożenia (zewnętrzne).
Analiza była próbą odpowiedzi na pytanie: „Jakie podjąd działania, żeby zlikwidowad
słabe strony i zniwelowad zagrożenia, a uzyskad efekt rozwoju?”.
Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano cele działania, opierając się na
wcześniej wybranych (w wyniku dyskusji) słabych stronach i zagrożeniach. Podobnie
pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans.
Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów
w poszczególnych obszarach polityki społecznej. W ten sposób wynikiem konsultacji było
wypracowanie kilkudziesięciu celów w sześciu obszarach polityki społecznej. Dla ustalenia
priorytetów polityki społecznej w powiecie włodawskim wybrano 6 celów strategicznych.
Wybrane cele zhierarchizowano w sposób określony w rozdziale.
Zhierarchizowane cele w poszczególnych obszarach polityki społecznej oraz
wybranym wariancie rozwoju, na drodze społecznej konsultacji, stały się podstawą
opracowania propozycji projektów do realizacji. W obszarach dotyczących rozwiązywania
problemów społecznych posłużono się głównymi priorytetami wynikającymi z wybranego
wariantu prowadzenia polityki społecznej.
Obszary te nazwano w następujący sposób:
 ZDROWIE
 EDUKACJA
 KULTURA
 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK
12

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021

 POMOC SPOŁECZNA
 INTEGRACJA SPOŁECZNA
Dla grup w poszczególnych obszarach:
 Seniorzy;
 Dzieci i młodzież;
 Rodziny;
 Społecznośd – integracja;
SRPS w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021 stanowi dokument, będący
podstawą do prowadzenia efektywnej polityki społecznej i przyczyni się do koordynacji
działao instytucji samorządowych, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Strategia
jest stworzona według metodologii planowania strategicznego oraz planowania społecznego.
Wszystkie jej elementy tworzą spójną całośd. Dokument zawiera wszystkie niezbędne
elementy właściwe dla tego typu strategii. Opracowana Strategia jest podstawą skutecznego
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z budżetu paostwa i funduszy Unii
Europejskiej, na realizację projektów ze sfery społecznej. Zgodnośd ze Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wymagana dla projektów współfinansowanych
ze środków unijnych, realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich oraz innych projektów ze sfery społecznej, dla których stanowi ona
potencjalne uzasadnienie.
Strategia polityki społecznej jest to długofalowa koncepcja działania w zakresie
polityki społecznej obejmująca założenia strategiczne w postaci celów wynikających
z sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzeb mieszkaoców oraz uwarunkowao zewnętrznych,
wskazująca środki ich osiągnięcia oraz dążąca do osiągnięcia postępu społecznego.
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Rozdział II
CHARAKTERYSTYKA POWIATU WŁODAWSKIEGO

2.1. Przestrzeo i środowisko
Położenie i charakterystyka

Powiat włodawski stanowi jednostkę strukturalną województwa lubelskiego.
Znajduje się w środkowo-wschodniej części województwa, granicząc z Ukrainą i Białorusią.
W skład powiatu wchodzi miasto Włodawa i 150 wsi położonych w 7 gminach wiejskich:
Włodawa, Hanna, Stary Brus, Wyryki, Haosk, Wola Uhruska, Urszulin. Teren powiatu
włodawskiego zajmuje powierzchnię 1256,4 km2.
Rysunek nr 1: Mapa powiatu włodawskiego z podziałem na gminy

Źródło: Oficjalna strona Powiatu Włodawskiego (www.powiat.wlodawa.pl)
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Walory przyrodnicze

Głównym atutem powiatu jest zróżnicowany i nieskażony krajobraz. Cechuje go
występowanie dużych kompleksów leśnych, rezerwatów przyrody i licznych jezior. Lasy
zajmują aż 40% całej powierzchni powiatu. Na jego terenie położony jest Poleski Park
Narodowy, chroniący najcenniejsze obszary torfowiskowo-bagienne, obejmujący 6160 ha.
Obszarami o szczególnych walorach przyrodniczych są też parki krajobrazowe (Poleski Park
Krajobrazowy, Sobiborski Park Krajobrazowy) o łącznej powierzchni 14030 ha oraz obszary
krajobrazu chronionego o powierzchni 30357 ha. Powiat cieszy się zainteresowaniem
miłośników przyrody, grzybiarzy i turystów. Obok Włodawy znajduje się największy ośrodek
wypoczynkowy w całym województwie – Jezioro Białe o (I klasa czystości wody).

Rysunek nr 2: Procentowy udział lasów i użytków rolnych w powierzchni gmin powiatu

Opracowanie wg stanu z 2009 r. (dane GUS)
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Walory kulturowe

Charakterystyczne dla powiatu włodawskiego jest jego dziedzictwo kulturowe
z licznymi zabytkami umiejscowionymi we Włodawie, Adampolu, Hannie, Haosku, Holi,
Horostycie, Kosyniu, Lubieniu, Orchówku, Różance, Sobiborze, Uhrusku, Wereszczynie,
Wyrykach, Wytycznie i Załuczu Starym. W powiecie znajduje się skansen Wsi Poleskiej
w Holi, skansen w Kołaczach, Zagroda Poleska w Starym Brusie, Muzeum Poleskiego Parku
Narodowego w Załuczu Starym, Muzeum Pojezierza Łęczyosko-Włodawskiego we Włodawie
z Oddziałem Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze.

2.2.

Społeczeostwo

Sytuacja demograficzna

Powiat liczy 39526 mieszkaoców, z tego na wsi mieszka 26018 osób (66% ogółu
ludności), a w mieście 13508 osób. Powiat włodawski jest powiatem najsłabiej zaludnionym
w województwie. Jego gęstośd zaludnienia wynosi tylko 31 osób na 1 km 2, podczas gdy
w województwie lubelskim wskaźnik ten wynosi 86. Pod względem liczby ludności powiat
włodawski znajduje się na 23. miejscu (po powiecie parczewskim) wśród wszystkich 24
powiatów województwa lubelskiego.
Tabela nr 1: Liczba ludności w gminach powiatu włodawskiego w 2009 r.
ogółem
POWIAT WŁODAWSKI

mężczyźni

kobiety

39526

31

19509

20017

13508

752

6503

7005

Włodawa

6072

25

3055

3017

Wola Uhruska

4095

27

1991

2104

Urszulin

3928

23

1964

1964

Haosk

3850

22

1937

1913

Hanna

3181

23

1626

1555

Wyryki

2723

12

1343

1380

Stary Brus

2169

16

1093

1.076

Miasto Włodawa

Gminy wiejskie

na 1 km 2

Stan z 2009 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego
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Wiek i struktura wykształcenia

W powiecie włodawskim występuje dośd korzystna struktura demograficzna. Wysoki
jest udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i niższy w poprodukcyjnym. Odsetek
ludności w wieku produkcyjnym jest taki sam jak w województwie i wynosi 63%, zaś odsetek
ludności w wieku przedprodukcyjnym jest o 1% wyższy od statystyki wojewódzkiej.
Ze strukturą wieku powiązany jest wskaźnik obciążenia demograficznego, pokazujący liczbę
osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym – dla
powiatu włodawskiego wynosi on 57,7.
Zjawiskiem występującym w powiecie, obserwowanym od dłuższego czasu, podobnie
jak w kraju, jest malejący przyrost naturalny oraz wyludnianie się i starzenie wsi. Wg danych
GUS w 2009r przyrost naturalny dla powiatu włodawskiego wyniósł -2 (na 1000 ludności).
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności w 2008 r.
wzrosło w stosunku do 2000 r. (-2,67) i wyniosło -3,94.
Długoterminowe prognozy demograficzne wskazują na stopniowy spadek ludności
powiatu włodawskiego. Według danych GUS (opracowanych w 2002 r.1) w 2015 r. będzie
39.143 mieszkaoców, zaś w 2030 r. liczba ta spadnie do 37.832.
Tabela nr 2: Struktura ludności powiatu włodawskiego w 2009 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚCI

Stan ludności ogółem, w tym:

39526

mężczyźni

19509

kobiety

20017

Ludnośd w wieku przedprodukcyjnym ogółem
Ludnośd w wieku produkcyjnym ogółem

7853
25065 (63%)

Ludnośd w wieku poprodukcyjnym ogółem

6608

Urodzenia żywe

431

Zgony ogółem

509

Przyrost naturalny

-78
Stan z 2009 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego

1

Według tej prognozy w 2009 r. miało byd 39.615 ludności, było zaś 39.526, czyli nieco mniej.
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Pomimo, że na przestrzeni ostatnich lat odnotowano pozytywne zmiany w zakresie
wykształcenia mieszkaoców powiatu włodawskiego, to jednak udział osób z wyższym
i średnim wykształceniem nadal jest niższy niż w województwie i kraju. 7% osób w powiecie
legitymuje się wykształceniem wyższym (w województwie wskaźnik ten wynosi 8%, w kraju
zaś 8,%). 22% mieszkaoców posiada wykształcenie średnie (o 2 punkty procentowe mniej niż
w kraju).
W roku szkolnym 2008/2009 wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 65,5%
stanowili absolwenci liceów, 24,3% absolwenci techników, zaś 10% stanowili absolwenci
zasadniczych szkół zawodowych.
W 2008 r. zawarto w powiecie 292 małżeostwa oraz orzeczono 29 rozwodów oraz
1 separację. Wśród zawartych małżeostw 69% stanowiły śluby wyznaniowe. Jest to mniej niż
średnia w województwie, gdzie takich małżeostw zawarto 75%.

Gospodarstwa domowe i źródła utrzymania

W powiecie włodawskim jest około 13,6 tys. gospodarstw domowych (stan w 2007).
Na koniec 2006 r. średnio dochody brutto kształtowały się w powiecie włodawskim na
poziomie 1960 zł - stanowiło to 74,3% średniej krajowej. Duża część mieszkańców utrzymuje
się z niezarobkowych źródeł utrzymania (renty, emerytury, pomoc opieki społecznej itp.)

Według danych Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło
w 2008 r. 2428,65. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosiło
2764,15 i było o 1095,81 zł wyższe niż w sektorze prywatnym. Zestawienia te nie są
miarodajne, ponieważ nie obejmują podmiotów gospodarczych zatrudniających poniżej
9 osób, fundacji, stowarzyszeo.

Warunki mieszkaniowe

W 2006 r. (wg danych US w Lublinie) na terenie powiatu znajdowało się 13660
mieszkao. Zdecydowana większośd z nich to domy jednorodzinne. Przeciętnie mieszkanie
zajmuje 73,8 m2 powierzchni użytkowej oraz posiada 3,8 izb, co stanowi taki sam wynik jak
w województwie. Przeciętnie w jednym mieszkaniu zamieszkują prawie 3 osoby (2,9).
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W 2006 r. 86,6% mieszkao podłączonych było do sieci wodociągowej. Nieliczne
mieszkania podłączone są do gazu sieciowego. „Powiat włodawski jest białą plamą na mapie
gazownictwa

województwa

lubelskiego.

Ten

mankament

powoduje

koniecznośd

zaopatrywania się, tak podmiotów prawnych, a jak i fizycznych w gaz z butli”2.
Według danych z 2006 r. 28,7% mieszkao w powiecie nie było wyposażonych
w ustęp, łazienki nie posiadało zaś 27,5% mieszkao. Wskaźniki te są nieco gorsze niż
przeciętna w województwie (24,1% nie posiada ustępu, 23,8 nie posiada łazienki). 65,7%
mieszkao w powiecie ogrzewanych było poprzez centralne ogrzewanie.

Niepełnosprawnośd

W powiecie włodawskim w 2007 r. było około 7 tys. osób niepełnosprawnych
(z prawnym orzeczeniem), co stanowi ponad 17% ogółu mieszkaoców powiatu. Aż 4 tys.
osób niepełnosprawnych stanowią osoby w wieku produkcyjnym, co oznacza, że stanowią
one prawie 16% mieszkaoców w wieku produkcyjnym (średnia krajowa jest dużo niższa
i wynosi 8,7%).
W 2009 r. 150 osób niepełnosprawnych objętych było rehabilitacją zawodową, czyli
przygotowaniem do uzyskania zatrudnienia i wykonywania pracy. Na koniec listopada 2009
roku zarejestrowanych było 69 bezrobotnych niepełnosprawnych, z których zaledwie 5 miało
prawo do zasiłku.
W 2009 r. 80 osób objęto rehabilitacją społeczną, którą jest umożliwianie osobom
niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym (np. warsztaty terapii zajęciowej,
turnusy rehabilitacyjne).

Poziom wykluczenia społecznego

Wysoki poziom bezrobocia oraz niskie dochody mieszkaoców, osiągane zarówno ze
źródeł zarobkowych jak i niezarobkowych, są głównymi przyczynami wykluczenia
społecznego. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na ciągle wysoki poziom wykluczenia
społecznego w powiecie są: ubóstwo, bezrobocie, bezradnośd w sprawach opiekuoczo –
wychowawczych oraz ciężka lub długotrwała choroba.
2

Cyt. za. Strategia Rozwoju Powiatu Włodawskiego na lata 2008-2015, Włodawa 2008, s. 68.
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W 2008 r. 15,4% mieszkaoców powiatu włodawskiego należało do beneficjentów
opieki społecznej. Największy wskaźnik odnotowano w Gminie Stary Brus – z pomocy
społecznej korzystało prawie 42% mieszkaoców. Najmniejszy odsetek klientów opieki
społecznej zamieszkuje w Gminie Wyryki (6,1%). Pomoc ta udzielana jest zarówno przez
samorząd gminny (w ramach Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej), jak i samorząd
powiatowy (głównie poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). W 2009 r. powiat
włodawski przeznaczył około 8,6 mln zł na różne formy wsparcia w ramach pomocy
społecznej. Stanowi to 20% wydatków budżetu powiatu (przy średniej dla powiatów
w województwie wynoszącej 19,2%).
Tabela nr 3: Procentowy udział beneficjentów pomocy społecznej wśród ogółu ludności

powiatu w 2008 r.
POWIAT WŁODAWSKI

15,4%

Miasto Włodawa

10,6%

Gmina Włodawa

20,4%

Gmina Urszulin

11,6%

Gmina Stary Brus

41,9%

Gmina Haosk

12,9%

Gmina Hanna

18,4%

Gmina Wyryki

6,1%

Gmina Wola Uhruska

19,8%
Źródło: Dane GUS: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010
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2.2.1. Rynek pracy i bezrobocie

Zatrudnienie

Opracowanie wg danych z 2008 Urzędu Statystycznego w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie podał, że na koniec 2008 r. w powiecie włodawskim
było 5007 osób pracujących, tj. tylko 13% osób w wieku produkcyjnym. Wynik ten
w przypadku powiatu włodawskiego jest daleko niemiarodajny, ponieważ nie obejmuje
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób (a takich w powiecie jest
najwięcej), rolników indywidualnych (których także jest duża liczba) oraz fundacji,
stowarzyszeo, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych,
organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego oraz duchownych.
Według statystyk z 2009 r. aż 55% pracujących zajmuje się rolnictwem i leśnictwem.
Warto zauważyd, że w stosunku do 2000 r. wskaźnik ten zdecydowanie zmalał – wówczas
było to 64%. Liczby te są pochodną rolniczego charakteru gospodarki. Użytki rolne zajmują
około 50% powierzchni powiatu (40% zajmują lasy).
W strukturze osób pracujących drugie miejsce (po zatrudnionych w rolnictwie)
zajmują zatrudnieni w sektorze publicznym (23%). Usługami rynkowymi (handel, transport,
usługi) zajmuje się 11% zatrudnionych. Tyle samo osób pracuje w przemyśle i budownictwie.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2009 roku w powiecie
włodawskim było zarejestrowanych 2442 podmiotów gospodarczych. W ogólnej liczbie
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podmiotów dominowały firmy małe, działające w sferze handlu i usług. W mieście Włodawa,
gdzie liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. osób wynosi 945, odnotowuje się
najwyższy poziom przedsiębiorczości w powiecie (dla którego wskaźnik ten wynosi jedynie
618).

Tabela nr 4: Podmioty gospodarcze w 2009 r.
Ilośd podmiotów prowadzących
działalnośd gospodarczą
zarejestrowanych w krajowym
rejestrze REGON

Liczba podmiotów
gospodarczych
na 10 tys. osób

2442

618

Miasto Włodawa

1277

945

Gmina Włodawa

325

535

Gmina Urszulin

189

481

Gmina Stary Brus

94

433

Gmina Haosk

161

418

Gmina Hanna

131

412

Gmina Wyryki

108

397

Gmina Wola Uhruska

157

383

POWIAT
WŁODAWSKI

Opracowanie wg stanu z 2009 r. (dane GUS)
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Samozatrudnienie i promocja przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie opracował i wdraża „Program Promocji
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy”. Wśród celów ustalono wspieranie
przedsiębiorczości i samozatrudnienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Jedną z form
przeciwdziałania bezrobociu jest aktywizacja mieszkaoców w zakresie samo zatrudnienia
i przedsiębiorczości. Jednak, z opinii uczestników partycypacji społecznej, gotowośd
mieszkaoców powiatu do podejmowania działalności na własny rachunek jest dosyd
ograniczona. Do głównych barier utrudniających założenie własnej firmy należy zaliczyd:
trudności finansowe, brak kwalifikacji i doświadczenia, a także brak wsparcia ze strony
instytucji ryku pracy w zakresie aktywnego wspierania potencjalnych przedsiębiorców.
Dlatego też, jednym ze strategicznych kierunków działao instytucji rynku pracy i otoczenia
biznesu powinien byd rozwój kompleksowych instrumentów wsparcia dla osób
rozpoczynających działalnośd gospodarczą. Usługi te powinny obejmowad nie tylko
bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia własnej firmy, ale także
instrumenty wsparcia finansowego np. system małych dotacji na rozpoczęcie własnej
działalności.

Struktura bezrobocia

Jednym z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych w powiecie
włodawskim jest wysokie bezrobocie, najwyższe w całym województwie. W 2009 roku 20,6%
mieszkaoców posiadało status osoby bezrobotnej (tj. aż o 7,8% więcej niż stopa bezrobocia
w województwie). W całym 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie dysponował
851 ofertami pracy.
W 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie zarejestrowanych było 3439
bezrobotnych, w tym wg stanu na 30.11.2009 r. tylko 517 osób miało prawo do zasiłku
(15%). Blisko 48,7% zarejestrowanych (1674) stanowiły kobiety, wśród których jedynie 11%
posiadało prawo do zasiłku. Zdecydowana większośd bezrobotnych – 2293 osób, pochodzi
z terenów wiejskich, stanowiąc prawie 67% ogółu zarejestrowanych.
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Tabela nr 5: Struktura osób bezrobotnych w latach 2007-2009
2007

2008

2009

LICZBA OSÓB
K

M

K

M

K

M

bezrobotnych
w wieku do 25 lat

390

361

397

365

425

432

długotrwale bezrobotnych

1166

934

1062

818

1033

845

poszukujących pracy

17

25

18

21

20

31

z prawem do zasiłku

149

337

168

300

178

372

bezrobotnych w okresie do
12 miesięcy od dnia
ukooczenia szkoły

97

76

108

65

99

93

Opracowanie: PUP we Włodawie

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia bezrobotnych należy stwierdzid, że
najczęściej bez pracy pozostawały osoby posiadające wykształcenie podstawowe i zasadnicze
zawodowe. Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie w 2008 r. stanowiły one 56%
zarejestrowanych (w 2000 r. było to aż 63%). Liczba bezrobotnych z wykształceniem
wyższym w 2000 r. wynosiła 160 (3,7%), zaś w 2008 r. wzrosła i wyniosła 221 (czyli 7%).

