WSTĘP
Zgodnie z art.19 b, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.) zadaniem samorządu powiatu jest opracowanie
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie
gminami.
Strategia umożliwi koncentrację sił społecznych oraz optymalne i racjonalne
wykorzystanie posiadanych środków finansowych do rozwiązywania najbardziej nurtujących
problemów mieszkańców powiatu zwoleńskiego.
Celem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” jest stworzenie korzystnych
warunków do realizacji ustawowego celu pomocy społecznej, jakim jest umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać,
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Niniejsza strategia przedstawia również problemy i zjawiska społeczne występujące na
terenie powiatu zwoleńskiego, oraz planowany zakres zadań do realizacji w latach następnych.
Dzięki diagnozie problemów społecznych zawartej w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych, zebraniu informacji na temat sytuacji społecznej, oraz analizie
zewnętrznej i wewnętrznej głównych obszarów problemowych polityki społecznej, możliwe
zostało pokazanie priorytetowych zadań tego obszaru. Natomiast analiza mocnych i słabych stron
wskazała konieczne przestrzenie aktywności społecznej prowadzące do tworzenia sprawnego
systemu pomoc i rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców powiatu zwoleńskiego,
pozwalajac określić cele strategiczne i operacyjne, a także wyznaczając kierunki działań polityki
społecznej.
,,Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zwoleńskiego na
lata 2014-2020” jest zgodna z celami priorytetów rozwoju pomocy społecznej województwa
mazowieckiego.
Do opracowania strategii wykorzystano obowiązujące dokumenty planistyczne
samorządów lokalnych z terenu powiatu zwoleńskiego, a także materiały opracowane przez
Powiatowy Urząd Pracy, Komendę Powiatową Policji w Zwoleniu, Główny Urząd Statystyczny.
Założenia strategii wyznaczają kierunki działania, nie stanowiąc zamkniętego dokumentu,
pozwalając tym samym na wprowadzenie zmian i dostosowanie do pojawiających się problemów
społecznych w powiecie zwoleńskim.
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1. Metodologia opracowania dokumentu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu prace nad dokumentem Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zwoleńskiego na lata 2014 -2020
rozpoczęło w styczniu 2013 roku a zakończyło w miesiącu październiku 2013 roku.
Na całość opracowania składają się:
− analiza źródeł zastanych:
informacje i opracowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu Oddziału
Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Głównego
Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu, Komendy Powiatowej Policji
w Zwoleniu, Narodowego Funduszu Zdrowia, Kuratorium Oświaty, Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Zwoleniu oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu
zwoleńskiego,
− analiza prowadzonych badań ankietowych:
informacje i opracowania w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Kazanowie, Policznej,
Przyłęku, Tczowie i Zwoleniu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu składa serdeczne podziękowania
jednostkom, których dane liczbowe i przekazane materiały umożliwiły opracowanie niniejszej
strategii.
Do opracowania dokumentu wykorzystano Metodę Aktywnego Planowania
Strategicznego polegającą na :
- analizie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego głównych obszarów problemowych
( analiza SWOT),
- analizie strategicznej dotyczącej diagnozy stanu otoczenia,
- określeniu celów strategicznych i operacyjnych, oraz działań,
- określeniu zasad wdrażania, monitoringu i finansowania strategii,
- analiza PESTER.
2. Podstawowe definicje
Wskazywanie wyzwań, czy realnych możliwości płynących z budowania strategii
rozpoczęto od przeglądu poniższych pojęć :
Polityka społeczna – jest to działanie państwa, które skierowane jest do wszystkich grup
społecznych w społeczeństwie obywatelskim. Ma na celu zabezpieczenie ich bytu oraz
podstawowych potrzeb niematerialnych i materialnych. Szczególną grupą w tej dziedzinie jest
rodzina, którą uznaje się za podstawową komórkę polityki społecznej. Polityka społeczna
zajmuje się różnymi problemami społecznymi, takimi jak: ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, problemy rodzinne, sprawy mieszkaniowe. Zajmuje się również społecznymi
zagrożeniami, wśród których należy wymienić m.in.: alkoholizm, narkomanię, przestępczość itp.
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Pomoc społeczna – zgodnie z definicją ustawową jest instytucją polityki społecznej państwa,
mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości.1
Integracja społeczna- jest to działanie wspólnotowe oparte na zasadach dialogu, wzajemności
i równorzędności, których celem jest dążenie do społeczeństwa opartego na demokratycznym
współuczestnictwie, rządach prawa i poszanowaniu różnorodności kulturowej, w którym
obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela, oraz skutecznie
wspomaga się jednostki i grupy w realizacji ich celów życiowych.
Wykluczenie społeczne – jest to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce
lub grupie, zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych
i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób.
Wprowadzenie do powszechnego użycia pojęcia „wykluczenia społecznego” wpłynęło na szersze
postrzeganie procesu pomagania, jako wspierania, w którym jednostka lub grupa, są czynnymi
uczestnikami, przedmiotem i podmiotem działań pomocowych. Skutkiem takich działań powinna
być integracja społeczna.
3. Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej określone ustawą o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami
Generalne założenia określające ramy pomocy społecznej obejmują:
1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę
niezbędnej infrastruktury socjalnej;
2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin;
5. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek
samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami.
Gmina i powiat, obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do wykonania zadań pomocy
społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, pomimo istniejącego obowiązku
osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych.
Na poziomie powiatu zadania pomocy społecznej wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.

Do zadań z tego zakresu w szczególności należy:
1

,, Praca socjalna wobec wyzwań współczesności”, skrypt dla pracowników socjalnych i studentów – pod redakcją
Mieczysława Sędzickiego ,Akademia Pedagogiki Specjalnej, W-wa 2008/2009.
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1) realizacja zadań własnych, które obejmują:
a) opracowanie i realizacje powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
c) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom
opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki
wychowawcze,
d) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
e) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę
uzupełniającą,
mającym
trudności
w
integracji
ze
środowiskiem,
f) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz
umieszczanie w nich skierowanych osób,
g) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w
ciąży, z wyłączeniem środowiskowych samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
h) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej pozostającego w strukturach Centrum,
i) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
j) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
k) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu powiatu,
l) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych,
ł) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
m) sporządzenie zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej,
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu administracji rządowej
wykonywanych z zakresu pomocy społecznej należy w szczególności:
a) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te
osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
b) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
d) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy
w zakresie interwencji kryzysowej.
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4. Zadania pomocy społecznej określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku z późniejszymi
zmianami
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonywanych z zakresu ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych należy
w szczególności:
1) opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu
i realizacji programów celowych,
3) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
5) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
6) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
7) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
8) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
9) dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży,
10) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
11) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zlecania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych.
5. Zadania pomocy społecznej określone ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z dnia 29 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonywanych z zakresu ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy w szczególności:
1) realizacja zadań własnych, które obejmują:
a) opracowanie i realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
b) opracowanie i realizację programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu
udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia,
d) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej
2) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które obejmują:
a) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie,
b) opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
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6. Zadania pomocy społecznej określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku z późniejszymi zmianami
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonywanych z zakresu ustawy
o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) realizacja zadań własnych, które obejmują:
a) opracowanie i realizację 3 letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
b) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka
oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
c) organizowanie wsparcia oraz pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo wychowawcze i regionalne placówki
opiekuńczo-terapeutyczne,
przez
wspieranie
procesu
usamodzielnienia,
d) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka i rodzin pomocowych,
e) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego
o zasięgu ponadgminnym,
f) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia
rodzinnego domu dziecka,
g) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności poprzez tworzenie
warunków do powstania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa,
h) pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
i) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu
dziecka oraz rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny
zastępczej
niezawodowej
oraz
prowadzących
rodzinny
dom
dziecka,
j) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji
związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym
domu dziecka,
k) finansowanie:
-świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych placówkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na terenie powiatu zwoleńskiego lub na terenie innego powiatu,
-pomocy przyznanej osobom usamodzielnianym,
-szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu
dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
l) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
ł) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach w opłatach za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
m) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawieranych porozumień
z innymi powiatami w związku z umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej,
n) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji służącej do rozliczenia wydatków
z właściwymi gminami.
2) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które obejmują:
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a) realizację zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej,
b) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Diagnozowanie potrzeb w pracy socjalnej z uwzględnieniem potrzeb jednostkowych
i społecznych
Definicja diagnozy społecznej.
Diagnoza społeczna na ogół jest definiowana jako rozpoznanie natury i przyczyn
trudności jednostek, grup, społeczności poprzedzające zazwyczaj działania interwencyjne.
Dotyczy ona badania przyczyn niepokojącego lub negatywnego stanu, w jakim znajduje się
jednostka, społeczność, ale także oznacza badania możliwości tych podmiotów w poprawie,
usuwaniu niekorzystnych sytuacji.
Diagnoza socjalna stanowi nieodzowny element skutecznego działania, którego celem jest
rozpoznanie istniejącego stanu rzeczy.
Przejawiać się ona może w zapobieganiu złu, wykolejeniu, zachowaniom odległym od wzorca,
degradacji.
W zależności od funkcji, jaką ma spełniać, literatura przedmiotu przedstawia 5 typów diagnoz :
1) diagnoza klasyfikacyjna – wstępne określenie badanego stanu rzeczy, wymagające dalszego
uściślenia przez bardziej dokładny opis jednostkowych cech zjawiska, gatunku, ustalenia jego
fazy rozwoju, a także wyjaśnień przyczynowych i celowościowych oraz określenie
przewidywanego dalszego rozwoju;
2) diagnoza genetyczna – przyczynowe rozpoznanie badanego stanu rzeczy. Podstawową
funkcją tej diagnozy jest poszukiwanie wyjaśnienia przyczyn spostrzeganych objawów danego
zjawiska;
3) diagnoza celowościowa – ustala jakie znaczenie dla określonego zjawiska (stanu rzeczy) mają
występujące symptomy zaburzeń oraz jakie jest natężenie ich negatywnego wpływu na
poznawany obiekt ( jednostkę, grupę społeczną itp.). W diagnozie tej chodzi o ustalenie w jakim
zakresie jednostka jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć negatywne oddziaływanie
z zewnątrz lub też, w którym momencie i stopniu wymaga konieczności wzmocnienia
interwencji;
4) diagnoza fazy – określenie etapu rozwoju danego procesu, stopnia zaawansowania konfliktu
itp.;
5) diagnoza prognostyczna – w oparciu o pozostałe działania diagnostyczne pozwala ocenić
możliwości przemian w dążeniu do poprawy istniejącego stanu rzeczy, do określonego wzorca.
Postawienie dobrej diagnozy, to inaczej: potrzeba rozróżniania przyczyn głównych,
powodujących zaistnienie danej sytuacji od przyczyn ubocznych, czyli drugorzędnych, ustalenie,
w jakim stopniu zastosować rutynowe mechanizmy pomocy, a w jakim stopniu szukać nowych,
skuteczniejszych rozwiązań, określenie, w jakim zakresie jednostka ma możliwości wyjścia
z trudności, w jakim stopniu możemy liczyć na współpracę ze strony jednostki (klienta), próba
przewidzenia, jakiego typu trudności mogą wystąpić w sytuacji klienta, któremu nie jesteśmy