Rysunek nr 4: Struktura wykształcenia osób bezrobotnych:

Opracowanie wg danych US w Lublinie z 2008 r.
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2.2.2. Ochrona zdrowia

Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej

Tabela nr 6: Wykaz placówek służby zdrowia zapewniających podstawową opiekę
zdrowotną
NAZWA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

ADRES

1

SP ZOZ w Woli Uhruskiej

ul. 1 Maja 1 22-230 Wola Uhruska

2

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Fides” w Haosku

ul. Kościelna 11. 22-235 Haosk

3

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Gloria” w Starym
Brusie

Stary Brus 109,
22-244 Stary Brus

4

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „AniMed” w
Urszulinie

ul. Lubelska 31/1,
22-234 Urszulin

5

NZOZ Centrum Medyczne „Vita” w Urszulinie

ul. Modrzewiowa 1/1,
22-234 Urszulin

6

NZOZ „Centrum Medyczne Vita” w Urszulinie

ul. Modrzewiowa 1/1,
22-234 Urszulin

7

NZOZ „Salus” w Wyrykach

Wyryki 155, 22-205 Wyryki

8

NZOZ „Vita-Dent” w Wyrykach

Wyryki 155, 22-205 Wyryki

Ośrodek Zdrowia w Hannie (NZOZ w Sławatyczach)

Hanna 161, 22-220 Hanna

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Vita” we Włodawie

ul. 1000-lecia PP 13,
22-200 Włodawa

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Zdrowa Rodzina” we
Włodawie

ul. Mielczarskiego 9,
22-200 Włodawa

SP ZOZ we Włodawie

al. Piłsudskiego 64,
22-200 Włodawa

NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów we Włodawie

al. Piłsudskiego 66,
22-200 Włodawa

14

SP ZOZ Dział Pomocy Doraźnej Biuro Wezwao we Włodawie:
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie

al. Piłsudskiego 55,
22-200 Włodawa

15

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej „Hospicjum” we
Włodawie

al. Piłsudskiego 64,
22-200 Włodawa

ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu

Adampol 14, 22 – 200 Włodawa

9
10

11

12

13

16
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Na terenie powiatu włodawskiego funkcjonuje jeden publiczny szpital (SP ZOZ we
Włodawie) posiadający ok. 200 łóżek. Poza szpitalem istnieje w powiecie 15 placówek
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (przychodnie i ośrodki zdrowia). Poza placówkami
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w powiecie funkcjonują indywidualne praktyki lekarskie
oferujące opiekę ogólną oraz specjalistyczną (dentystyczną, ginekologiczno-położniczą).
W całym powiecie w 2009 r. w zakładach opieki zdrowotnej oraz w ramach
profilaktyki lekarskiej udzielono 282 tys. porad lekarskich (w roku 2008 udzielono ich mniej:
264,8 tys.). 31% stanowiły porady specjalistyczne. Do najczęściej występujący w powiecie
schorzeo należą choroby układu krążenia – aż 48%. W 2009 r. odnotowano ich 7138, czyli aż
o 765 więcej niż 2 lata wcześniej. W stosunku do 2007 r. stwierdzono także znacznie więcej
przypadków cukrzycy (o 374 więcej), chorób obwodowego układu nerwowego (o 280) oraz
chorób układu trawienia (o 144).

Rysunek nr 5: Najczęściej występujące schorzenia na terenie powiatu w 2009 r.

Źródło: Opracowanie PCPR możliwe na podstawie danych NZOZ

Stomatolodzy udzielili 37,2 tys. porad (około 5 tys. więcej niż w 2008 r.). Na jednego
mieszkaoca przypada 8,1 porad i jest to nieco więcej niż średnia w województwie (7,8).
Statystycznie na 1000 ludności powiatu przypada o jednego mniej lekarza i jedną
mniej pielęgniarkę niż w województwie.
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Rysunek nr 6: Kadra medyczna przypadająca na 1000 ludności w 2008 r.

Zestawienie GUS (Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010)

W powiecie włodawskim funkcjonuje 19 aptek. Przeważająca większośd z nich
znajduje się we Włodawie (11). 4 apteki w mieście realizują dyżury nocne i świąteczne:
 Apteka „Rondo”, ul. Chełmska 25
 Apteka PZF „Cefarm-Lublin”, ul. Rynek 18
 Apteka, ul. Żeromskiego 33
 Apteka „W Dworku”, ul. Piłsudskiego 22
W 2008 r. statystycznie na 1 aptekę przypadało 2479 mieszkaoców powiatu (o 251
mniej osób niż przeciętnie w województwie). W 19 aptekach powiatu zatrudnionych jest
tylko 20 magistrów farmacji (przeciętnie w województwie apteki zatrudniają po dwóch
farmaceutów).
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2.2.3. Bezpieczeostwo publiczne

Strukturę organizacyjną Powiatowej Komendy Policji we Włodawie stanowią
4 posterunki gminne w: Hannie, Haosku, Urszulinie i Woli Uhruskiej. Gminy Stary Brus
i Wyryki posiadają punkty przyjęd interesantów.
W roku 2009 policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie odnotowali 865
przestępstw. Wskaźnik wykrywalności przestępstw stwierdzonych w całym powiecie w 2009
r. wynosił 81,7% i był prawie o 11 punktów procentowych wyższy niż wskaźnik wojewódzki.
W 2008 r. wskaźnik ten był mniejszy i wynosił 79,3%. Najskuteczniej wykrywane były rozboje
(100%), przestępstwa drogowe (99,5%), gospodarcze (97,4%) oraz narkotykowe (85,7%).
Kradzieże rzeczy wykrywane były w prawie 43%, co stanowiło dużo lepszy wynik niż
w województwie (28,8%). Wskaźnik wykrywalności włamao na tle rabunkowym wynosił 55%
i również był lepszy niż w województwie (31%).

Tabela nr 7: Struktura przestępstw w latach 2007-2009

Ogółem
Kierowanie w stanie nietrzeźwym
Kradzież zwykła
Kradzież z włamaniem
Wypadki drogowe
Bójki i pobicia
Przemoc w rodzinie
Rozboje
Pozostałe

2007

2008

2009

944
158
145
78
40
18
38
13
454

818
176
131
70
40
20
38
6
337

865
229
116
67
30
30
18
8
367

Dane z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie

Alarmujące jest, że w 2009 r. w grupie stwierdzonych przestępstw aż 26%
przypadków dotyczyło kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwym. Nietrzeźwi kierujący
w okresie od stycznia do października 2009 r. byli sprawcami 3 wypadków (czyli 12% z 25
wszystkich wypadków z tego okresu).
Powiatowa Komenda Paostwowej Straży Pożarnej we Włodawie stanowi trzon
powiatowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Według danych statystycznych dotyczących
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2008 r. (US w Lublinie) wśród zarejestrowanej działalności paostwowej straży pożarnej było
159 pożarów. Ucierpiało w nich 30 obiektów mieszkalnych oraz zostało zniszczonych 0,37 ha
lasów. Pożary te nie pociągnęły za sobą ofiar w ludziach. Straż wyjechała w 2008 r. tylko do
4 fałszywych alarmów, co jest bardzo dobrym wynikiem na tle innych powiatów
i województwa (w którym było łącznie 415 takich przypadków). Straż, poza zagrożeniem
ogniem, interweniowała 290 razy w miejscowych zagrożeniach (czyli w sytuacjach zagrożenia
życia i mienia, takich jak wypadki w komunikacji, awarie techniczne, katastrofy naturalne
itp.).

W powiecie działają także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
 OSP w Orchówku
 OSP w Różance
 OSP w Żukowie
 OSP w Zahajkach
 OSP w Dołhobrodach
 OSP w Hannie
 OSP w Starym Brusie
 OSP w Urszulinie
 OSP w Wereszczynie
 OSP w Haosku
 OSP w Woli Uhruskiej
 OSP w Uhrusk
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2.2.4. Infrastruktura społeczna

Infrastrukturę społeczną stanowi zespół obiektów publicznych zaspokajających
potrzeby oświatowe, socjalne i kulturalne ludności. Do infrastruktury społecznej zaliczamy
infrastrukturę z zakresu oświaty i wychowania, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej,
wypoczynku i kultury fizycznej oraz bezpieczeostwa. Stan tej infrastruktury w znacznym
stopniu określa jakośd życia mieszkaoców i możliwości rozwoju.

Oświata i
wychowanie
Ochrona zdrowia

2992,2
14,4

4012,6 2179,3
26,9

4681,8 12111,2

5129

25,3

11,3

215,7

122,7

2321,5 1732,3

2244,6

6604,4

3630,2

WYRYKI

WOLA
UHRUSKA

WŁODAWA

WŁODAWA
MIASTO

URSZULIN

STARY BRUS

HAOSK

HANNA

Tabela nr 8: Wydatki budżetów gmin w sferze polityki społecznej w 2009 r. w tys. zł:

3464,2 2453,4
31,5

19,2

Pomoc społeczna
i pozostałe
zadania z zakresu
polityki społecznej

1661,8

Edukacyjna opieka
wychowawcza

149,7

152,9

220

101,1

353,3

264,8

179,1

239,8

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

215,7

422,5

149,6

139,3

1034,2

462,5

160

75,4

Kultura fizyczna i
sport

1148,6

76,2

2,9

5,1

2488,7

82,7

464

20,2

Razem

6182,4

7183,2 22807,5

9691,9

WYDATKI
BUDŻETÓW GMIN
OGÓŁEM

9937,6 10815,6 6243,1 12220,4 35631,5 16019,6 10383,6 6343,3

7012,6 4309,4

2293,2 1904,4

6592 4712,4

Opracowanie na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
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Tabela nr 9: Wydatki budżetu powiatu w sferze polityki społecznej w 2009 r. w tys. zł:

2008 r.
Oświata i wychowanie

2009 r.

10013,1

10361,4

Ochrona zdrowia

1113,6

1617,1

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki
społecznej

7638,2

8662,9

Edukacyjna opieka wychowawcza

3510,1

3894,3

805,5

552,5

33,6

37,9

Razem

23014,1

25116,1

WYDATKI BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM

37356,1

42895,3

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport

Opracowanie na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

46 000

38 204

3 835

48 215

1 078 447

HAOSK

135 000

126 800

14 593

8 055

78 216

1 522 368

STARY BRUS

201 064

56 695

3 286

62 275

850 318

URSZULIN

72 111

54 739

22 170

3 217

34 468

1 435 902

miasto
WŁODAWA

484 738

230 296

41 917

20 902

172 273

3 853 797

WŁODAWA

259 177

180 000

4 787

19 700

192 000

2 199 557

WOLA UHRUSKA

167 658

120 000

51 778

9 688

109 078

1 454 214

WYRYKI

221 679

35 000

5 766

40 051

1 135 214

-

-

Świadczenia
rodzinne

DPS

113 326

Zasiłki stałe

Dożywianie

HANNA

2007

Składki
zdrowotne

Zasiłki celowe i
okresowe

Poniżej zostały przedstawione zestawienia wykonania budżetu na zadania pomocy
społecznej w gminach w latach 2007-2009. Opracowanie powstało w oparciu o dane
gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.

31

36 134

4 120

49 145

979 110

HAOSK

145 000

129 830

14 597

7 935

76 500

1 569 169

STARY BRUS

403 235

65 802

9 122

3 737

50 696

769 509

URSZULIN

128 335

26790

27 410

2 608

35 222

1 424 653

miasto
WŁODAWA

484 738

245 000

60 067

21 765

189 561

3 600 487

WŁODAWA

303 086

190 000

23 639

21 000

208 478

2 142 000

WOLA UHRUSKA

196 426

100 000

76 194

9 862

108 842

1 523 200

WYRYKI

287 223

44 000

17 450

5 766

40 051

1 135 214

Zasiłki stałe

Świadczenia
rodzinne

151 626

56 000

49 492

5 620

55 773

940 950

HAOSK

124 722

125 960

18 509

6 598

55 035

1 561 180,0

STARY BRUS

465 959

63 833

12 549

3 113

43 403

763 916

URSZULIN

122 022

22 445

43 118

3 204

40 760

1 461 375

miasto
WŁODAWA

449 425

231 500

73 470

22 253

188 561

3 761 017

WŁODAWA

310 651

170 000

47 688

15 300

166 451

2 330 000

WOLA UHRUSKA

172 782

100 000

80 901

10 536

106 777

1 429 218

WYRYKI

311 501

45 000

16 643

5 982

47 569

1 045 628

Składki
zdrowotne

Dożywianie

HANNA

2009

DPS

Zasiłki celowe i
okresowe

Świadczenia
rodzinne

46 000

Zasiłki stałe

147 150

Składki
zdrowotne

Dożywianie

HANNA

2008

DPS

Zasiłki celowe i
okresowe
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Edukacja

Jednym z najważniejszych zadao samorządów lokalnych jest zapewnienie
mieszkaocom zadawalającego dostępu do edukacji.

Tabela nr 10: Stan infrastruktury edukacyjnej w 2009 r. w powiecie włodawskim
RODZAJ

LICZBA

ILOŚD UCZNIÓW

35

982

Przedszkola

7

533

Szkoły podstawowe

24

2370

Gimnazja

10

1541

Szkoły ponadgimnazjalne

10

1730

Szkoły policealne

2

34

Placówki wychowania przedszkolnego,
w tym:

Dane GUS z 2009 r.: www.stat.gov.pl

W powiecie włodawskim funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
oferujący naukę dzieciom i młodzieży o różnych stopniach upośledzenia umysłowego.
W skład Ośrodka wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum oraz zasadnicza szkoła zawodowa
(kucharz małej gastronomii, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, cukiernik). Ośrodek dostosowany
jest dodatkowo do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W roku szkolnym 2008/2009
wśród 109 uczniów ośmiu było dodatkowo niepełnosprawnych.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczają także do szkół
publicznych. Dla przykładu w gminie Wola Uhruska uczy się 7 takich dzieci, w Starym Brusie
6, W Wyrykach 5, w Haosku 4, w Urszulinie 3.
W powiecie włodawskim niewystarczająca jest sied przedszkoli. W 2009 r. było
1496 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). W każdej z gmin funkcjonują placówki
wychowania przedszkolnego, lecz w przeważającej mierze dotyczą one tzw. „klas zerowych”.
Częśd placówek stanowią tzw. punkty przedszkolne, będące alternatywną formą wychowania
przedszkolnego, wprowadzone przez MEN w styczniu 2008 r. W Powiecie w 2009 r.
funkcjonowało tylko 7 przedszkoli, do których uczęszczało 533 dzieci. Gminy Stary Brus,
Wyryki i Włodawa nie miały ani jednego przedszkola, zaś w Gminie Hanna jest tylko jedno
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przedszkole, powstałe w 2009 r. oferujące 9 miejsc. Przedszkola w powiecie są w pełni
obłożone, a nawet, jak w przypadku Miasta Włodawa, przyjmują więcej dzieci niż posiadają
miejsc (362 dzieci przy 343 miejscach). W roku szkolnym 2009/2010 pełnego obłożenia nie
było tylko w Gminie Haosk (11 wolnych miejsc) oraz w Gminie Urszulin (2 miejsca). Gmina
Urszulin w stosunku do roku szkolnego 2008/2009 podwoiła liczbę miejsc.

Tabela nr 11: Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010
w powiecie włodawskim

Miasto Włodawa
Gmina Haosk
Gmina Urszulin
Gmina Wola
Gmina
UhruskaHanna
Gmina Włodawa
Gmina Wyryki
Gmina Stary Brus

Liczba przedszkoli

Ilośd miejsc

Liczba dzieci
w przedszkolach

3
1
1
1
1
0
0
0

343
100
50
25
9
-

362
89
48
25
9
Opracowanie wg danych GUS z 2010 r.

Powiat włodawski – podobnie jak sąsiednie powiaty – nie dysponuje ani jednym
żłobkiem. Problem ten dotyczy większości województwa, w którym w 2008 r. funkcjonowały
23 tego typu placówki.
Komputeryzacja szkół jest jednym ze współczesnych wyznaczników jakości
kształcenia. Pod tym względem powiat włodawski nie odbiega znacząco od standardów
wojewódzkich czy krajowych. W roku szkolnym 2009/2010 średnio w szkołach
podstawowych na 1 komputer (z dostępem do Internetu) przeznaczony do użytku uczniów
przypada 6 uczniów, natomiast w gimnazjach na jeden komputer przypada 8 uczniów.
Według danych PCPR w szkołach na terenie powiatu włodawskiego pracuje około 450
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). 35,8% etatów stanowią nauczyciele o najwyższym
poziomie awansu zawodowego – nauczyciele dyplomowani.
Powiat włodawski dysponuje Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włodawie.
Poradnia jest jednostką organizacyjną powiatu, zapewniającą pomoc i poradnictwo dzieciom
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oraz młodzieży szkolnej. W poradni pracuje 10 specjalistów (pedagogów, psychologów,
logopedów).

Rysunek nr 6: Struktura zatrudnienia nauczycieli w powiecie włodawskim w roku szkolnym
2008/2009 – Stopieo awansu zawodowego

Opracowanie w oparciu o dane PCPR uzyskane z Urzędów Gmin oraz szkół
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Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla sektora publicznego w tworzeniu
wspólnych projektów polityki społecznej. Na terenie powiatu włodawskiego działa
kilkadziesiąt

organizacji

pozarządowych.

Według

danych

zawartych

w

Ewidencji

Stowarzyszeo Powiatu na terenie powiatu włodawskiego w 2007 r. (stan na 30 czerwca)
zarejestrowanych było 97 organizacji pozarządowych.
 33 Stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej (czyli tzw. stowarzyszenia
zwykłe)
 34 ochotnicze straże pożarne
 22 stowarzyszenia sportowe (w połowie to uczniowskie kluby sportowe działające
przy placówkach oświatowych)
 Tylko 2 organizacje pozarządowe mają status organizacji pożytku publicznego
(obie w mieście Włodawa).
Wiele z tych stowarzyszeo jest nieaktywnych, istnieją tylko w rejestrze. Organizacje
pozarządowe w powiecie włodawskim powinny byd katalizatorem aktywności społecznej
oraz oddziaływad na jakośd polityki społecznej i rządzenia na terenie powiatu.
Kilkadziesiąt stowarzyszeo i organizacji pozarządowych z powiatu aktywnie
uczestniczy w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych, jak też i szeroko pojmowanej
działalności statutowej. Najczęstszym zakresem działao jest kultura, sport, turystyka czy
promocja oraz polityka społeczna i ochrona zdrowia.
Największą aktywnością w powiecie włodawskim wyróżnia się miasto Włodawa oraz
gminy: Włodawa, Wola Uhruska, Urszulin i Hanna.
Wśród wielu organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych są
m.in.:
 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” we Włodawie
 Integracyjne Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych w Urszulinie
 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych we
Włodawie
 Stowarzyszenie „Trzeźwymi Bądźcie” we Włodawie
36

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021

 Klub Abstynenta „Arka” we Włodawie
 Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
 Nadbużaoskie Stowarzyszenie Edukacyjne we Włodawie
 Dołhobrodzkie Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe
 Stowarzyszenie Lokalne Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie
Włodawskim
 Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Nasz Dom”
 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie
 Stowarzyszenie Seniorów „Złota Jesieo” we Włodawie
 Stowarzyszenie „Malina” w Starym Brusie
 Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia
 Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej i Integracji Kultur i Społeczności w Zahajkach

Na terenie Powiatu funkcjonuje wiele oddziałów organizacji o zasięgu ogólnopolskim, m.in.:


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów



Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo



Polskie Stowarzyszenie Diabetyków



Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem”



Związek Kombatantów i Polskich Więźniów Politycznych



Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym
„Edukator” w Łomży: Oddział w Zaświatyczach



Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Coraz dynamiczniej rozwijają się także lokalne grupy działania, które mają formę
partnerstwa publiczno – prywatnego. Ich celem jest wykorzystywanie aktywności lokalnej
dla poprawy życia mieszkaoców. W 2007 r. w powiecie włodawskim działały dwie takie LGD.
Jedną z nich jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, obejmujące gminy powiatu
włodawskiego: Włodawę, Wolę Uhruską, Haosk, Hannę, Stary Brus, Wyryki oraz gminę Ruda
Huta z Powiatu Chełmskiego. Drugą LGD jest Fundacja „Liderzy Polesia” obejmująca Urszulin
oraz gminę Cyców (powiat łęczyoski). Lokalne Grupy Działania są stowarzyszeniami
37

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021

skupiającymi

w

równych

proporcjach

reprezentacje

sektora

pozarządowego,

samorządowego i lokalnego biznesu, a ich aktywnośd nakierowana jest na kreowanie
rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin. Funkcja, jaką im nadano, daje szansę
zwiększenia absorpcji środków zewnętrznych na dynamizację rozwoju ekonomicznego
i społecznego. Finansowanie z funduszy PROW ich funkcjonowania pozwoli na zbudowanie
silnych lokalnych organizacji pozarządowych.
W środowiskach wiejskich aktywnie działają formalne i nieformalne grupy skupiające
społeczności lokalne. Aktywnością na rzecz swoich środowisk wyróżniają się także
organizacje typowo kobiece, jak np. koła gospodyo wiejskich, które istnieją w każdej gminie
powiatu. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje potencjał tkwiący w Ochotniczych Strażach
Pożarnych. Działania tych grup charakteryzują się akcyjnością i są dośd skromne ze względu
na ograniczony dostęp do źródeł finansowania.

Pomoc społeczna

Infrastruktura pomocowa w powiecie włodawskim jest niezadowalająca, co
uniemożliwia wykonywanie niektórych zadao powiatu, określonych ustawą o pomocy
społecznej. Realizacją zadao w zakresie pomocy społecznej i środowiskowej zajmują ośrodki
pomocy społecznej.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 66



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie, Hanna 43 b



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haosku, ul. Osiedlowa 4



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie, Stary Brus 47 a



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 43



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, ul. Mielczarskiego 22



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 41



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej, ul. Parkowa 5



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrykach, Wyryki 154
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Do podstawowych form pomocy społecznej w ośrodkach działających na terenie gmin
należą udzielanie pomocy pieniężnej, usługowej i rzeczowej oraz kierowanie do instytucji
opiekuoczych.

Tabela nr 12: Liczby rodzin pobierających pomoc pieniężną
w 2007 r.
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne, w tym
o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę
do 252 zł
od 251 do 504 zł
od 504 do 583 zł
powyżej 583 zł
Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym:
na 1 dziecko
na 2 dzieci
na 3 dzieci
na 4 i więcej dzieci
Liczba rodzin pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu samotnego wychowywania dziecka

w 2008 r.

w 2009 r.

4149

3881

3514

1946
1469
92
622

1732
1291
142
670

1474
1251
185
531

3276

2930

2700

1511
1050
481
233

1324
991
408
187

1207
925
363
195

201

226

239

Opracowanie w oparciu o dane z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie swoich obowiązków posiada:
 Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych;
 Zapewnienie

opieki

i

wychowania

dzieciom

całkowicie

lub

częściowo

pozbawionym opieki rodziców;
 Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie
nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuoczo- wychowawcze
bądź rodziny zastępcze;
 Prowadzenie instytucji opiekuoczych;
 Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
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PCPR przeprowadza regularne szkolenia z zakresu doskonalenia kadr. Uczestnikami
szkoleo są przeważnie pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych. W każdym ze szkoleo w 2008 r. uczestniczyło
około 25 uczestników. Tematyka tych szkoleo to:
 Kontrakt socjalny i program usamodzielnienia jako narzędzia pracy pracownika
socjalnego;
 Wypalenie zawodowe jako zjawisko powszechne w grupie zawodowej pracowników
pomocy społecznej;
 Psychologiczna analiza współczesnych problemów społecznych. Uwarunkowania,
konsekwencje i możliwości oddziaływao profilaktycznych;
 Skuteczna komunikacja interpersonalna jako podstawa działalności pracownika
socjalnego.
Tematyka szkoleo w roku 2009 objęła 2 zagadnienia:
 Wydawanie decyzji administracyjnych z pomocy społecznej - zmiany i uchylanie decyzji
ostatecznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz KPA
 Właściwośd organów oraz zasady kierowania do domów pomocy społecznej.

W powiecie włodawskim (wg stanu na 31.12.2009r) funkcjonują 43 rodziny zastępcze
opiekujące się 55 podopiecznymi, którzy nie osiągnęli pełnoletniości. Tylko jedno dziecko
wśród wszystkich umieszczonych w rodzinach zastępczych jest sierotą (tzn. oboje rodziców
nie żyje). Wśród rodzin zastępczych 36 stanowią rodziny spokrewnione z dzieckiem,
6 niespokrewnionych oraz jest 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza
o charakterze pogotowia rodzinnego.
Istotnym elementem pomocy społecznej jest infrastruktura instytucjonalna
wspomagająca zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych, wymagających pomocy
w codziennym funkcjonowaniu, w celu eliminowania osamotnienia, nieporadności i izolacji
społecznej w sferze życia codziennego, nauki i pracy.
Na terenie powiatu włodawskiego działają następujące tego typu instytucje:
1. Dom Pomocy Społecznej w Różance podległy powiatowi. Dom jest placówką pobytu
stałego, przeznaczoną dla niepełnosprawnych osób starych i przewlekle somatycznie
chorych. Placówka dysponuje 201 miejscami. W grudniu 2008 roku dom osiągnął
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wymagany przepisami standard usług i uzyskał zezwolenie Wojewody Lubelskiego na
prowadzenie działalności.
2. Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystao” we Włodawie (ul. Piłsudskiego 64)
zapewniający osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym
pobyt dzienny. W ośrodku dostępnych jest 40 miejsc.
3. Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie, w którym uczestniczy 35 osób
z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia
odbywają się w 7 pracowniach w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.
W Warsztacie prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne oraz działają grupa teatralna
i zespół taneczny. Jednostką prowadzącą WTZ jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej we Włodawie, a jego działalnośd finansowana jest ze środków
Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%) oraz Powiatu
Włodawskiego (5%) i Gminy Miejskiej Włodawa (5%).

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie funkcjonuje Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Realizuje on na rzecz mieszkaoców Powiatu
Włodawskiego zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 roku. W skład zespołu powołanych jest 17
specjalistów członków składów orzekających, w tym 7 lekarzy. W 2010 roku wpłynęło do
zespołu łącznie 898 wniosków o wydanie orzeczenia, w tym 97 wniosków o wydanie
orzeczenia o niepełnosprawności osobom do 16 roku życia. W tym samym roku wydano
łącznie 889 orzeczeo o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 130
legitymacji osoby niepełnosprawnej.
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Tabela nr 13: Zestawienie placówek działających na rzecz osób uzależnionych od alkoholu
i ofiar przemocy funkcjonujących na terenie powiatu włodawskiego
LP.

NAZWA PLACÓWKI

ORGANIZATOR

Miejsko-Gminny Punkt
Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie we Włodawie,
al. Jana Pawła II 35
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych we
Włodawie, al. Piłsudskiego 41
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych we
Włodawie, al. Jana Pawła II 2
Poradnia Leczenia Uzależnieo SP
ZOZ we Włodawie,
Al. J. Piłsudskiego 6
Klub Abstynenta “ARKA” we
Włodawie,
al. Jana Pawła II 35

finansowany przez Miejską
i Gminną (gmina Włodawa)
Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta Włodawa

6

Ośrodek Specjalistycznego
Poradnictwa Rodzinnego i
Interwencji Kryzysowej we
Włodawie, ul. Partyzantów 13,

Stowarzyszenie Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych i
Poszkodowanych
Organizacja pozarządowa
na zlecenie powiatu

7

Centrum Profilaktyki i Rozwoju
Osobowości we Włodawie,
ul. 11 listopada 6

Jednostką prowadzącą
placówkę jest Urząd Miasta
we Włodawie, a jego
działalnośd finansowana jest
ze środków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

8

Grupa samopomocowa AA
„Fides” w Orchówku

Parafia Rzymskokatolicka
w Orchówku

1

2
3
4
5

UWAGI
W punkcie jeden raz w tygodniu
(czwartek, od g. 12 do 18) dyżury
pełnią prawnik i psycholog.

Gmina Włodawa

SPOZ we Włodawie

Poradnia/przychodnia terapii
uzależnienia od alkoholu
i współuzależnienia.
Wzajemna pomoc i wspieranie się
w osiąganiu i utrzymaniu
trzeźwości. Przy klubie funkcjonuje
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
(czynny w czwartki, od g. 9 do 17).
Kryzysy małżeoskie i rodzinne.
Czynny codziennie przez całą dobę
(4 miejsca hotelowe). Każdego
dnia (pn-pt) w Ośrodku dyżuruje
psycholog, a w wybrane dni
tygodnia także pracownik socjalny,
prawnik oraz specjalista do spraw
uzależnieo.
Działalnośd o charakterze
wspierającym i terapeutycznym,
adresowaną do osób i rodzin
mających różne problemy
i trudności życiowe, w tym przede
wszystkim problemy związane
z uzależnieniem od alkoholu. Przy
Centrum działa grupa
terapeutyczna, do której uczęszcza
38 dzieci ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych,
podzielonych na 2 grupy wiekowe.
Świetlica działa przez 2 godziny
w porze popołudniowej (g. 16-18)
w co drugi poniedziałek.

Ponadto zagadnieniami przeciwdziałania alkoholizmowi w powiecie włodawskim
zajmują się gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.
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Tabela nr 14:
Wydatkowanie środków Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r.
Budżet
w zł.

Wynagrodzenia
komisji
i badania
psychologiczne

Programy
profilaktyczne

Zakup
materiałów

Dofinansowanie
dożywiania

Włodawa

96.521

5.200

50.792

25.529

15.000

Miasto
Włodawa

39.294

5.430

10.500

18.364

0

Wyryki

14.472

8.932

500

5.040

0

Hanna

14.383

8.784

5.599

0

0

Wola
Uhruska

13.735

9.755

700

3.280

0

Urszulin

10.720

6.142

3.940

638

0

Haosk

10.280

4.489

1.300

4.491

0

4.800

2.800

2.000

0

0

Stary Brus

Opracowanie na podstawie danych z Urzędów Gmin w powiecie włodawskim

Gminne Programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r. w powiecie
włodawskim operowały zróżnicowanymi budżetami. Najmniejszymi kwotami dysponowała
gmina Stary Brus (niecałe 5 tys. zł). Najwięcej pieniędzy przeznaczyła na ten cel gmina
Włodawa (ponad 96 tys. zł), dzięki czemu mogła wydad duże sumy na programy
profilaktyczne (ponad 50 tys.) i zakup materiałów (ponad 25 tys.). Jako jedyna gmina
dofinansowała dożywianie z tego funduszu (15 tys. zł). Największe sumy (powyżej 8 tys.) na
wynagrodzenia dla komisji i badania psychologiczne przeznaczone zostały w gminach Wola
Uhruska, Wyryki i Hanna. Najmniej na programy profilaktyczne przeznaczono w Wyrykach
i Woli Uhruskiej (poniżej 1 tys.).

Na terenie powiatu funkcjonują świetlice środowiskowe:
1. Świetlica środowiskowa prowadzona przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
we Włodawie. Do świetlicy uczęszcza 32 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Wychowawcy

prowadzą

zajęcia

wykorzystując

m.in.

pantomimę,

techniki

wyobrażeniowe, trening komunikacji, asertywności, kreatywności, empatii oraz
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systematycznie prowadzą rozmowy indywidualne z dziedmi. Świetlica działa przez trzy
godziny w porze popołudniowej od poniedziałku do piątku.
2. Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna funkcjonująca przy MOPS we Włodawie. Do
świetlicy uczęszcza ok. 50 dzieci, podzielonych na 2 grupy wiekowe (6-10 i 11-17 lat).
Wychowawcy prowadzą zajęcia socjoterapeutyczne, realizując program wychowawczokorekcyjny redukcji agresji i program z zakresu resocjalizacji twórczej. W świetlicy
odbywają się zróżnicowane zajęcia: sportowe, komputerowe, plastyczne, muzyczne,
spotkania z zaproszonymi gośdmi (policjanci, strażacy, lekarze, księża) oraz zajęcia
plenerowe (biwaki, wycieczki piesze i autokarowe). Świetlica współpracuje z placówkami
ZOZ-u,

przychodnią

stomatologiczną,

z

Poradnią

Pedagogiczno-Psychologiczną,

z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, kuratorami sądowymi, pracownikami
socjalnymi MOPS-u. Rodzicom proponowany jest kontakt z Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, psychologiem, prawnikiem, a w szczególnych wypadkach
wychowawcy przy współpracy ze specjalistami występują z wnioskami do sądu
o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Świetlica działa w godz. 10-18 poniedziałku do
piątku.
3. Świetlica środowiskowa we włodawskim hufcu OHP, utworzona w styczniu 2010 r. (przy
współpracy z samorządem miasta Włodawa w ramach programu Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej „Świetlica, Praca, Staż”). W świetlicy pod opieką pedagogów dzieci
mogą odrabiad lekcje, rozwijad zainteresowania, korzystad z mini siłowni. Świetlica
funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 11-19.
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Rozdział III
UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

3.1.

Uwarunkowania prawne

Na bazę prawną regulującą treśd i realizację dokumentu „Strategii Polityki Społecznej
Powiatu Włodawskiego” składają się następujące ustawy:
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008
roku, Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami);
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami);
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535 z późniejszymi zmianami);
 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 573
oraz Dz. U. Nr 155 poz. 1014).

3.2.

Uwarunkowania zewnętrzne w Europie.

Planowanie rozwoju społecznego wymaga uwzględnienia podstawowych w pierwszej
kolejności uwarunkowao zewnętrznych zawartych w Europejskim Modelu Społecznym
sformułowanym w Strategii Lizbooskiej. Główne cele tego modelu to:
 pełne zatrudnienie;
 spójnośd społeczna.
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Kolejne istotne założenia Europejskiego Modelu Społecznego to:
 aktywne przeciwdziałanie rosnącemu ubóstwu i nadmiernemu rozwarstwieniu
społecznemu;
 chronienie najbardziej podatnych na wykluczenia społeczne;
 uznanie znaczenia mocnych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych za jedne
z istotnych czynników zapobiegających powstawaniu problemów społecznych;
 uwzględnianie trendów demograficznych w planowaniu polityki społecznej.

3.3.

Uwarunkowania zewnętrzne krajowe

Planowanie rozwoju społecznego na szczeblu regionalnym i lokalnym należy uzgodnid
z dokumentami o istotnym znaczeniu strategicznym. Są to:
 Strategia Lizbooska;
 Narodowa Strategia Spójności;
 Krajowa Strategia Zatrudnienia;
 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego;
 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013;
 Strategia Rozwoju Powiatu Włodawskiego na lata 2008-2015.

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013

Dokumentem o kluczowym znaczeniu dla planowanych rozwiązao w obszarze
problematyki społecznej jest przyjęta w 2005 roku „Strategia Polityki Społecznej
Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013”. Dokument ten zawiera 7 priorytetów
i kierunki polityki społecznej na osiem lat, które powinny determinowad planowanie na
szczeblu regionalnym i lokalnym.
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Wśród opracowanych priorytetów są:

1. Poprawa warunków dla powstawania i funkcjonowania rodzin. Wsparcie rodzin
w wychowaniu i edukacji dzieci.


Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie
i środowiskach pozarodzinnych jako czynnika poprawy jakości kapitału ludzkiego.



Tworzenie

i

wzmacnianie

rozwiązao

służących

godzeniu

pracy

zawodowej

i wychowywania dzieci, w celu podniesienia aktywności zawodowej oraz umożliwienia
pełniejszej realizacji planów prokreacyjnych.


Zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności opiekuoczo-wychowawcze.



System pomocy dla rodzin z dziedmi, celem wyrównywania deficytów rozwojowych
u dzieci uczących się.



Rozwijanie placówek świadczących usługi edukacyjne, sportowo-rekreacyjne i kulturalne.



Kształtowanie pozytywnego klimatu wobec rodzin, małżeostwa i dzietności.



Wsparcie dla rodzin z dziedmi niepełnosprawnymi, w celu wyrównania szans dzieci
i młodzieży podejmujących i kontynuujących naukę.



Stworzenie kompleksowego systemu zapobiegania przestępczości, demoralizacji
i nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

2. Wdrażanie aktywnej polityki społecznej.


Wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej poprzez system pomocy społecznej.



Rozwój zatrudnienia socjalnego, w celu przywrócenia możliwości zatrudnienia osobom
podlegającym wykluczeniu społecznemu.



Rozwój form ekonomii społecznej, na rzecz pobudzenia aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.



Rozwój budownictwa mieszkaniowego i wsparcie gmin w budowie mieszkao dla osób
wymagających pomocy socjalnej.



Stworzenie kompleksowego systemu probacyjnego.



Likwidacja pułapki dochodowej, ograniczenie zachęt do dezaktywacji zawodowej oraz
zwiększenie szans zatrudnienia dla osób o niskich kwalifikacjach.

47

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021

3. Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych.


Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.



Tworzenie warunków do większej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jako
podstawy społecznej integracji i poprawy warunków ich życia.



Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług społecznych.



Kształtowanie pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności.



Inicjowanie zmian poprzez debaty społeczne prowadzące do likwidacji problemów osób
niepełnosprawnych dotyczących zatrudnienia, pobierających świadczenia ZUS.



Usprawnienie systemu rehabilitacji, na rzecz utrzymania możliwości aktywności
zawodowej.



Rozwijanie całościowych systemów pomocy dla osób obarczonych nietypowymi
rodzajami niepełnosprawności, wymagających kompleksowych i systemowych działao ze
strony paostwa.

4. Budowa systemu wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym.


Rozwijanie systemu opieki pielęgnacyjnej, celem zbudowania środowiskowego modelu
integracji ludzi starszych i wymagających pomocy.



Wprowadzenie specjalizacji stacjonarnej opieki, celem budowy specjalistycznego
systemu wsparcia dla osób wymagających szczególnej opieki.



Aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym, wykorzystanie
potencjału osób starszych w środowisku lokalnym.



Prowadzenie spójnej polityki wobec starości i na rzecz osób starszych.

5. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych.


Wdrożenie strategicznego, planowania lokalnej i regionalnej polityki społecznej, celem
stworzenia metody koordynacji krajowej polityki społecznej.



Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnika integracji lokalnej, cele zwiększenia
samodzielności i aktywizacji zawodowej osób wymagających pomocy socjalnej.



Wdrożenie systemu informacji i poradnictwa obywatelskiego oraz dostępu do lokalnych
środków przekazu i Internetu.

48

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021

6. Partnerstwo

publiczno-społeczne

jako

podstawa

rozwoju

usług

społecznych.

Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych, regionalnych i krajowych.


Budowa partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie działalności pożytku publicznego.



Wspieranie instytucji społeczeostwa obywatelskiego.



Wsparcie postaw obywatelskich.



Wzmocnienie partycypacji społecznej.

7. Integracja społeczna i zawodowa imigrantów.


Wdrożenie polityki integracji społecznej i zawodowej imigrantów, celem prowadzenia
kompleksowych działao wszystkich instytucji publicznych.



Wdrożenie polityki antydyskryminacyjnej, celem ograniczenia ksenofobicznych postaw
wobec środowisk imigranckich.



Ustawiczne szkolenie kadr administracji publicznej oraz partnerów społecznych, celem
przygotowania do pracy z uchodźcami.



Zaprojektowanie spójnego systemu współpracy z uchodźcami.

3.4.

Uwarunkowania zewnętrzne regionalne

Strategia Rozwoju Powiatu Włodawskiego na lata 2008-2015

Podstawowym dokumentem odnoszącym się do rozwiązywania problemów
społecznych jest Strategia Rozwoju Powiatu Włodawskiego na lata 2008-2015.
Priorytetowymi kierunkami rozwoju powiatu włodawskiego na lata 2008-2015 są:
1. Wzrost konkurencyjności gospodarki powiatu oraz zdolności do tworzenia miejsc pracy.
2. Rozwój nowoczesnego społeczeostwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów
rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.
3. Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej powiatu włodawskiego ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju turystyki.
4. Rozwój współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami
pozarządowymi oraz współpracy międzynarodowej.
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Rysunek nr 8: Układ graficzny celów strategicznych i operacyjnych w Strategii Rozwoju
Powiatu Włodawskiego na lata 2008-2015.
1. Cel Strategiczny I

2. Cel Strategiczny II

3. Cel Strategiczny III

3. Cel Strategiczny IV

Wzrost
konkurencyjności
gospodarki powiatu
oraz jej zdolności do
tworzenia miejsc
pracy.

Rozwój nowoczesnego
społeczeostwa
i zasobów ludzkich
dostosowanych do
wymogów rynku pracy
i gospodarki opartej
na wiedzy

Poprawa atrakcyjności
i spójności
terytorialnej powiatu
włodawskiego ze
szczególnym
uwzględnieniem
rozwoju turystyki

Rozwój współpracy
między jednostkami
samorządu
terytorialnego
i z organizacjami
pozarządowymi oraz
współpracy
międzynarodowej

1.1. Rozwój
przedsiębiorczości
w powiecie

2.1. Aktywizacja
lokalnego rynku pracy

1.2. Rozwój rolnictwa
i obszarów wiejskich

2.2. Podniesienie
poziomu
wykształcenia
i wiedzy mieszkaoców
powiatu

2.3. Poprawa
funkcjonowania
instytucji pomocy
i integracji społecznej

3.1. Rozwój
infrastruktury
technicznej
i społecznej
3.2. Rozwój turystyki

4.1. Rozwój
współpracy między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
w układzie
międzynarodowym,
krajowym
i transgranicznym

4.2. Rozwój
społeczeostwa
obywatelskiego

Źródło: Przedruk z: „Strategia Rozwoju Powiatu Włodawskiego na lata 2008-2015”, Włodawa 2008, s. 84.

Powiatowy Program Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2013

Program ten zakłada kontynuację kierunków, jakie zostały wytyczone w Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim (2002-2010).
Podstawę prawną opracowania stanowi art. 35 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Program ma ułatwid prowadzenie aktywnej polityki społecznej
wobec osób niepełnosprawnych, wspierad i umacniad ich prawa, eliminowad wszelkie
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przejawy dyskryminacji oraz przyczynid się do stworzenia osobom niepełnosprawnym
warunków umożliwiających godne i możliwie pełne uczestnictwo w życiu społecznym
i zawodowym. Skuteczną realizację tego celu mają zapewnid planowane, konkretne działania
na rzecz integracji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych.

Program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2011-2021

Jednym z elementów polityki społeczno-gospodarczej paostwa jest polityka
prorodzinna. Nadrzędnym i długookresowym celem tej polityki jest tworzenie warunków do
pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny poprzez wspomaganie jej we wszystkich fazach
rozwoju. Potrzeba podjęcia kompleksowych działao na rzecz wspomagania rodziny jest tym
bardziej uzasadniona, że ostatnie lata przynoszą wzrost liczby rodzin żyjących w trudnych
warunkach materialnych. Spowodowane jest to złą sytuacją na rynku pracy, przejawiającą się
bardzo liczną rzeszą osób niemogących uzyskad zatrudnienia. W przedstawionym programie
pomocy dziecku i rodzinie zawarte zostały te cele i działania, które wynikają z rozeznanych
lokalnych potrzeb, możliwości ich realizacji i zadao pomocy społecznej. Główny nacisk
położony został na wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej oraz rodzin
dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją.

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2009-2013

Jako główny kierunek lokalnej polityki na rynku pracy wskazano: „Skuteczne
rozpoznawanie, przewidywanie oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwao klientów”. Określono
następujące kierunki:
1. Poprawa stanu zatrudnienia w powiecie.
2. Zwiększenie dostępności do ofert pracy.
3. Korelacja kierunków kształcenia oraz szkoleo z potrzebami lokalnego rynku pracy.
4. Doskonalenie i rozwój potencjału zawodowego osób bezrobotnych.
5. Wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
6. Kompleksowa pomoc i wspieranie klientów w przezwyciężaniu trudności zawodowych.
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7. Zwiększenie motywacji osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy.
Osiągniecie tych celów realizowane jest poprzez:
 Pośrednictwo pracy;
 Usługi w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES);
 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
 Szkolenia osób bezrobotnych;
 Rozwój przedsiębiorczości;
 Pośrednictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy;
 Instrumenty rynku pracy;
 Wspieranie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 Dialog społeczny i partnerstwo na rzecz rynku pracy;
 Podnoszenie jakości usług świadczonych przez PUP.

Strategia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska dolina Bugu”

Celem ogólnym sformułowanym w strategii jest podniesienie kapitału społecznego
obszaru LGD. Do celów szczegółowych strategii należą:
1. Poprawa dostępności usług społecznych i kulturalnych.
2. Poprawa stanu dziedzictwa historycznego i infrastruktury społeczno-kulturalnej.
3. Wzrost świadomości społecznej mieszkaoców obszaru.
4. Podniesienie jakości edukacji na terenie LGD, przyczyniające się do zwiększenia
przedsiębiorczości i szans na rynku pracy.
5. Włączenie mieszkaoców obszaru w proces zarządzania zasobami poprzez aktywne formy
promowania społeczeostwa obywatelskiego.

Roczny

program

współpracy

powiatu

włodawskiego

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
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Rozdział IV
ANALIZA SWOT

Podczas

przeprowadzonej

debaty

strategicznej

analizowano

zasoby

wewnętrzne

i zewnętrzne pod kątem szans i zagrożeo. Przeprowadzono tzw. analizę SWOT. Analiza ta
stała się podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów
i zagadnieo strategicznych.
SWOT jest niezwykle efektywną metodą rozpoznania słabych i silnych stron oraz
badania szans i zagrożeo wielu rozmaitych sfer aktywności, w tym polityki społecznej. Nazwa
SWOT jest literowcem utworzonym z angielskich słów: Strengths (mocne strony),
Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia
w otoczeniu). SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

 Mocne strony: uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią silne strony polityki
społecznej i które należycie wykorzystane sprzyjad będą jej wzmacnianiu. Należy
utrzymad je jako mocne, by oprzed na nich dalszy rozwój;
 Słabe strony: uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią słabe strony polityki
społecznej, i które niewyeliminowane będą ją osłabiad. Należy minimalizowad ich
działanie;
 Szanse: uwarunkowania zewnętrzne, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania
społeczności powiatu, ale które mogą byd traktowane jako szanse, i przy odpowiednio
podjętych działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwiązywaniu problemów
społecznych;
 Zagrożenia: uwarunkowania zewnętrzne, które także nie są bezpośrednio zależne od
zachowania społeczności powiatu, ale które mogą stanowid zagrożenie dla
rozwiązywania problemów społecznych.
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3.1.

Ogólna sytuacja społeczna powiatu

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Walory przyrodnicze korzystne do
rozwoju turystyki: bioróżnorodnośd
środowiska, duże skupisko jezior i lasów;
występowanie licznych obszarów
chronionych, czyste miasto Włodawa.
 Korzystne warunki do rozwoju rolnictwa
ekologicznego (czyste środowisko
przyrodnicze, tania siła robocza, tanie
tereny inwestycyjne.
 Bliskośd granicy wschodniej –rozwinięta
transgraniczna współpraca
międzynarodowa.
 Wystarczająca sied dróg.
 Zróżnicowane dziedzictwo kulturowe.
 Zabytkowy układ urbanistyczny miasta
Włodawa, barokowe zabytki sakralne.
 Zagłębie polskiego folkloru i kultury
tradycyjnej.
 Oferta imprez kulturalnych.
 Prasa lokalna.
 Sied placówek ochrony zdrowia, szpital
powiatowy.
 Oferta edukacyjna umożliwiająca rozwój
dzieci i młodzieży o różnych potrzebach
i możliwościach edukacyjnych,
wykwalifikowana kadra nauczycieli.
 Rozwijająca się tendencja do tworzenia
struktur obywatelskich.
 Organizacje pozarządowe.
 Aktywnośd jednostek samorządów
lokalnych w sporządzaniu projektów
i sprawnośd pozyskiwania środków
funduszy europejskich.

 Położenie geograficzno-polityczne,
tereny popegeerowskie (marginalizacja).
 Zapóźnienie powiatu pod względem
rozwoju społeczno-gospodarczego.
 Ujemny przyrost naturalny oraz ujemne
saldo migracji, szczególnie ludzi
młodych, w większości gmin.
 Niski status ekonomiczny ludności oraz
zagrożenie marginalizacją
i ubóstwem obejmujące wiele grup
społecznych.
 Wysokie bezrobocie: niskie szanse
zatrudnienia absolwentów, słaba
aktywnośd zawodowa, bezrobocie
ukryte mieszkaoców wsi.
 Dominacja niskich rolniczo-socjalnych
źródeł dochodów mieszkaoców regionu.
 Niewykorzystany potencjał produkcyjny
gospodarstw rolnych.
 Słabo rozwinięty przemysł.
 Brak przejścia granicznego w powiecie.
 Słaby stan techniczny sieci drogowej.
 Opóźnienie gospodarcze przyczyną
braku atrakcyjności dla potencjalnych
inwestorów.
 Niedostateczny rozwój budownictwa,
w tym głównie mieszkao tanich, jak
również socjalnych i komunalnych; brak
sieci gazowej
 Niski poziom zaawansowania nowych
technologii oraz wdrożeo postępu
technicznego, brak Internetu na wsi.
 Ograniczona dostępnośd do
specjalistycznych usług medycznych
oraz niewystarczająca liczba lekarzy
specjalistów oraz personelu
medycznego.
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 Brak środków finansowych na promocję
zdrowia.
 Bariery architektoniczne.
 Zły stan techniczny bazy lokalowej szkół
i placówek oświatowych, sportowych
i służby zdrowia oraz brak lub
niewystarczające wyposażenie w sprzęt.
 Niewystarczająca baza przedszkolna.
 Niewystarczający system doskonalenia
zawodowego i kształcenia dorosłych.
 Niski poziom wykształcenia pracujących
w rolnictwie.
 Niedostateczna oferta kulturalna, brak
miejsc do spotkao dla osób starszych.
 Brak alternatywnych form spędzania
wolnego czasu (brak krytej pływalni).
 Brak infrastruktury turystycznej, niski
rozwój turystyki zorganizowanej,
niewystarczająca baza sportowa
i kadrowa.
 Niskie nakłady na politykę społeczną.
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SZANSE

ZAGROŻENIA

 Aktywnośd, potencjał i kompetencje
organizacji pozarządowych.
 Wykorzystywanie możliwości
związanych ze społeczeostwem
informacyjnym.
 Przenikanie wzorów kulturowych
i instytucjonalnych z zachodu Europy.
 Perspektywa trwałego rozwoju
gospodarczego.
 Możliwośd korzystania ze środków
pomocy europejskiej.
 Możliwośd specjalizacji w niszowych
sektorach produkcji: produkcja zdrowej
żywności, produkty regionalne,
promocja produktów regionalnych
 Dośd dynamiczny rozwój sieci
informatycznej oraz komputeryzacji.
 Relatywnie wysoki poziom
zainteresowania młodzieży
zdobywaniem wykształcenia.
 Wykorzystanie istniejącego kapitału
kulturowego (więź kulturowa, elity
artystyczne, media, organizacje
pozarządowe, tradycje festiwali
i imprez kulturalnych)do rozwoju
turystyki i promocji powiatu.
 Wzrost zainteresowania nauką języków
obcych oraz informatyką.
 Istnienie zabytkowych zespołów
rezydencjonalnych i innych zabytków.
 Wysokie zainteresowanie rozwojem
alternatywnych źródeł energii.
 Wykorzystanie Euroregionu Bug
w kreowaniu strategii współpracy
transgranicznej i realizacji projektów
międzyregionalnych.
 Współpraca transgraniczna
i współpraca z krajami Europy
Wschodniej

 Możliwośd pozbawienia mieszkaoców
szans rozwoju w wyniku narastania
trudności w znalezieniu pracy.
 Utrzymujący się wysoki poziom
bezrobocia powodujący ubożenie
społeczne i odpływ ludności na obszary
lepiej rozwinięte gospodarczo.
 Postępujące starzenie się społeczeostwa
i niski przyrost naturalny.
 Utrwalanie się procesu emigracji
młodych i aktywnych ludzi z regionu.
 Liberalizacja polityki gospodarczospołecznej skutkująca zmniejszeniem się
nakładów na dziedziny sfery społecznej.
 Utrwalanie się braku szans
i perspektyw dla młodego pokolenia.
 Starzenie się społeczeostwa, przy
jednoczesnym braku kompleksowych
usług i świadczeo skierowanych do osób
starszych.
 Zmniejszanie się środków budżetowych
na badania i ochronę zdrowia.
 Postępujący proces zakłóceo funkcji
i dezintegracji rodziny.
 Utrwalanie procesu ubożenia
społeczeostwa.
 Utrzymanie się wysokiej stopy
bezrobocia.
 Migracja ludzi wykształconych.
 Starzenie się mieszkaoców.
 Wzrost liczby osób korzystających ze
świadczeo opieki zdrowotnej
i społecznej.
 Konflikty społeczne i bariery prawne
dot. lokalizacji inwestycji drogowych
i transportowych.
 Bariery finansowe powiatu obniżające
szanse w nadrabianiu zaległości.
 Marginalizacja wschodnich części
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województwa, zwłaszcza terenów
rolniczych.
 Spadek atrakcyjności powiatu
i odpływ mieszkaoców w przypadku nie
zapewnienia dostępu do podstawowej
infrastruktury gazowej i wodnokanalizacyjnej.
 Przekształcenie wschodniej granicy
w zewnętrzną granicę UE i wejście
w strefę Schengen – utrudnienia
w handlu.
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3.2.

Kapitał ludzki i społeczny

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Wysoko wykwalifikowana kadra
nauczycieli.
 Oferta edukacyjna umożliwiająca rozwój
dzieci i młodzieży o różnych potrzebach
i możliwościach edukacyjnych.
 Rosnące potrzeby i umiejętności
samoorganizacji społecznej
 Wzrastające umiejętności współpracy
międzysektorowej w gminach
 Doświadczenia partycypacji społecznej w
budowaniu i realizacji strategii rozwoju
społecznego w części gmin- PPWOW

 Niewystarczająca partycypacja obywateli
w rozwiązywaniu problemów istotnych
dla społeczności lokalnych.
 Zmniejszający się poziom aktywności
zawodowej ludności powodujący
niedostateczny udział w życiu społecznogospodarczym.
 Niski poziom wykształcenia mieszkaoców
w powiecie.
 Brak kompleksowych, zakrojonych na
szeroką skalę wspólnych przedsięwzięd
instytucji publicznych oraz organizacji
pozarządowych zmierzających do
złagodzenia skutków ubóstwa.
 Odpływ dobrze wykształconej kadry.
 Niewystarczająca liczba liderów
lokalnych.
 Niedostosowanie kształcenia
zawodowego do potrzeb przełamywania
bariery niskiej podaży pracy.
 Brak zintegrowanych działao
w rozwiązywaniu problemów
społeczności lokalnej.

SZANSE

ZAGROŻENIA

 Wykorzystanie potencjału ludzi starych,
wspieranie działao aktywizujących
w sferze edukacji kultury i rekreacji.
 Wykorzystanie potencjału ludzi młodych,
dobrze wykształconych posiadających
wysokie kwalifikacje zawodowe.
 Dostosowywanie kształcenia na
uczelniach do nowych wyzwao i tendencji
rynku.

 Niskie dochody z pracy (zjawisko tzw.
biedy pracujących).
 Znaczący udział osób biernych zawodowo
wśród ogółu mieszkaoców
 Bezrobocie strukturalne, duży udział
bezrobotnych z niskim wykształceniem.
 Migracje ludzi wykształconych,
 Zwiększający się odsetek osób
zaprzestających edukacji z powodów
ekonomicznych na poziomie
ponadgimnazjalnym.
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3.3.

Pomoc społeczna

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Rozwój organizacji pozarządowych
działających w obszarze pomocy
społecznej.
 Profesjonalizm kadry pomocy społecznej
i wzrost jej kompetencji.
 Istnienie organizacji pozarządowych,
działających na rzecz osób
niepełnosprawnych i rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej.
 Dążenie społeczeostwa do zmiany stylu
życia i rozwiązania istniejących
problemów.
 Dobra identyfikacja problemów
i potrzeb społecznych występujących
w powiecie. Zaangażowanie
pracowników polityki społecznej;
 Zwiększająca się świadomośd dotycząca
form przemocy.

 Wysoki poziom bezrobocia i słaby rynek
pracy.
 Przewaga pasywnych form wsparcia
ubogich rodzin w działaniach instytucji
funkcjonujących w obszarze pomocy
społecznej.
 Nie zawsze właściwa ocena władz
samorządowych problemów w obszarze
pomocy społecznej.
 Niedostateczny rozwój usług w miejscu
zamieszkania, brak odpowiedniej
infrastruktury środowiskowej, zwłaszcza
w gminach.
 Ubożenie społeczeostwa.
 Niedostateczne środki finansowe na
zaspokajanie podstawowych potrzeb
życiowych klientów pomocy społecznej.
 Brak skutecznych systemów
profilaktycznych, ukierunkowanych
na przeciwdziałanie patologiom
społecznym.
 Niewystarczający stan infrastruktury
pomocowej.
 Brak zintegrowanych działao w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych.
 Istniejące bariery architektoniczne,
urbanistyczne i w komunikowaniu się,
utrudniające osobom niepełnosprawnym
funkcjonowanie w społeczeostwie.
 Brak rozwiniętego systemu wolontariatu.
 Niedostateczna kadra specjalistów do
pracy z rodziną w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie we Włodawie
(psychologa-terapeuty rodziny).
 Rosnące rozwarstwienie społeczne,
pogłębianie się różnic w ramach życia
mieszkaoców.
 Brak aktywności społecznej.
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 Postawa wyuczonej bezradności.
 Brak wielofunkcyjnych placówek
opiekuoczo-wychowawczych.
 Zbyt mało rodzin zastępczych
zawodowych niespokrewnionych
z dzieckiem.
 Brak mieszkao chronionych.
 Niedobór pracowników pomocy
społecznej.
 Niedostateczna baza podmiotów
udzielających pomocy ofiarom przemocy.
 Niski poziom wiedzy wśród mieszkaoców
o formach przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
 Traktowanie zjawiska przemocy domowej
w wielu środowiskach jako prywatnego
i wstydliwego problemu.
 Ograniczony zakres terapii dla sprawców
przemocy (tylko osadzeni w Zakładzie
Karnym).

SZANSE

ZAGROŻENIA

 Możliwośd pozyskania środków
budżetowych przez organizacje
pozarządowe.
 Możliwośd wykorzystania funduszy
unijnych na realizację programów
związanych z reintegracją społeczną
i zawodową osób zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem
społecznym.
 Położenie geograficzne (granica UE).
 Wykorzystanie walorów turystycznych
powiatu.
 Wysoka aktywnośd młodzieży
w procesie kształcenia się.
 Coraz lepsze ustawodawstwo.
 Rozwój infrastruktury pomocowej.
 Struktura pomocy społecznej stwarzająca
możliwośd większej dostępności usług.

 Pauperyzacja społeczeostwa
przyczyniająca się m.in. do wzrostu liczby
klientów pomocy społecznej,
uzależnienie od świadczeo pomocy
społecznej.
 Brak środków na zabezpieczenie
niezbędnych potrzeb życiowych
mieszkaoców na poziomie progu
interwencji socjalnej.
 Stale poszerzający się obszar ubóstwa
sprzyjający rozwojowi patologii
społecznych.
 Obciążanie ośrodków pomocy społecznej
zadaniami należącymi do zadao pomocy
społecznej.
 Rozmijanie się rozwiązao prawnych
z praktyką życia codziennego.
 Dalszy wzrost bezrobocia i zubożenia
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 Działalnośd organizacji społecznych
w obszarze pomocy społecznej i na rzecz
osób niepełnosprawnych.
 Zwiększająca się świadomośd osób
niepełnosprawnych o tkwiących
w nich możliwościach aktywnego
działania w wielu dziedzinach życia
społecznego i zawodowego.
 Rozwój wolontariatu.
 Wzrost aktywności społecznej
mieszkaoców Tworzenie systemów
wsparcia dla osób i rodzin
doświadczających sytuacji kryzysowych
łączących działania służb i instytucji:
policji, prokuratury, organizacji
pozarządowych, gminnych komisji
rozwiązywania problemów
alkoholowych, pomocy społecznej, służby
zdrowia.
 Rozwój organizacji pozarządowych
niosących pomoc osobom i rodzinom
doświadczającym sytuacji kryzysowych
zwłaszcza na wsi
i w małych miastach.









mieszkaoców.
Niewystarczające środki finansowe na
realizację zadao z zakresu pomocy
społecznej.
Nie podjęcie zintegrowanych działao
w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych.
Brak środków finansowych na rozwój
infrastruktury pomocowej.
Dalszy wzrost przestępczości i patologii
społecznej.
Niedostateczna aktywnośd społeczna
organizacji pozarządowych a także
ludności na terenach wiejskich.
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3.4.

Niepełnosprawnośd

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Systematyczny rozwój organizacji
 Przewaga pasywnych form wsparcia osób
pozarządowych, działających
niepełnosprawnych w działaniach
w obszarze pomocy społecznej
instytucji funkcjonujących m.in.
(usprawnienie działao, umiejętnośd
w obszarze pomocy społecznej.
pozyskiwania środków, w tym pieniędzy
 Niedostatecznie rozwinięty system
unijnych).
edukacyjny dla osób niepełnosprawnych:
 Wzrost wiedzy i umiejętności kadry
zbyt mała liczba klas integracyjnych;
działającej w obszarze pomocy społecznej
niedostateczne wyposażenie szkół z
na temat aktywnych form wspierania
oddziałami integracyjnymi w środki
osób niepełnosprawnych oraz
techniczne i pomoce, ułatwiające naukę
konieczności wdrażania kompleksowych
niepełnosprawnym uczniom.
programów zmierzających do
 Mała liczba placówek niosących wsparcie
ograniczenia skutków
osobom niepełnosprawnym oraz ich
niepełnosprawności.
rodzinom.
 Niedostatecznie rozwinięta wczesna
diagnostyka i rehabilitacja dzieci
niepełnosprawnych, w tym dzieci
z uszkodzeniami okołoporodowymi oraz
wadami wrodzonymi.
 Brak kompleksowych, zakrojonych na
szeroką skalę wspólnych przedsięwzięd
instytucji publicznych oraz organizacji
pozarządowych zmierzających do
wsparcia środowiska osób
niepełnosprawnych.
 Zbyt niskie środki publiczne na wydatki
niezbędne do rozwoju bazy społecznoekonomicznej powiatu
 Duża liczba obiektów, które powinny byd
ogólnodostępne, a nie są przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 Niedostateczne działania instytucji
zajmujących się wsparciem osób
niepełnosprawnych (realizacja zadao
obejmujących głównie doraźne wsparcie;
brak pełnej integracji środowiska ludzi
niepełnosprawnych ze społecznością
lokalną: niepełnosprawni uczestniczą
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w imprezach zorganizowanych specjalnie
dla nich, bądź imprezach integracyjnych,
nieliczni natomiast korzystają na co dzieo
z zajęd prowadzonych przez instytucje
kulturalne, sportowe, turystyczne).
 Zbyt niskie środki Paostwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w stosunku do
potrzeb wynikających z zadao
przewidzianych do realizacji przez Powiat
SZANSE

ZAGROŻENIA

 Możliwośd wykorzystania funduszy
 Ubożenie osób niepełnosprawnych
unijnych w realizacji programów wsparcia
i ich rodzin: (wysoki odsetek osób
środowiska osób niepełnosprawnych.
i rodzin utrzymujących się
 Ogólnopolskie kampanie społeczne
z niezarobkowego źródła utrzymania,
propagujące tolerancję, integrację oraz
znaczący udział osób niepełnosprawnych
zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
biernych zawodowo wśród ogółu
niepełnosprawnych mieszkaoców; niski
poziom wykształcenia i kwalifikacji
niepełnosprawnych).
 Utrwalanie się zjawisk prowadzących do
wykluczenia społecznego.
 Doraźne wsparcie oferowane
niepełnosprawnym przez instytucje
publiczne (brak kompleksowej opieki
i współpracy z osobą niepełnosprawną;
brak długofalowych działao na rzecz
integracji ludzi niepełnosprawnych ze
społecznością lokalną).
 Wykluczenie z rynku pracy.
 Zmniejszenie szans młodych osób
niepełnosprawnych na zdobycie
wykształcenia i miejsca na rynku pracy ze
względu na niedostateczne rozwiązania
w zakresie edukacji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.

63

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021

3.5. Profilaktyka uzależnieo i rozwiązywanie problemów alkoholowych
MOCNE STRONY
 Wspieranie przez samorząd powiatu
inicjatyw podejmowanych przez
podmioty na rzecz profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
 Wzrost świadomości społecznej na temat
uzależnieo
 Wzrost umiejętności identyfikacji i
komunikacji zagrożeo płynących z
uzależnieo

SŁABE STRONY
 Słaba dostępnośd do lecznictwa
odwykowego.
 Niedostateczna oferta lecznicza
i terapeutyczna.
 Brak placówki lecznictwa odwykowego
dla dzieci i młodzieży.
 Niedostateczna liczba programów
redukcji szkód.
 Duża liczba osób uzależnionych
nieobjętych leczeniem.
 Niewystarczająca liczba podmiotów
niosących pomoc osobom i rodzinom
doświadczającym sytuacji kryzysowych.
 Niewielki odsetek dzieci, młodzieży,
nauczycieli i rodziców uczestniczących
w programach profilaktycznych.
 Małe zainteresowanie gmin, w których
realizowano programy szkoleniowe dla
sprzedawców napojów alkoholowych,
dotyczące przestrzegania przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 Zakupy alkoholu z nielegalnych źródeł
wynikające z przygranicznego położenia
powiatu.
 Gwałtowny wzrost liczby zakażeo HIV za
wschodnią granicą.
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SZANSE

ZAGROŻENIA

 Modelowanie systemów wsparcia dla
osób i rodzin doświadczających sytuacji
kryzysowych łączących działania służb
i instytucji: policji, prokuratury,
organizacji pozarządowych, gminnych
komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, pomocy społecznej.
 Rozwój „trzeciego sektora”
w zakresie niesienia pomocy osobom
i rodzinom doświadczającym sytuacji
kryzysowych.
 Zwiększenie liczby realizatorów działao z
obszaru problematyki uzależnieo.
 Wzmożenie programów profilaktycznych
i interwencyjnych nakierowanych na
różne grupy docelowe.
 Podniesienie poziomu wiedzy na temat
problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych.

 Zmiany finansowania opieki zdrowotnej,
prowadzące do zmniejszenia środków
przeznaczonych na lecznictwo
odwykowe.
 Wzrost liczby osób uzależnionych od
alkoholu.
 Obniżenie wieku inicjacji alkoholowej
i narkotykowej.
 Marginalizacja ludzi uzależnionych oraz
ich rodzin.
 Zaburzenia i dysfunkcje rodzin osób
uzależnionych.
 Rozszerzenie się zjawiska narkomanii na
terenach małych miast i wsi.
 Wzrost liczby przestępstw stwierdzonych
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 Dezaktualizacja wiedzy o dostępnych
substancjach psychoaktywnych.
 Rozpowszechnienie narkotyków
i występowanie postawy społecznej
przyzwalającej na ich używanie.
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3.6.

Przemoc w rodzinie

MOCNE STRONY
 Działalnośd Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.
 Rozwój organizacji pozarządowych
niosących pomoc osobom i rodzinom
doświadczającym sytuacji kryzysowych
zwłaszcza na wsi i w małych miastach.
 Wzrost świadomości o formach
przemocy oraz umiejętności jej ujawnia

SZANSE
 Ustawy i rozporządzenia dotyczące
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz usług świadczonych
przez specjalistyczne ośrodki wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie.
 Możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych na finansowanie działao
z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
 Procedura „Niebieskiej Karty”.
 Tworzenie systemów wsparcia dla osób
i rodzin doświadczających sytuacji
kryzysowych łączących działania
odpowiednich służb i instytucji.

SŁABE STRONY
 Zbyt mała ilośd programów
profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania przemocy.
 Brak skutecznej współpracy instytucji
odpowiedzialnych za przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
 Niezadawalające zaplecze
instytucjonalne.
 Biernośd i tolerancja społeczna dla
zjawiska przemocy w rodzinie.
 Niedostateczna wiedza na temat
przemocy w rodzinie wśród
pracowników oświaty i służby zdrowia.
 Zaburzenia w funkcjonowaniu rodzin,
w których występuje zjawisko przemocy.
 Marginalizacja osób i rodzin dotkniętych
przemocą.
ZAGROŻENIA
 Mała świadomośd problemu w szkołach,
służbach zdrowia i innych instytucji,
które powinny reagowad na zjawisko
przemocy w rodzinie.
 Niedostateczna pomoc materialna
i doradcza dla rodzin dotkniętych
przemocą.
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3.7.

Infrastruktura społeczna

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Dostępna baza placówek usług zdrowia.
 Bogactwo obiektów i całych zespołów
dziedzictwa kulturowego.
 Zasoby kadr w sferze społecznej, które
mogą byd potencjalnie
zagospodarowane w obiektach
infrastruktury społecznej.
 Zauważalny dynamiczny rozwój
infrastruktury społecznej dzięki
wykorzystaniu środków Programu
Odnowy Wsi (PROW).

 Nierównomierna sied osadnicza stanowi
utrudnienie dla stworzenia funkcjonalnej
struktury infrastruktury społecznej.
 Niedoinwestowanie sfery społecznej
wpływające na poziom usług.
 Niewielka liczba placówek niosących
pomoc rodzinom dotkniętym ubóstwem.
 Niekorzystna kondycja finansowa
ośrodków i klubów sportowych oraz ich
słaba dostępnośd.
 Niezadawalający rozwój bazy i usług
związanych ze sportem i rekreacją.
 Mały dostęp mieszkaoców wsi do oferty
kulturalnej wynikający z ograniczonej
infrastruktury.
 Niedostatek obiektów służących
rozwojowi społeczeostwa
informacyjnego (przede wszystkim
Internet).
 Niezadowalające warunki
funkcjonowania organizacji
pozarządowych.
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SZANSE

ZAGROŻENIA

 Środki ze źródeł zewnętrznych na rozwój
infrastruktury społecznej.
 Realizacja projektów regionalnych
i lokalnych przewidujących powstanie
obiektów infrastruktury społecznej.
 Wdrażanie standardów unijnych
wymuszających sprawne
funkcjonowanie instytucji usług
społecznych.
 Potencjał bazy rekreacyjnej
i turystycznej.
 Zwiększające się potrzeby szkoleniowe
i edukacyjne.
 Możliwośd pozyskiwania środków ze
źródeł zewnętrznych na rozwój
infrastruktury społecznej.
 Realizacja projektu „E-Powiat
Włodawski” zakładającego stworzenie
środowiska teleinformatycznego dla
usług publicznych drogą elektroniczną.

 Pogarszająca się infrastruktura
edukacyjna i niż demograficzny
wpływające na warunki edukacyjne.
 Pogarszające się warunki
funkcjonowania służby zdrowia
i zadłużenie szpitala.
 Pogarszanie się warunków edukacyjnych
na terenach wiejskich, wynikające ze
słabej infrastruktury i niżu
demograficznego.
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Rozdział V
DIAGNOZA STANU I POZIOM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w perspektywie winna stad się pełną wizją
rozwoju, wychodzącą od analizy istniejących problemów, wiodącą zaś dalej ku zaspokajaniu
potrzeb i aspiracji. Rozwiązywanie problemów i ich profilaktyka jest koniecznością bieżącą,
natomiast tym, co daje ludziom poczucie rozwoju, jest koncentracja na szerokich potrzebach
osób i społeczności. Koncentracja ta polega na właściwym – czyli takim, który poprawia
poczucie wartości życia – zaspokajaniu tych potrzeb. Zmiana podejścia, poprzez skupienie się
na myśleniu pozytywnym, daje szansę na wspólne kreowanie rozwoju na miarę posiadanego
potencjału, możliwości zewnętrznych i aspiracji. Strategia ta posiada swoje źródło
w umysłach osób ze społeczności włodawskiej, a dopiero przez wspólne planowanie
i działanie staje się zapisaną zasadą współpracy. Takie podejście daje szansę zaistnienia
integracji społeczności lokalnej.

5.1.

Poziom integracji społecznej

Uczestnicy budowania strategii poziom integracji w społecznościach swoich gmin i powiatu
w całości ocenili nisko. Wskazywali na słabe więzi pomiędzy ludźmi, nieliczne przejawy
pomocy wzajemnej, niewielką liczbę wspólnych działao, społeczny marazm, jako na zjawiska,
które przekładają się na poczucie niezadowolenia z życia. Refleksja nad przyczynami takiego
stanu skupiła się wokół kilku zjawisk:
•

Nieznajomośd i nieumiejętnośd korzystania z zasad demokracji;

•

Trudności w przystosowaniu się do zasad rynkowych w gospodarce i sferze społecznej;

•

Niska zasobnośd;

•

Upolitycznienie zaburzające partycypację społeczną;

•

Niskie umiejętności współpracy;

•

Rosnące zróżnicowanie ludności pod względem zasobności i dostępu do dóbr;

•

Trudna społeczna atmosfera dla aktywności liderów.
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Te zjawiska stają się przyczyną i skutkiem nieaktywności, marazmu, frustracji
i roszczeniowości znacznej części społeczności. Uczestnicy podkreślali, że stale rośnie trend
ubożenia coraz szerszej grupy osób, przez co wzrasta zagrożenie dalszym wykluczeniem
społecznym. Dotyczy to szczególnie grupy emerytów i osób niepełnosprawnych, często
żyjących poniżej poziomu socjalnego. Spadek poziomu życia wielu rodzin prowadzi do
zaburzenia więzi rodzinnych, zaniedbao wychowawczych i opiekuoczych, co w konsekwencji
zwiększa ryzyko poszerzania patologii społecznych: alkoholizmu, przemocy w rodzinie
i przestępczości. Utrudnia to wyjście z biedy (zjawisko biedy dziedziczonej), poprawy
wzorców pracy i życia rodzinnego.

5.2. Diagnoza potrzeb społecznych
Zaprezentowana diagnoza potrzeb społecznych została wypracowana podczas społecznej
debaty w procesie partycypacyjnego budowania strategii. O potrzebach szczególnie ważnych
w społeczności włodawskiej rozmawiano, odnosząc się do poszczególnych grup osób. Grupy
te, ze względu na swój charakter i znaczenie w życiu społecznym, narażone są w sposób
znaczący na wykluczenie społeczne. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest
przede wszystkim strategią rozwoju, w której myślenie o źródłach tych problemów staje się
priorytetem. Potrzeby osób w społeczności oraz sposób i poziom ich zaspokojenia stanowią
o jakości życia społecznego. Odnosząc się do nich można w sposób najwłaściwszy dobrad
metody działania, aby ich spełnienie nie rodziło problemów bądź je minimalizowało. Taka
sytuacja jest docelowa w życiu społecznym i stanowi zasadniczy kierunek.

Potrzeby seniorów i osób niepełnosprawnych:

•

Zwiększenia dostępności do budynków i obiektów użyteczności publicznej;

•

Zwiększenia dostępności do usług świadczonych przez służbę zdrowia;

•

Tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w celu zaspokojenia osobistych
potrzeb: asertywności ludzi starszych i niepełnosprawnych, zachowanie zdrowia,
poczucie bycia potrzebnym;

•

Korzystania z poradnictwa (punkt informacji dla osób niepełnosprawnych, wiedza);

•

Zwiększenia czasu bycia razem;
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•

Możliwości samorealizacji;

•

Poczucia bezpieczeostwa osób samotnych/o ograniczonej sprawności na obszarach
wiejskich i mieście;

•

Większej dostępności do kultury i kreatywnego uczestnictwa w niej;

•

Możliwości swobodnego korzystania z Internetu oraz uczestnictwa w nowoczesnych
technologiach;

•

Umożliwienia korzystania z usług turystycznych;

•

Dostępności do rehabilitacji zdrowotnej, społecznej, psychicznej;

•

Możliwości korzystania z domów dziennego pobytu dla osób starszych oraz uczestnictwa
w klubach seniora;

•

Możliwości korzystania z całodobowego ośrodka wsparcia.

Potrzeby dzieci i młodzieży:

•

Przyjemności;

•

Akceptacji;

•

Bezpieczeostwa;

•

Miłości/przyjaźni;

•

Miejsca do zabaw;

•

Możliwości kontaktu z rówieśnikami;

•

Możliwości rozwijania własnych zainteresowao;

•

Bycia traktowanym po partnersku;

•

Łatwego dostępu do specjalistów (psycholog, pedagog, osoby godne zaufania);

•

Uczestnictwa w podejmowaniu decyzji;

•

Możliwości dysponowania funduszami (kieszonkowe);

•

Zabezpieczenia potrzeb bytowych;

•

Dostępu do masowej kultury;

•

Dostępu do edukacji na wysokim poziomie;

•

Dostępu do Internetu;

•

Możliwości sprawnej komunikacji.
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Potrzeby rodzin:

•

Zapewnienia opieki dzieciom – przedszkola, żłobki, grupy zainteresowao, zajęcia
pozalekcyjne;

•

Mieszkaniowe;

•

Pełnego poczucia bezpieczeostwa finansowego (świadczenia rodzinne, praca, pomoc
społeczna), fizycznego, psychicznego;

•

Dostępu do opieki zdrowotnej;

•

Wsparcia specjalistów w sytuacjach kryzysowych (terapie rodzinne, asystent rodzinny);

•

Wypoczynku rodzinnego (np. festyny, pikniki, wycieczki zorganizowane, ośrodki
rekreacyjne);

•

Zapewnienia dziennej opieki osobom starszym – domy dziennego pobytu;

•

Edukacji rodziny;

•

Bezpieczeostwa w rodzinie i wsparcia, gdy występuje przemoc, agresja, choroba,
zdarzenia losowe;

•

Bezpieczeostwa psychicznego – poczucie stabilizacji, np. związane z utratą pracy,
wsparcie rodziny z osobą niepełnosprawną.

5.3.

Diagnoza zaspokojenia potrzeb społecznych

W Powiecie Włodawskim aktualnie oferowane są mieszkaocom powiatu usługi społeczne
w zakresie czterech grup społecznych:
 Dzieci i młodzież;
 Osoby starsze;
 Rodziny;
 Inne grupy.
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Dzieci i młodzież

 Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie oferuje zajęcia w 10 pracowniach
(informatyczno-medialna, modelarstwo, nauka gry na gitarze, plastyczna, plastyczna,
rytmika dla dzieci, taniec współczesny, teatralna, zespół wokalny, animatornia, balet
klasyczny).
 Świetlica Środowiskowa przy MOPS we Włodawie;
 Uczniowskie Kluby Sportowe:


„Hutnik” w Dubecznie;

•

„Rosiczka” w Urszulinie;

•

„Cross” w Hannie;

•

„Rekord” we Włodawie;

•

„Świt” w Haosku;

•

„Prima 3” we Włodawie;

•

„Pionier” w Holeszowie;

•

„Kościuszko” we Włodawie;

•

„Pocisk” w Orchówku;

•

„Wschód” we Włodawie;

•

„Promyk” w Różance;

•

„Mechanik” we Włodawie;

•

„Brus” w Starym Brusie;

•

„Orion” w Zaświatyczach;

•

„Pojezierze” w Urszulinie;

 Zajęcia sportowe w Dubecznie, Haosku, w Urszulinie, w Hannie, w Woli Uhruskiej,
w Wyrykach, Klub Sportowy „Bug” w Hannie;
 ORLIK we Włodawie przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, drugi na terenie Włodawy
w budowie (przy Szkole Podstawowej nr 3), w Hannie, w Woli Uhruskiej, w Starym
Brusie;
 Młodzieżowe Zespoły Sportowe w Dubecznie, Urszulinie, w Wyrykach i w Kaplonosach;
 Zespoły taneczne i wokalne w Haosku, Dubecznie, w Woli Uhruskiej, zespół
folklorystyczny w Hannie, w Starym Brusie;
 Drużyny harcerskie w Urszulinie „Żółwik”, w Woli Uhruskiej;
 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) w parafiach: w Haosku, w Wytycznie, w Woli
Uhruskiej;
 Koło misyjne przy parafii w Urszulinie „Mali Misjonarze”;
 Szkolne koło „Caritas” w Haosku, w Gimnazjum Publicznym Nr 1 we Włodawie;
 Kafejki internetowe w GOK Haosk; w Bibliotece Miejskiej we Włodawie, w Wereszczynie,
w Daocach, w Hannie, w Różance, w Szumince, w Korolówce Osadzie, w Krasówce,
w Okunince, w Żukowie, w Woli Uhruskiej, w Starym Brusie.
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Osoby starsze

 Uniwersytet III Wieku przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we
Włodawie. Uniwersytet skupia około 90 słuchaczy. Zajęcia różnorodne pod względem
tematycznym: np. z obsługi nowoczesnego sprzętu i urządzeo technicznych, zdrowia, ulg
przysługujących osobom niepełnosprawnym;
 Kluby Seniora w Dubecznie, we Włodawie, w Wyrykach i w Zahajkach;
 Zespoły śpiewacze w Haosku, Dubecznie, w gminie Urszulin: „Załuczanie”, „Seniorzy”
i „Ballada”, zespół „Jutrzenka” w Dołhobrodach, „Orchowianki” w Orchówku,
w gminie Wola Uhruska 2, w gminie Stary Brus 3, „Tkaczki” w Wyrykach;
 Aktywizacja społeczeostwa lokalnego, organizacja imprez kulturalnych:
 Polski

Związek

Emerytów,

Rencistów

i

Inwalidów

we

Włodawie

zrzesza

ok. 850 członków. Związek organizuje spotkania integracyjne, imprezy kulturalne, pomoc
materialną. Koło we Włodawie skupia członków również z gmin Hanna, Wola Uhruska,
Haosk, Wyryki, Włodawa. Koło w Urszulinie zrzesza 160 osób;
 Polski Związek Niewidomych Koło we Włodawie. Zrzesza około 70 osób. Organizacja
spotkao integracyjnych („Dzieo Białej Laski”, „Dzieo Inwalidy”), wycieczek dla osób
niedowidzących i niewidomych;
 Kółka Różaocowe w Haosku, Dubecznie; we Włodawie przy obu parafiach rzymskokatolickich, w Orchówku, 3 w gminie Urszulin, 25 w gminie Hanna, 16 w gminie Wola
Uhruska, w starym Brusie, 2 w Wyrykach, w Kaplonosach, w Lubieniu;

Rodziny

 Katolicka Poradnia Rodzinna przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca
Jezusowego we Włodawie;
 Punkt Interwenci Kryzysowej we Włodawie. Poradnictwo prawnika psychologa,
pedagoga. Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzony przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych we Włodawie;
 Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych – imprezy integracyjne
i

informacyjne:

Stowarzyszenie

Społeczno-Oświatowe

Pomocy

Pokrzywdzonym

i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży oddział w Zaświatyczach;
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 Włodawski Dom Kultury. Funkcjonuje w nim kino, 10 zespołów artystycznych, koła
zainteresowao (szachowe, brydżowe, kabaretowe, Klub Seniora “Złota jesieo”).
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie: działalnośd sportowo-rekreacyjna,
obiekty sportowe, imprezy w okresie całego roku.

Inne grupy społeczne

 Grupy Anonimowych Alkoholików przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego
Serca Jezusowego we Włodawie oraz w Orchówku;
 Grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, dla osób współuzależnionych
oraz dla osób po przebytym leczeniu odwykowym w oddziale szpitalnym prowadzone
przez Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie przy Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 Kluby wędkarskie: w Hannie, w Woli Uhruskiej;
 Koła myśliwskie: 3 w gminie Hanna, w Woli Uhruskiej;
 Koła Gospodyo Wiejskich: 4 w gminie Haosk; 5 w gminie Hanna, 13 w gminie Włodawa,
4 w gminie Wola Uhruska, w Starym Brusie, w Załuczu Starym, w Wyrykach
i w Kaplonosach;
 Centrum Kształcenia na Odległośd: 2 w Woli Uhruskiej (metodą e-learningu kursy m.in.
opiekun osób starszych, użytkowanie komputerów, bhp, grafika menadżerska
i prezentacyjna, pracownik administracyjny);
 Chóry Parafialne w obu parafiach rzymsko-katolickich we Włodawie, w Wereszczynie
i Wytycznie, 2 w gminie Hanna, w Woli Uhruskiej, w Wyrykach i w Parafii Prawosławnej
w Horostycie;
 Działania integracyjne (zabawy).
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Poakcesyjny Program wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej

Program Integracji Społecznej był największym komponentem Poakcesyjnego
Programu

Wsparcia

Obszarów

Wiejskich

(PPWOW),

który

został

przygotowany

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i został zrealizowany w latach 2008–2010 na
podstawie umowy pożyczki z Bankiem Światowym. Zrealizowany w pięciuset polskich
gminach, w tym trzech gminach włodawskich: Starym Brusie, Woli Uhruskiej i Wyrykach.
Gminy otrzymały do dyspozycji środki, które przeznaczyły na realizację usług społecznych
wybranych w procesie partycypacji społecznej. Warunkiem wydatkowania tych środków było
przygotowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Planu
Działania, przy uwzględnieniu kryteriów zrównoważonego wydatkowania na poszczególne
grupy: seniorów, rodziny oraz dzieci i młodzież, wynikające z diagnozy potrzeb i problemów
społecznych.
Usługi te, zostały zrealizowane przez organizacje pozarządowe i instytucje, wybrane
w procedurze konkursowej. Gmina stary Brus dysponowała kwotą 137 671,78 zł, gmina Wola
Uhruska kwotą 241605,84 zł, a gmina Wyryki 163030,20 zł. Wszystkie trzy gminy
wykorzystały w pełni te środki. W gminach tych zrealizowano łącznie 59 usług, w tym
w Starym Brusie 22, Woli Uhruskiej 20 i Wyrykach 18. Wprowadzono tam wiele nowych form
aktywności społecznej. Powstały nowe organizacje pozarządowe oraz uaktywniły się
istniejące. Zwiększył się znacząco poziom wykorzystania środków zewnętrznych na realizację
polityki społecznej w gminie. W ramach Programu stworzono i upubliczniono bazę
usługodawców na rynku usług społecznych, zrealizowano wizyty studyjne celem zapoznania
się z dobrymi praktykami, stworzono listę form aktywności społecznej, zrealizowano wiele
szkoleo (m.in. podnoszących umiejętności aplikowania o środki zewnętrzne). Przez okres
trwania Programu znacząco wzrosła społeczna aktywnośd mieszkaoców, a przede wszystkim
zadziała się partycypacja społeczna w planowaniu i realizacji polityki społecznej w tych
gminach. Warto zaznaczyd, że w gminie Stary Brus aż 89% środków zostało wykorzystanych
przez organizacje pozarządowe, co plasuje ją w najlepszych wskaźnikach w kraju. W gminie
Wyryki organizacje społeczne wykorzystały 53%, a w Woli Uhruskiej 44% całej alokacji
środków.

76

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021

Tak znaczący udział organizacji pozarządowych w realizacji usług społecznych daje
nadzieję na dynamiczny wzrost ich znaczenia i udziału w realizacji polityki społecznej w tych
gminach. Uzyskane wskaźniki monitoringu realizacji PPWOW we wszystkich trzech gminach
plasują je na najwyższym poziomie realizacyjnym spośród wszystkich gmin w Programie.
Wzrost podmiotowości różnych grup społecznych rokuje dynamizację życia społecznego
i dalszą integrację społeczną. Partnerstwo międzysektorowe znalazło w tych gminach realny
wymiar.

5.4. Problemy społeczne w powiecie włodawskim
Hierarchiczne uporządkowanie problemów społecznych oparte zostało na analizie
przedstawionego materiału, który daje obraz sytuacji społecznej w powiecie włodawskim
i trudności, jakie dotykają jego mieszkaoców. Podczas warsztatów budowania strategii oraz
w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację określono listę problemów społecznych. Wielośd
i zróżnicowanie problemów oraz fakt, że nie występują one w izolacji od siebie (zachodzi
między nimi związek przyczynowo-skutkowy) sprawiają, że trudno jest dokonad
hierarchizacji. Niewątpliwie największym i najtrudniejszym do rozwiązania problemem jest
rosnące bezrobocie, które powoduje drastyczne zmiany w sytuacji życiowej wielu osób
i rodzin. Główne obszary problemowe, jakie wytypowano, to:

I.

Niska aktywnośd społeczna i brak wsparcia (bierna postawa życiowa, ogólna niemoc,
bezradnośd).

II.

Trudności na rynku pracy:
1)

bezrobocie:
a) wśród ludzi młodych;
b) wśród ludzi w wieku przedemerytalnym;
c) wśród osób niepełnosprawnych;
d) wśród osób z niskim wykształceniem;
e) ukryte bezrobocie;

2)
III.

brak aktywizacji zawodowej.

Migracje zarobkowe:
1)

rozluźnienie więzi rodzinnych;
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2)
IV.

„euro sieroty”.

Rodziny dotknięte patologią społeczną:
1)

alkoholizm,

2)

przemoc w rodzinie,

3)

demoralizacja młodych,

4)

słaba więź emocjonalna w rodzinach,

5)

wczesne macierzyostwo,

6)

niski poziom edukacji rodziców,

I.

Problemy osób starszych i niepełnosprawnych.

II.

Ubóstwo, niskie dochody.

III.

Brak sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych
działalności gospodarczych.

IV.

Słaba dostępnośd do opieki zdrowotnej.

V.

Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna na terenie powiatu.

VI.

Edukacja szkolna i przedszkolna:
1)

brak pedagogów i psychologów w szkołach;

2)

brak żłobków, niedostateczna liczba przedszkoli i placów zabaw.

VII.

Małe zaangażowanie kościoła w rozwiązywanie problemów społecznych.

VIII.

Starzenie się społeczeostwa.

W dalszej kolejności wymienid należy takie problemy jak:
 Systematyczny wzrost liczby rodzin żyjących w ubóstwie, powodujący zwiększanie się
zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej;
 Niedoszacowanie środków na pomoc społeczną i na zaspokojenie niezbędnych potrzeb
najuboższych mieszkaoców powiatu;
 Duży udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie ludności (ok. 17% w 2009 r.);
 Narastanie zjawisk patologii społecznej;
 Powiększanie się rzeszy rodzin niewydolnych w zakresie opiekuoczo-wychowawczym;
 Brak kompleksowego systemu poradnictwa, edukacji i wspierania rodzin;
 Niedostateczna infrastruktura pomocowa;
 Starzenie się ludności i wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuocze.
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5.5.

Hierarchizacja problemów w zakresie polityki społecznej

Uczestnicy warsztatów partycypacyjnego budowania strategii za najważniejsze
problemy, które w planowaniu działao winny byd punktem wyjścia, uznali:
1. Niską aktywnośd społeczną i brak wsparcia dla działao społecznych.
2. Trudności utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego w społeczeostwie – brak
platformy współpracy w profilaktyce zdrowia.
3. Niewystarczające warunki do świadomego, kreatywnego, aktywnego i powszechnego
udziału społeczności w kulturze, uwzględniającego tradycje lokalne.
4. Trudności na rynku pracy i brak sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości.
5. Problemy rodzin w trudnościach i kryzysie.
6. Niewystarczającą ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb każdej z grup.

Zidentyfikowane problemy społeczne stanowią jednocześnie przyczynę ujawnienia się
nowych problemów. W analizie funkcjonalnej zjawisk społecznych niejednokrotnie nie
sposób oddzielid przyczyny od problemów. Analiza strukturalna jako zabieg metodologiczny
pozwala na zbudowanie jaśniejszego obrazu przyczyn zdefiniowanych problemów. Należy
jednak mied na uwadze, że przyczyny także stanowią problemy, które z kolei generują
kolejne.
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Rysunek nr 9: Najważniejsze problemy wskazane przez uczestników warsztatów
budowania strategii.

Niska aktywnośd społeczna
i brak wsparcia dla działao
społecznych
Trudności utrzymania
zdrowia fizycznego
i psychicznego
w społeczeostwie - brak
platformy współpracy
w profilaktyce zdrowia

Niewystarczające warunki do
świadomego, kreatywnego,
aktywnego i powszechnego
udziału społeczności
w kulturze

Problemy rodzin
w trudnościach i kryzysie

Trudności na rynku pracy
i brak sprzyjających
warunków do rozwoju
przedsiębiorczości

Niewystarczająca
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edukacyjna
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Rozdział VI
CELE I GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

6.1. Wizja rozwoju społecznego
Analiza sytuacji społecznej w powiecie włodawskich dokonana przez partnerów
społecznych jest próbą nakreślenia pozytywnego obrazu przemian koniecznych dla
sukcesywnego rozwiązywania nagromadzonych problemów społecznych i tych, które będą
pojawiały się jako naturalne zjawisko towarzyszące życiu gospodarczemu i społecznemu oraz
nowej lepszej jakości życia na miarę potrzeb i aspiracji osób żyjących w społeczności.
Uczestnicy tworzenia wizji podkreślili cztery zasadnicze komponenty:
 Rozwój społeczny powinien byd zrównoważony, tzn. dotyczyd powinien wszystkich grup,
w tym uwzględniad szczególnie grupy narażone na wykluczenie społeczne: rodziny
dysfunkcyjne, rodziny wielodzietne, rodziny dotknięte bezrobociem, rodziny niepełne,
ubogie, osoby samotne, uzależnione, niepełnosprawne, osoby starsze, osoby należące do
mniejszości narodowych, osoby opuszczające zakłady resocjalizacyjne;
 Spójny system wsparcia i rozwoju oparty na zaufaniu społecznym, współpracy,
współdecydowaniu, wspólnych wartościach z ich poszanowaniem;
 Realizacja systemu poprzez partnerstwo samorządu, organizacji pozarządowych,
instytucji, przedsiębiorców i liderów;
 Podniesienie aktywności społecznej w powiecie i zbudowanie wsparcia organizacji
pozarządowych oraz platformy współpracy pomiędzy NGO’s i samorządem.

W oparciu o powyższe komponenty sformułowano wizję na najbliższe lata:
Polityka społeczna w powiecie włodawskim to systemowo realizowany model
wsparcia w rozwoju rodzin, dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, osób
w szczególnej sytuacji życiowej, oparty na aktywności społeczności lokalnej i współpracy
struktur samorządowych z organizacjami społecznymi.
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6.2.

Cele rozwoju społecznego

Podczas warsztatów budowania strategii wyznaczono cele w sześciu obszarach:
zdrowie, edukacja, kultura, sport i rekreacja, pomoc społeczna, integracja społeczna.

Cele w obszarze zdrowia:

CEL OGÓLNY:
Poprawa jakości zdrowia fizycznego i psychicznego w społeczeostwie- Stworzenie platformy
współpracy w profilaktyce zdrowia

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Stworzenie systemu profilaktyki;
2. Zwiększenie dostępności do lecznictwa poprzez wzmocnienie systemu lokalnego
lecznictwa;
3. Poprawa jakości usług;
4. Edukacja prozdrowotna dotycząca aktywności, ryzykownych zachowao, odżywiania,
higieny, korzystania ze swoich praw, standardów.
ŚRODKI DO REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO:
 Uczestnictwo w programach dotyczących profilaktyki, np. wczesnego wykrywania raka
piersi lub raka szyjki macicy;
 Zwiększenie udziału szkół w programach profilaktyki alkoholowej, narkotykowej
nikotynowej (gminne i miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych);
 Wykorzystanie programów unijnych;
 Współpraca z instytucjami i biznesem oraz pozyskiwanie sponsorów;
 Organizacja spotkao i imprez masowych promujących zdrowy styl życia;
 Tworzenie platformy współpracy z lokalnymi organizacjami na rzecz poprawy jakości
zdrowia;
 Promocje, debaty, happeningi, konkursy na temat zdrowia, kampanie informacyjne;
 Tworzenie wolontariatu.
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Cele w obszarze edukacji:

CEL OGÓLNY:

Podwyższanie poziomu edukacji dostosowanej do potrzeb każdej grupy społecznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Reorientacja zawodowa rolników;
2. Wsparcie edukacyjne osób niepełnosprawnych we wchodzeniu na rynek pracy
i własnej działalności gospodarczej;
3. Edukacja kobiet na rzecz aktywnego uczestnictwa w rynku pracy oraz przedsiębiorczości;
4. Edukacja obywatelska i ekonomiczna dostosowana do trendów na rynku pracy
i nowoczesności;
5. Edukacja ludzi starszych.

ŚRODKI DO REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO:

 Dostępnośd do edukacji osób starszych w ramach stowarzyszeo;
 Zaangażowanie organizacji pozarządowych: stworzenie systemu edukacji, w które będzie
się włączad różne podmioty;
 Podnoszenie

kwalifikacji

zawodowych

osób

z

grup

szczególnie

zagrożonych

wykluczeniem z rynku pracy;
 Edukacja psychospołeczna – rodzina, seniorzy, młodzież;
 Dostosowanie kierunków zawodowych w szkołach do lokalnego rynku pracy i doradztwo
zawodowe
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Cele w obszarze kultury:

CEL OGÓLNY:

Stworzenie warunków do świadomego, kreatywnego, aktywnego i powszechnego udziału
społeczności w kulturze, uwzględniając tradycje lokalne.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Rozbudzanie potrzeby, motywowanie, inspirowanie do aktywnego uczestnictwa
w kulturze (Upowszechnianie innowacyjnych form animacji kultury,);
2. Wskazanie zasobów lokalnych i regionalnych, budowanie produktów kulturowych;
3. Kształtowanie edukacji kulturalnej na wszystkich poziomach rozwoju;
4. Promocja kultury.
5. Doinwestowanie świetlic, domów kultury, bibliotek;
6. Szkolenia animatorów kultury, animatorów społecznych oraz animatorów wolnego czasu;
7. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

ŚRODKI DO REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO:
 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez atrakcyjne zajęcia
pozalekcyjne;
 Rozbudowa infrastruktury kultury;
 Tworzenie świetlic i centrów kultury, doinwestowanie bibliotek;
 Budowanie platformy współpracy na rzecz kultury;
 Wyłonienie ze społeczeostwa lokalnego animatorów kultury i wsparcie dla liderów
lokalnych;
 Organizowanie wizyt studyjnych;
 Organizowanie masowych imprez kulturalnych;
 Promocja w środkach masowego przekazu i Internecie (plakaty, broszury, ulotki, kontakt
z telewizją i prasą o zasięgu wojewódzkim)
 Tworzenie wolontariatu.
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Cele w obszarze sportu, rekreacji i wypoczynku

CEL OGÓLNY:

Wzbogacenie i podniesienie atrakcyjności oferty sportowej i jakości rekreacji w powiecie
włodawskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
2. Szkolenia kadry instruktorskiej;
3. Zwiększenie oferty i dostępności zajęd sportowych dla różnych grup społecznych: dzieci,
młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych, kobiet;
4. Wzmacnianie organizacji pozarządowych i wolontariatu;

ŚRODKI DO REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO:
 Rozbudowa infrastruktury sportowej (basen, korty tenisowe, pole golfowe, „orliki”
w gimnazjach);
 Podniesienie kwalifikacji kadry instruktorskiej i trenerskiej;
 Promocja sportu wyczynowego (zapasy, sztuki walki, gimnastyka, lekkoatletyka, piłka
itd.);
 Ścieżki rowerowe, kluby sportowe, obozy sportowe;
 Organizowanie masowych imprez sportowych z udziałem osób cenionych, znanych,
lubianych;
 Kampanie promocyjne
 Tworzenie wolontariatu.
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Cele w obszarze pomocy społecznej

CEL OGÓLNY:
1. Minimalizowanie patologii społecznej: alkoholizmu, narkomanii i przemocy;
2. Poprawa kondycji rodziny.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Ograniczenie grup wykluczenia społecznego poprzez współpracę z organizacjami
pozarządowymi;
2. Ograniczenie ilości osób korzystających z pomocy społecznej poprzez aktywizację
społeczną i zawodową;
3. Współpraca z instytucjami, urzędami, organizacjami – budowanie platformy współpracy;
4. Zwiększenie kreatywności społeczeostwa poprzez działalnośd pracowników pomocy
społecznej;
5. Promocja i edukacja zaradności życiowej, zintensyfikowanie działao na rzecz ograniczenia
bezradności życiowej, aktywizacja bezrobotnych;
6. Zwiększenie kontroli dostępności alkoholu, papierosów i narkotyków nieletnim

ŚRODKI DO REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO:
 Informatyzacja urzędu pomocy społecznej;
 Elastyczne godziny pracy i telefon zaufania;
 Podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadry;
 Realizacja programów terapeutycznych;
 Organizowanie szkoleo, grup wsparcia, klubów pracy, szkoły dla rodziców;
 Utworzenie poradni i punktu doraźnej pomocy: pedagog, logopeda, doradca zawodowy,
psycholog, policjant, prawnik;
 Organizowanie imprez bezalkoholowych i kampanii promocyjnych;
 Obozy terapeutyczne;
 Tworzenie wolontariatu.
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Cele w obszarze aktywności i integracji społecznej

CEL OGÓLNY:

Podniesienie poziomu aktywności społeczności lokalnej i współuczestnictwa w kreacji
społecznej

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie znaczenia aktywności;
2. Wzbogacenie życia kulturalno-społecznego;
3. Stworzenie ogólnodostępnej i aktualizowanej bazy informacyjnej w obszarze życia
społecznego powiatu.

ŚRODKI DO REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO:

 Tworzenie lokalnych grup aktywności;
 Organizacja spotkao, imprez masowych;
 Internetowa baza danych współtworzona przez instytucje i organizacje pozarządowe;
 Mobilizacja społeczności do budowania partycypacyjnych planów rozwoju wsi/sołectwa
i planów rozwoju gminy jako sposobu współuczestnictwa w życiu społecznych i metoda
pozyskiwania środków zewnętrznych.
 Tworzenie wolontariatu.
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POWYŻSZE CELE I ŚRODKI REALIZACYJNE POWINNY BYD OPARTE NA ZASADACH:
 Budowania wspólnoty;
 Wzmacniania poczucia przynależności;
 Wspierania lokalnego patriotyzmu;
 Budowania stabilizacji materialnej;
 Wzmacniania poczucia bezpieczeostwa;
 Zwiększenia dostępności do edukacji (przedszkola, kształcenie ustawiczne, studia);
 Zwiększenia dostępności do miejsc pracy zgodnych z wykształceniem, aspiracjami;
 Zwiększenia dostępu do informacji;
 Poprawy infrastruktury społecznej.

Koncentracja na powyższych zasadach pozwoli w większym stopniu zaspokajad
potrzeby tych grup osób, które otoczone troską szczególną, jako grupy najsłabsze
i najbardziej narażone na społeczne wykluczenie, mogą znaleźd swoje dobre miejsce
w społeczności. Grupa pracująca nad strategią skupiła szczególna uwagę na określeniu
potrzeb tych grup w społeczności powiatu.
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Rozdział VII
PRIORYTETY ROZWOJU I PROPOZYCJE FORM REALIZACJI

Cele główne i cele szczegółowe oraz sposoby ich realizacji opracowane zostały z myślą
o grupach problemowych mieszczących się w obszarach:
 SENIORZY
 DZIECI, MŁODZIEŻ
 RODZINY
 SPOŁECZNOŚD – INTEGRACJA

Dla tych grup ustalono priorytety:
•

Profilaktyka zdrowia i zachowanie zdrowego środowiska;

•

Edukacja dostosowana do potrzeb miejsca i czasu; Edukacja bliska i dostępna, bezpłatna,
dostosowana do potrzeb i możliwości;

•

Kultura – zaspokojona potrzeba uczestnictwa i tworzenia w kulturze masowej,
regionalnej tradycji i kulturze wysokiej;

•

Sport łatwo dostępny, powszechne uczestnictwo, aktywny udział osób o różnym stopniu
sprawności;

•

Pomoc społeczna skierowana precyzyjnie, zmniejszająca grupy roszczeniowe poprzez
aktywizację, poprzez rozwój wolontariatu jako postawy społecznej;

•

Społecznośd – chętna do spotkao, ufająca sobie nawzajem, mająca gdzie się spotkad,
współpracowad ze sobą, konsultowad się ze sobą w poczuciu odpowiedzialności
i sprawczości, ze wszystkich pokoleo, instytucji i organizacji.
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Propozycje form i kierunków pracy:

Praca z rodziną potrzebującą pomocy
•

Usługi opiekuocze: forma wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych
i chorych w ich domu a także dowóz i towarzyszenie na imprezach, spotkaniach,
uroczystościach integracyjnych. Wsparcie psychologiczne i usługi rehabilitacyjne;

•

Asystent rodzinny: Jego działania służą rozwojowi członków rodziny z problemami,
zachęcają i uczą do aktywności według zasady pomocniczości;

•

Wolontariat;

•

System pomocy sąsiedzkiej;

•

Centra wsparcia rodziny, w których uzależnieni i ich rodziny mogą uzyskad wsparcie
psychologa, pedagoga, prawnika.

Edukacja przedszkolaków
•

Przyjazne środowisko dla rozwoju dzieci, które nie chodzą do przedszkola, można
stworzyd, organizując

•

Ogniska i punkty przedszkolne – w tym społeczne i rodzinne;

•

Oddziały przedszkolne w szkołach;

•

Grupy rocznego przygotowania przedszkolnego;

•

Objazdowe przedszkola;

•

Mikrogrupy przedszkolne;

•

Grupy zabawowe i weekendowe;

•

Świetlice: przedszkolne, dziecięce, opiekuoczo-wychowawcze.

Rozwój zainteresowao dzieci i młodzieży
•

Zajęcia pozalekcyjne: zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce;

•

Zajęcia rozszerzające wiedzę uczniów;

•

Koła zainteresowao;

•

Wczesna

edukacja:

tworzenie

przedszkoli,

punktów

i

ognisk

przedszkolnych

prowadzonych przez podmioty publiczne i niepubliczne.
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Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
•

Pomoc osobie niepełnosprawnej i rodzinie w rozwiązywaniu problemów dnia
codziennego;

•

Tworzenie młodzieży niepełnosprawnej możliwości kształcenia się i wyrównywanie szans
w dostępie do rozrywki;

•

Rozwój twórczości artystycznej i ruchu sportowego niepełnosprawnych;

•

Organizowanie wystaw i targów twórczości osób niepełnosprawnych.

Aktywizacja seniorów
•

Kluby seniora – forma edukacji i doskonalenia umiejętności osób starszych, twórczej
organizacji czasu wolnego, rekreacji, rozwoju, działao prozdrowotnych;

•

Pomoc sąsiedzka i samopomoc – podstawowe czynności pielęgnacyjne, wsparcie
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, podawanie leków, załatwianie spraw
urzędowych;

•

Centra aktywizacji seniorów – mogą obejmowad np. punkty informacyjne i doradcze;

•

Uniwersytety Trzeciego Wieku – wykłady, warsztaty, koła zainteresowao, wolontariat.

Społeczna aktywnośd osób dorosłych
•

Warsztaty tematyczne dla dorosłych dostosowane do zapotrzebowania;

•

Tworzenie lub reaktywacja zespołów tanecznych, muzycznych, obrzędowych;

•

Zajęcia sportowe i turystyczne;

•

Wyjazdy integracyjne: do kina, teatru, muzeów;

•

Tworzenie miejsc rekreacji: placów, klubów, świetlic. Miejsca rekreacji powinny
umożliwiad miłe spędzenie czasu wszystkim pokoleniom (plac zabaw dla dzieci, boisko,
zadaszone miejsce z ławeczkami i stolikami dla starszych).
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Tradycje dla rozwoju regionalnego
•

Tworzenie zespołów ludowych: muzycznych, tanecznych, obrzędowych;

•

Promowanie lokalnej tradycji rękodzielniczej na jarmarkach, festynach, targach;

•

Tworzenie punktów (w świetlicach, szkołach, GOK), gdzie młodzież, dorośli i goście będą
się uczyd tkactwa, wypalania garnków, pieczenia chleba;

•

Popularyzacja i promocja historii i tradycji wsi czy regionu w formie świąt lokalnych;

•

Tworzenie wiosek tematycznych – to w Europie bardzo popularna forma przyciągania
turystów, u nas wciąż raczkująca;

•

Zapraszanie do szkół seniorów, którzy opowiadaliby o dawnych zwyczajach,
obyczajowości, życiu i pracy na wsi;

Remiza inaczej
•

Tworzenie lub reaktywacja młodzieżowych drużyn pożarniczych;

•

Tworzenie świetlic dla dzieci i młodzieży – można wykorzystad pomieszczenia remizy do
zajęd świetlicowych;

•

Centra integracyjne dla dorosłych – w remizie mogą odbywad się zajęcia i warsztaty, np.
koła seniorów, KGW, stowarzyszeo;

Usługi prozdrowotne
•

Rehabilitacja,

masaże

lecznicze,

naświetlania,

gimnastyka

z

wykorzystaniem

specjalistycznego sprzętu;
•

Zajęcia gimnastyczno-specjalistyczne na sali gimnastycznej;

•

Indywidualne spotkania (np. z psychologiem, logopedą) w domach podopiecznych;

•

Imprezy, pikniki, festyny o tematyce prozdrowotnej – z udziałem wszystkich
mieszkaoców.
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Spotkania integracyjne
•

Cykliczne spotkania tematyczne – kluby zainteresowao, wielopokoleniowe grupy
tematyczne;

•

Spotkania okazjonalne, imprezy, w których biorą udział młodzi i starsi, osoby
niepełnosprawne i zdrowe;

•

Tworzenie „miejsc przyjaznych” dla spotkao różnych grup (centra rekreacji);

•

Wyjazdy integracyjne i wizyty studyjne.

W dobrym kierunku
•

Zajęcia półstacjonarne (półkolonie, wczasy);

•

Wyjazdy kilkudniowe – biwaki, obozy i kolonie rekreacyjne, terapeutyczne, pielgrzymki;

•

Tworzenie małych wiosek tematycznych zaprojektowanych przez dzieci;

•

Uruchamianie świetlic środowiskowych;

•

Budowa centrów rekreacyjnych: placów zabaw, altanek przystosowanych do zabaw „pod
chmurką” miejsc w parkach;

•

Tworzenie zespołów: teatralnych, tanecznych, muzycznych;

Przedstawione propozycje działao w środowiskach lokalnych mogą byd realizowane
przez różne podmioty gminne, powiatowe i zewnętrzne: OPS-y, szkoły, ośrodki kultury,
świetlice, OSP, ośrodki pomocowe, KGW, Lokalne Grupy Działania, organizacje społeczne,
grupy nieformalne, parafie różnych wyznao, instytucje i prywatne firmy. Wiele z tych działao
wiąże się przede wszystkim z zadaniami gminy, częśd z nich bezpośrednio z zadaniami
powiatu. Wszystkie jednak są możliwe do realizacji, o ile znajdą dobrą atmosferę wśród
samorządowców, pracowników instytucji w obrębie polityki społecznej, organizacji
pozarządowych i biznesu lokalnego. Budowanie platformy współpracy na poziomie diagnozy
problemów społecznych, diagnozy stanu zaspokojenia potrzeb społecznych, wyznaczania
celów, określania planów działania, pozyskiwania środków na realizację zaplanowanych
działao, wdrażanie planów, monitorowanie i wspólna ewaluacja tych działao są podstawową
rolą powiatu włodawskiego. Stąd projekty realizacji założeo Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2021 powinny byd modyfikowane na
bieżąco zależnie od zmieniających się możliwości finansowania zewnętrznego. Finansowanie
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zewnętrzne ma tu kluczowe znaczenie ze względu na szczupłośd środków, jakie ubogi powiat
może przeznaczyd na finansowanie polityki społecznej. Jest jednym z podstawowych celów
budowania platformy współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponieważ to ich siła,
sprawnośd i determinacja mogą wpłynąd na znaczący przypływ środków zewnętrznych na
finansowanie sfery społecznej.
To organizacje społeczne jako bezpośredni beneficjenci środków pomocowych bądź
partnerzy pomiotów instytucjonalnych mogą stad się znaczącym motorem rozwoju
społecznego powiatu włodawskiego.

94

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021

Rozdział VIII
PROJEKTY REALIZACJI ZAŁOŻEO POWIATOWEJ STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Projekty realizacji Powiatowej Strategii Polityki Społecznej zostały utworzone w oparciu o
główne problemy w zakresie polityki społecznej, w jej priorytetach, tj.:

Projekt I
Tytuł roboczy projektu
Cele projektu
Beneficjenci projektu

Zadania

Harmonogram

Wskaźniki

Klub Integracji Społecznej
Działania integracyjne
Pomoc psychologiczna
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Szkolenia ogólne i zawodowe
Porady- specjalistyczna pomoc psychologiczna i
doradztwo zawodowe.
Spotkania warsztatowe beneficjentów
Nabywanie umiejętności psychospołecznych.
Pisanie dokumentów aplikacyjnych.
Realizacja w 2012 lub 2013
porady psychologiczne i doradcze
spotkania warsztatowe
nabywanie umiejętności psychospołecznych
pisanie dokumentów aplikacyjnych
szkolenia
zajęcia komputerowe komputerowa
Liczba osób przedstawiająca nabyte umiejętności
psychospołeczne
Liczba osób które uzyskają kwalifikacje zawodowe
Liczba udzielonych porad
Liczba spotkao integracyjnych
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Projekt II
Tytuł roboczy projektu

Cele projektu

Beneficjenci projektu

Zadania

Harmonogram

Wskaźniki

Kampania promocyjno-informacyjna „Rodzina w potrzebie”
i utworzenie gminnych klubów wsparcia rodziny
Podniesienie świadomości na temat funkcjonowania
i roli rodziny
Budowanie sieci gminnych klubów wsparcia rodziny
Pracownicy pomocy społecznej, Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, MOPS, MOPSY, Policja,
pedagodzy i psycholodzy szkolni, przedstawicieli organizacji
pozarządowych działających na rzecz rodziny, media lokalne.
Kampania informacyjna na temat rodziny
Spotkania w szkołach z rodzicami i nauczycielami
Przygotowanie materiałów szkoleniowych
Debaty w gminach i we Włodawie: „Przyjazna rodzina”,
„Bezpieczna rodzina”, „Zaradna rodzina”
Utworzenie gminnych klubów wsparcia rodziny w ramach
PAL – GOPS
Utworzenie Szkoły dla Rodziców
Wydanie broszury informacyjnej
V.2011- XII.2011
porady psychologiczne, prawne, logopedyczne
i doradztwo zawodowe
porady dla rodzin w kryzysie
spotkania warsztatowe
nabywanie umiejętności psychospołecznych
szkolenia
zajęcia komputerowe
Liczba instytucji i organizacji pozarządowych
uczestniczących w projekcie
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach
Liczba rozpowszechnionych materiałów informacyjnych
Liczba udzielonych porad
Liczba spotkao integracyjnych
Liczba klubów

96

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021

Projekt III
Tytuł roboczy projektu

Cele projektu

Beneficjenci projektu

Zadania

Harmonogram

Wskaźniki

Kampania promocyjno-informacyjna na temat zdrowia
Podniesienie świadomości społecznej
Zapobieganie chorobom
Poprawa stanu zdrowia
Profilaktyka
Dzieci i młodzież
Rodziny
Seniorzy
Niepełnosprawni
Szkolenia dla realizatorów, koordynatorów programu
Wdrażanie programów promujących zdrowie w szkołach
i Klubach Wsparcia Rodziny
Konkursy plastyczne na temat zdrowego odżywiania
Warsztaty dla dzieci
Warsztaty dla młodzieży: Jak byd zdrowym i szczupłym
Warsztaty dla rodziców: Jak byd zdrowym i mied zdrowe
dzieci
Warsztaty dla seniorów: Jak byd zdrowym i sprawnym
Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
Dystrybucja materiałów informacyjnych
Budowanie powiatowej bazy dobrych praktyk i
publikowanie ich na stronie WWW Powiatu
Festyn zdrowia i radości
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi
mediami, instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia
i samorządami lokalnymi
Budowanie wolontariatu
Realizacja w roku 2011
III.2011- XII.2011
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach
Liczba osób uczestniczących programach
Liczba rodziców, dzieci, młodzieży, seniorów
uczestniczących programach i debatach
Liczba udzielonych porad
Liczba spotkao integracyjnych
Liczba szkół przystępujących do programu
Liczba dzieci biorących udział w konkursie
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Projekt IV
Tytuł roboczy projektu

Cele projektu

Beneficjenci projektu

Zadania

Harmonogram

Wskaźniki

Podwyższanie poziomu edukacji dostosowanej do potrzeb
każdej grupy społecznej
Reorientacja zawodowa rolników
Wsparcie edukacyjne osób niepełnosprawnych we
wchodzeniu na rynek pracy i własnej działalności
gospodarczej
Edukacja kobiet na rzecz aktywnego uczestnictwa
w rynku pracy oraz przedsiębiorczości
Edukacja obywatelska i ekonomiczna dostosowana do
trendów na rynku pracy i nowoczesności
Edukacja ludzi starszych
Rolnicy
Niepełnosprawni
Kobiety
Młodzież i dzieci
Seniorzy
Debata na temat potrzeb i możliwości edukacji dorosłych
z udziałem podmiotów: samorządu, organizacji
pozarządowych, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędu
Pracy, ośrodków pomocy społecznej i szkół, doradców
zawodowych, mediów lokalnych.
Zaproszenie do współpracy regionalnych organizacji
pozarządowych.
Budowanie partnerstwa projektowego z lokalnymi
organizacjami aplikującymi o środki zewnętrzne na
promocje przedsiębiorczości.
Warsztaty dla młodzieży: Jak byd przedsiębiorczym.
Warsztaty dorosłych z pro aktywności.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach zajęd
pozalekcyjnych z orientacji zawodowej.
Dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych.
Kampania promocyjna różnych form zaradności życiowej
i przedsiębiorczości z lokalnymi i regionalnymi przykładami
Dostosowanie kierunków zawodowych w szkołach do
lokalnego rynku pracy i doradztwo zawodowe
Budowanie wolontariatu
Działania długofalowe rozpoczęte od lutego 2011 roku
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach
Liczba osób uczestniczących programach
Liczba rodziców, dzieci, młodzieży, seniorów
uczestniczących w szkoleniach i warsztatach
Liczba udzielonych porad
Liczba spotkao integracyjnych
Liczba szkół przystępujących do programu
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Projekt V
Tytuł roboczy projektu

Aktywnie w kulturze

Cele projektu

Stworzenie warunków do świadomego, kreatywnego,
aktywnego i powszechnego udziału społeczności w kulturze,
uwzględniając tradycje lokalne.

Beneficjenci projektu

Wszystkie grupy społeczne

Zadania

Harmonogram

Wskaźniki

Rozbudzanie potrzeby, motywowanie, inspirowanie do
aktywnego uczestnictwa w kulturze
Współpraca z organizacjami społecznymi, świetlicami,
domem kultury, mediami lokalnymi - Wskazanie zasobów
lokalnych i regionalnych, budowanie produktów
kulturowych;
Kształtowanie edukacji kulturalnej na wszystkich poziomach
rozwoju;
Promocja kultury.
Doinwestowanie świetlic, domów kultury, bibliotek
Wyłonienie ze społeczeostwa lokalnego animatorów kultury
i wsparcie dla liderów lokalnych oraz szkolenie ich;
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
poprzez atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
Budowanie platformy współpracy wszystkich lokalnych
podmiotów na rzecz kultury;
Organizowanie wizyt studyjnych.
Organizowanie imprez kulturalnych
Prowadzenie monitoringu działao w kulturze i prezentacja
ich w bazie informacji na stronie internetowej
Budowanie wolontariatu
Działania długofalowe rozpoczęte od stycznia 2011 roku

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach z rozdzieleniem
na grupy dorosłych, dzieci, młodzieży, seniorów
Liczba osób uczestniczących w imprezach
Liczba spotkao integracyjnych
Liczba szkół przystępujących do programu
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Rozdział IX
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII

9.1. System zarządzania realizacją strategii

System zarządzania realizacją strategii określa organizację, zasady i sposoby wdrażania
strategii i jej monitorowania. System ten jest bardzo ważnym i często niedocenianym
elementem planowania strategicznego i operacyjnego, który decyduje o dynamice procesu
realizacji strategii. Brak takiego systemu powoduje, że strategia staje się bardzo szybko
dokumentem „martwym”.
System zarządzania realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Włodawskim tworzą powiązane ze sobą podmioty zarządzające realizacją
strategii:


Starosta Powiatu, odpowiedzialny za wdrażanie strategii oraz funkcjonowanie
wszystkich zespołów wdrażających, monitorujących, aktualizujących.



Rada Powiatu pełni bieżący nadzór nad realizacją strategii, czuwa aby przy
tworzeniu budżetu powiatu uwzględniany był roczny plan realizacji strategii,



Centrum Pomocy Rodzinie jako organ o charakterze operacyjnym



Koordynator wdrażania strategii

Zadaniem tych podmiotów jest koordynacja wdrażania poszczególnych celów oraz
podawanie wskaźników ich realizacji.

Koordynator wdrażania strategii

 Dyrektor PCPR ma obowiązek zapewnid, by koordynator posiadał aktualną wersję
strategii oraz roczny plan realizacji strategii;
 Gromadzi dokumentację związaną ze strategią, zbiera informacje określające postępy
w realizacji strategii;
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 Prowadzi monitoring realizacji strategii z wykorzystaniem systemu wskaźników
zrównoważonego rozwoju społecznego;
 Współorganizuje spotkania Forum Powiatu ds. Społecznych (społeczny zespół liderów
uczestniczący w pracach nad przygotowaniem strategii), po każdym z zebrao opracowuje
raport z realizacji strategii, który następnie szeroko upowszechnia, prowadzi akcję
informacyjną i promocyjną;
 Opracowuje oraz aktualizuje plany operacyjne;
 Przedstawia plany operacyjne do zaakceptowania przez Starostę;
 Przygotowuje pełne informacje dotyczące koordynowanego obszaru oraz uzupełnia na
bieżąco dane o powiecie włodawskim;
 Podejmuje działania w celu popularyzacji informacji dotyczących koordynowanego
zakresu;
 Opracowuje okresowe (roczne) sprawozdania z realizacji zadao w obrębie właściwego
celu operacyjnego, w terminie do 8 tygodni po zakooczeniu roku budżetowego.

Forum Powiatu do Spraw Społecznych

Forum Powiatu ds. Społecznych stanowi nieformalną grupę społeczną funkcjonującą
np. przy Radzie Powiatu, będąc ciałem doradczym i opiniotwórczym Rady, która poprzez
wspólną pracę na warsztatach tworzyła strategię. Forum Powiatu ds. Społecznych może byd
także ciałem sformalizowanym, instytucjonalnym i funkcjonowad jako organizacja
pozarządowa.
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9.2. Zapewnienie spójności Strategii z innymi dokumentami strategicznymi

Podmioty zarządzające Strategią powinny sprawowad opiekę nad tym, aby jej zapisy
były uwzględniane w innych dokumentach strategicznych gminy, np. dla zgodności celów
PSRPS z innymi dokumentami strategicznymi. W przypadku aktualizacji pozostałych
dokumentów strategicznych stosowne zmiany winny byd uwzględniane również w niniejszej
strategii.

9.3. Monitoring i system aktualizacji strategii

Jeden raz w roku powinien byd dokonywany w ramach monitoringu strategii przegląd
celów i zadao strategicznych oraz postępów i trudności w realizacji strategii przez grupę
społeczną. Zakłada się wprowadzanie zmian w dokumencie strategicznym. Zmiany będą
proponowane przez Koordynatora i opiniowane przez grupę społeczną.

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata
2011-2021 będzie co roku poddawana przeglądowi oraz aktualizacji. System ten jest
odmienny dla części dokumentu określającej wizję rozwoju i cele strategii (główne
i szczegółowe) oraz dla części programowej (programy realizacyjne oraz zadania);
 Po wprowadzeniu zmian w strategii Koordynator wdrażania strategii zobowiązany
jest dostarczyd wszystkim zainteresowanym stronom (zwłaszcza koordynatorom
poszczególnych programów realizacyjnych) informację o dokonanej aktualizacji
strategii.

System okresowej aktualizacji będzie odbywał się we współpracy z lokalnymi
partnerami społeczno-gospodarczymi. Dokument ten jest „otwarty” na społeczną dyskusję
oraz wszelkie konstruktywne uwagi i wnioski. Aktualizacja będzie dokonywana w wyniku
monitoringu zjawisk społecznych, także jako reakcja na zaistniałe potrzeby i aktualną
sytuację. Długoterminowy charakter planowania strategicznego w zakresie problematyki
społecznej wymaga stałej obserwacji zmian prawnych, gospodarczych, politycznych,
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społecznych i ich uwzględnienia w Strategii. Dlatego wprowadzanie zmian w zapisach
Strategii jest niezbędne.
Najlepszą metodą na wprowadzenie zmian w Strategii jest jej weryfikacja
w społecznym procesie. Poza obserwowanymi zmianami i trendami społecznogospodarczymi na kierunek i zakres dokonywanych aktualizacji powinny wpływad także
opinie środowiska lokalnego uzyskiwane z użyciem procedur partycypacyjnych.
W trakcie weryfikacji mogą powstawad zupełnie nowe cele szczegółowe i projekty,
dotyczące tych aspektów życia w gminie, których wcześniej nie przewidziano. Na
wprowadzenie tych modyfikacji należy uzyskad społeczną akceptację.
Aktualizacja jest czasem mylona z monitoringiem i ewaluacją. Ale nie jest ona
dopisaniem danych z diagnozy, wskaźników za nowy rok ani listy zrealizowanych projektów.
Aktualizacja powinna wynikad z monitoringu i ewaluacji. Na podstawie zrealizowanych
działao lub niezrealizowanych (ale tylko wtedy gdy wiemy, że były niepotrzebne, a nie
dlatego, że nie było ich komu wykonad lub zabrakło środków), wyników ankiet wśród
społeczności oraz zebranych za ostatni rok danych i wskaźników należy odpowiedzied na
kluczowe pytania dotyczące aktualizacji.

Zasadnicze pytania dotyczące aktualizacji:

 Czy problemy i potrzeby społeczne zdiagnozowane przy opracowaniu strategii lub
ostatniej aktualizacji są nadal takie same czy należy je zmienid (wykreślid, dodad nowe,
przeformułowad)?
 Czy podana wizja rozwoju społecznego jest nadal aktualna?
 Czy wskazane cele należy zmienid (zawęzid, rozszerzyd, dodad nowe bardziej
szczegółowe)?
 Czy należy zmienid działania/zadania (wykreślid, dodad nowe, przeformułowad)?
 Czy wskaźniki dla tych działao są właściwie dobrane (dodad nowe, wykreślid
niepotrzebne, doprecyzowad opis)?
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9.4. Etapy wdrażania strategii
ETAP I

ETAP II

Rada Powiatu przyjmuje w formie uchwały Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021 jako
wyznacznik kierunków rozwoju społecznego Powiatu

Na podstawie Strategii Rada Powiatu opracowuje Plan Działania, zawierający
projekty i zadania realizacyjne na lata 2011-2012. Plan Działania określa
również wielkośd i źródło nakładów na poszczególne projekty z określeniem
harmonogramu ich realizacji.

ETAP III

Starosta wskazuje Koordynatora ds. wdrażania PSRPS – Kierownika PCPR i/lub
wyznacza pracowników kierujących pojedynczymi projektami (względnie
działaniami realizacyjnymi). Następnie zleca szczegółowe opracowanie
realizacyjne oraz powołuje Komitet Sterujący i przekazuje zadania

ETAP IV

Następuje realizacja poszczególnych, ustalonych w Planie Działania projektów
i zadao realizacyjnych.

ETAP V

Koordynator dokonuje bieżącej kontroli realizacji projektów i zadao
realizacyjnych w zakresie:
•
•
•

dotrzymania terminów realizacji
zgodności z budżetem
stopnia osiągania rezultatów

ETAP VI

Korekty w zakresie sposobu realizacji określonych przez Radę Powiatu
projektów i działao realizacyjnych prowadzone będą na bieżąco w drodze
decyzji Starosty.

ETAP VII

Na bazie przyjętych wskaźników monitorowania Starostwo Powiatowe
przygotowuje corocznie raport o stanie realizacji Strategii wraz z oceną
ogólnego rozwoju powiatu. Raport zawiera również wnioski dotyczące korekty
docelowych wielkości wskaźników osiągania celów strategicznych.

ETAP VIII

Opracowany raport podlega zaopiniowaniu przez grupę społeczną

ETAP IX

Ostateczną korektę w zakresie celów oraz ustaleo w Planie Działania dokonuje
Rada Powiatu wykorzystując konsultacje społeczne.
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Niniejszy dokument, po uchwaleniu przez Radę Powiatu powinien byd opublikowany
na stronie internetowej, a ponadto przekazany uczestnikom procesu planowania
strategicznego oraz wszystkim jednostkom i instytucjom których działalnośd może przyczynid
się do realizacji strategii.
Starosta Powiatu jest odpowiedzialny za wdrażanie strategii oraz dostosowanie
wszystkich planów i programów do jej ustaleo. Starosta przedkłada Radzie Powiatu
Sprawozdanie z realizacji planu strategicznego wraz z wnioskami i propozycjami działao
korygujących w terminie 12 tygodni od zakooczenia roku budżetowego.

9.5. Promocja działao strategicznych

Niezbędnym elementem funkcjonowania Strategii jest jej obecnośd w myśleniu
obywateli. Jej promocja, począwszy od etapu budowania, poprzez realizację aż do pełnego
uczestnictwa w sukcesie, stanowi wartośd, która w sposób zasadniczy wpływa na poczucie
jakości życia mieszkaoców powiatu.

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla zadao i projektów strategicznych

 Ścisła współpraca władz powiatu włodawskiego z sektorem pozarządowym (zlecanie
usług publicznych, partnerstwo w realizacji zadao i pozyskiwaniu środków);
 Ścisła współpraca władz powiatu z sektorem gospodarczym (przedsięwzięcia publicznoprywatne, wspólna promocja samorządu i przedsiębiorców, monitoring potrzeb
lokalnych pracodawców, generowanie nowych miejsc pracy);
 Spotkania publiczne z mieszkaocami powiatu – przekazywanie obiektywnej informacji
mieszkaocom oraz pozyskiwanie od nich informacji zwrotnej (pomysły, sugestie,
monitorowanie potrzeb społecznych mieszkaoców gminy i przybywających gości);
 Regularne udostępnianie informacji w mediach (lokalnych, regionalnych, Internecie) o

podejmowanych zadaniach strategicznych (tradycyjne konferencje prasowe,
przygotowywanie i rozsyłanie notatek prasowych z realizowanych zadao).
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Uzyskiwanie poparcia zewnętrznego

 Efektywne kontakty z władzami sąsiednich powiatów i władzami województwa
lubelskiego, realizacja wspólnych projektów z zakresu polityki społecznej.
 Efektywne kontakty z władzami regionu lubelskiego, lobbing w instytucjach
regionalnych i rządowych na rzecz dużych przedsięwzięd społecznych w Powiecie.
 Efektywne kontakty z innymi partnerami zewnętrznymi, np. regionalne i rządowe
instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe regionu.
 Pogłębianie kontaktów zagranicznych w celu realizacji zadao wynikających ze strategii
(gminy i powiaty partnerskie, instytucje międzynarodowe, pozyskiwanie partnerów
zagranicznych).
 Kontakty z mediami (regionalne, krajowe) dotyczące podejmowanych zadao
strategicznych – nagłaśnianie sukcesów w zakresie polityki społecznej powiatu;

Celem promocji działao strategicznych jest:
 Budowanie podmiotowości społeczności powiatu;
 Uaktywnianie społeczeostwa lokalnego;
 Podniesienie poziomu wiedzy w społeczeostwie;
 Informowanie i dotarcie do jak największej ilości osób;
 Ukazanie miejsca powiatu na tle województwa;
 Wskazywanie pozytywnych zmian wynikających z realizacji;
 Budowanie

pozytywnego

wizerunku

społeczeostwa

dla

pozyskiwania

inwestorów;
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9.6. Finansowanie Strategii

Przewidywane źródła finansowania Strategii to:
 Środki własne samorządu pochodzące z dochodów Starostwa;
 Środki z budżetu paostwa (dotacje);
 Środki z funduszy krajowych (PFRON - Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych; FOŚ - Fundusz Ochrony Środowiska, KFM - Krajowy
Fundusz Mieszkaniowy itp.);
 Środki strukturalne UE.
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PODSUMOWANIE

Partnerstwo w dokumentach Unii Europejskiej stanowi istotną zasadę wdrażania funduszy
strukturalnych. Termin ten (ang. Partnership) oznacza „włączenie w proces podejmowania
decyzji i ich realizację odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, jak również
instytucji i środowisk regionalnych oraz lokalnych najlepiej znających potrzeby i możliwości
swego regionu”3.
Należy żywid nadzieję, że Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Włodawskim na lata 2011- 2018 będzie miała charakter Strategii Rozwoju
Społecznego, obejmującego wszystkie obszary polityki społecznej, opartej na partnerstwie
podmiotów wszystkich sektorów, partnerstwie władz i odbiorców, na współdziałaniu
i podmiotowości. Jej charakter przyczyni się do myślenia i działania na rzecz społecznego
rozwoju, poprawy ogólnej sytuacji społecznej mieszkaoców. Strategia w szczególności
powstała z myślą o grupach w najsłabszej społecznej kondycji: niepełnosprawnych, osób
starszych, rodzin, dzieci i młodzieży, grup zagrożonych marginalizacją społeczną.
Podejmowane

działania

pomogą

wyeliminowad

ograniczenia

związane

z

ich

funkcjonowaniem w środowisku. Ponadto Strategia umożliwi kontynuowanie przedsięwzięd
dotyczących budowania spójnego, lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. Działania
ukierunkowane będą na wsparcie rodziny w jej naturalnym środowisku, a także zapewnienie
dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców wychowania i rozwoju w zastępczych
formach opieki rodzinnej. Poprzez realizację zapisów Strategii możliwe będzie korzystanie ze
środków unijnych na rozwój profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki przeciwdziałania
przestępczości wśród dzieci i młodzieży, rozwój kultury fizycznej i sportu.
Na szczeblu powiatowym idealnym modelem jest sytuacja, gdy w działania na rzecz
partnerstwa w budowaniu rozwoju społecznego angażują się trzy sektory, tzn. samorząd,
organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele biznesu. Takie forum może byd ciałem, które
3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. Cyt. za: Słownik
na portalu internetowym Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 5.1 PO KL KPRM,
http://www.efs.kprm.gov.pl/slownik.html#glP *online+, *dostęp 15.12.2010+.
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będzie opiniowało główne dokumenty dotyczące kierunków rozwoju społeczności lokalnej,
będzie wypracowywało wspólne propozycje rozwiązao płynące z ich doświadczeo oraz
wdrażało Strategię. Jest to także bardzo dobry sposób na wymianę informacji pomiędzy
poszczególnymi sektorami. W miarę postępów w pracach, jest szansa, że narodzą się
wspólne inicjatywy i konkretne działania. Zależy to od mobilności lokalnych środowisk oraz
od zaangażowania samorządu lokalnego jako animatora działao.
Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Włodawskim na lata 2011-2021 to wprowadzenie w życie nowoczesnego modelu polityki
społecznej. Strategia jest drogowskazem i instrumentem działania władz samorządowych,
instytucji pomocy społecznej, w tym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Celem
Strategii są działania długofalowe polegające na inwestycji w kapitał ludzki, edukację,
poprawę sytuacji materialnej rodzin, działania na rzecz rynku zatrudnienia i promowania
przedsiębiorczości.
Strategia ma pobudzad do aktywności organizacje, instytucje działające w obszarze
pomocy społecznej oraz rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu. Poprzez cele,
kierunki działania oraz propozycje projektów zawartych w dokumencie ma dotrzed do
najbardziej potrzebujących i włączyd ich do współpracy. Dokument powinien byd poddawany
okresowej weryfikacji i niezbędnym zmianom.
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WYKORZYSTANE MATERIAŁY

1.

Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację. Gminna
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Rozwoju Społecznego: PPWOW,
Bank Światowy [umowa 7358POL], Warszawa 2010 [w druku]

2.

Polityka społeczna w regionie. Badania, analizy i upowszechnienie, cz. I i II, Wyższa
Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2010

3.

Problemy społeczne w województwie lubelskim. Próba diagnozy, pod red. Moniki
Kranz-Szurek, EUROPERSPEKTYWA, Lublin 2010

4.

Program Promocji Zatrudnienia Oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 20092013, PUP we Włodawie, Włodawa 2009

5.

Słownik na portalu internetowym Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 5.1 PO KL
KPRM, http://www.efs.kprm.gov.pl/slownik.html#glP *online+, *dostęp 15.12.2010+

6.

Staręga-Piasek Joanna, Opracowanie struktury i metodologii strategicznego
rozwiązywania problemów społecznych, Projekt realizowany w ramach Grantu
Japooskiego TF052685,Warszawa 2005

7.

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013, ROPS
w Lublinie, Lublin 2005

8.

Strategia Rozwoju Powiatu Włodawskiego na lata 2008-2015, Starostwo Powiatowe,
Włodawa 2008
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ZAŁĄCZNIK NR 1: Lista uczestników warsztatów partycypacyjnego budowania SRPS powiatu włodawskiego

Dolioska Jolanta
Goleman Jolanta
Holaczuk Wiesław
Jaszczuk Marta
Jaworska Krystyna
Karpiuk Agnieszka
Kloc Janusz
Kononiuk Halina
Kooczal Krystyna
Koszuk Urszula

Kotuszewski Adam
Krawczuk Arlena
Kral Elżbieta
Kruk Irena
Kuryłowicz Agnieszka

PCPR Włodawa
Starostwo
Powiatowe
GOPS Haosk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GOPS Hanna
Starostwo
Powiatowe
PCPR Włodawa
GOPS Wyryki
PCPR Włodawa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

Starostwo
Włodawa
ZSZ nr1 i II LO
Włodawa

x

KPP Włodawa
I LO Włodawa
WTZ Włodawa
SPZOZ Włodawa
STKN

x

x
x

x
x
x

x
x
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17-06-2010
x
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14-05-2010

Sytuacja materialna rodzin

Problematyka uzależnieo od
środków psychoaktywnych

Sytuacja osób z problemem
przemocy i ich rodzin

Sytuacja osób z problemem
alkoholowym i ich rodzin

Sytuacja osób długotrwale
chorych i ich rodzin

Sytuacja osób starszych i ich
rodzin

Sytuacja osób samotnie
wychowujących dzieci

x

Sytuacja osób bezrobotnych i ich
rodzin

x

Sytuacja mieszkaniowa

Sytuacja dzieci i młodzieży
szkolnej

Sytuacja organizacji
pozarządowych

Sytuacja rodzin wielodzietnych

Inna – jaka?

Biznes

Grupa nieformalna

Organizacja
pozarządowa/kościelna

OBSZAR DOŚWIADCZEO (MOŻNA ZAZNACZYD WIĘCEJ NIŻ JEDNO)

Sytuacja osób
niepełnosprawnych i ich rodzin

Buska Agnieszka
Czoboda Norbert

Sołectwo

Nazwisko i imię

Stanowisko/
Miejsce pracy/
prowadzonych
działao

Samorząd terytorialny

SEKTOR

Obecnośd na
warsztatach
wypracowania
strategii

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
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