w stanie pomóc, przewidzenie ewentualnych skutków nie podjęcia interwencji socjalnej ze strony
pracownika socjalnego.
Diagnoza społeczna nie jest jednorazowym aktem czy dziełem ale stanowi złożony
proces. Podstawowe pytania w diagnozie socjalnej dotyczą potrzeb ich skali poziomu oraz
sposobów ich zaspokajania. Literatura przedstawia potrzeby definiuje jako obiektywne własności
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jednostki ludzkiej istniejące niezależnie od tego, co człowiek sobie uświadamia i czego chce.
Potrzeba pojawia się w tedy, gdy „coś” traktowane jest jako zasadne, lub też utrzymania jakiegoś
życia i gdy występuje brak tego „czegoś”.
W psychologii „potrzeby” wiążą się z odczuciem napięcia fizjologicznego lub
psychicznego a wywołanego jakimś brakiem. Każdy człowiek dąży do redukcji tego napięcia
poprzez stosowanie środków materialnych i duchowych, doprowadzając do zaspokojenia swoich
potrzeb. Potrzeby mogą być uświadomione ( dążenia, aspiracje) lub nieuświadomione.
Do podstawowych potrzeb jednostki zaliczamy: potrzeby fizyczne, intelektualne,
emocjonalne, społeczne i duchowe.
Do potrzeb fizycznych zaliczamy niezbędne środki do życia, takie jak: żywność, schronienie,
ubranie, możliwość fizycznego rozwoju oraz podstawową opiekę zdrowotną.
Potrzeby intelektualne to inaczej możliwość zdobywania wiedzy i doskonalenia
w zgodzie z indywidualnymi predyspozycjami w tym zakresie.
Rozwój emocjonalny – to możliwość samoakceptacji oraz związki ze znaczącymi innymi
osobami.
Rozwój społeczny – to możliwość socjalizacji i znaczących związków z innymi jednostkami
i grupami.
Rozwój duchowy – to inaczej odkrywanie sensu życia, jego celu i kierunku przekraczającego
granicę codziennego doświadczenia.
Wszyscy ludzie odczuwają potrzebę bezpieczeństwa i przynależności, miłości i uznania
(akceptacji), itp. Potrzeby każdego człowieka są ściśle powiązane z otaczającym go
środowiskiem, zaś są one zaspokajane w trakcie interakcji z nim. Wraz ze zmianami
społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi zmianie ulega hierarchia potrzeb. W związku z tym,
istotne wydaje się, by wprowadzanie przemian dotyczących całego społeczeństwa poprzedzać
dokonaniem diagnozy stanu i sposobu zaspokajania potrzeb.
Na całość społecznego funkcjonowania ludzi w wielu dziedzinach życia ogromny wpływ
mają problemy społeczne, czyli trudności dotyczące zachowania się ludzi, lub też takie
wypełnianie reakcji społecznych, które wymagają rozwiązania.
Jeden problem powoduje powstanie następnego niepożądanego zjawiska. Z kolei
nakładające się na siebie problemy dotyczące szerszej grupy społecznej wymagają wprowadzenia
reform, które mogą pomóc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb zarówno jednostkowych jak
i społecznych, doprowadza do powstania stanu niewłaściwego funkcjonowania społecznego.
8. Ogólna charakterystyka powiatu zwoleńskiego
Powiat zwoleński położony jest w południowo – wschodniej części województwa
mazowieckiego. Usytuowany jest na osi dróg krajowych Warszawa – Tarnobrzeg i Radom –
Lublin.
W jego skład wchodzą następujące gminy: Zwoleń, Tczów, Przyłęk, Policzna i Kazanów.
Powiat Zwoleński liczy 37 069 tys. mieszkańców w tym 18479 kobiet i 18590 mężczyzn (dane
GUS z 2012 roku). W skład powiatu wchodzi 5 gmin, w tym 1 miejsko-wiejska i 4 wiejskie.
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Liczbę osób zamieszkujących powiat zwoleński przedstawia Tabela 1.
Tabela 1. Liczba osób zamieszkująca powiat zwoleński z podziałem na gminy*
Gmina

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Kazanów
Policzna
Przyłęk
Tczów
Zwoleń
Razem

2355
2848
3222
2513
7541
18479

2297
2918
3144
2367
7864
18590

4652
5766
6366
4880
15405
37069

*dane GUS z 31.12.2012 roku

Na terenie powiatu przeważają tereny wiejskie, na których dominują gospodarstwa rolne,
w tym wiele gospodarstw małych , które borykają się z wieloma problemami. Większość
zakładów pracy dających w przeszłości zatrudnienie poupadało, co spowodowało pojawienie się
wielu kwestii socjalnych tj. bezrobocie, ubóstwo, i wykluczenie społeczne. Jak podaje
Powiatowy Urząd Pracy na dzień 31.08.2013 roku stopa bezrobocia wynosiła 20,6 %. Natomiast
liczba zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 30.09.2013 r. wynosiła 3192 osób (1472 kobiety
i 1720 mężczyzn) w tym 380 z prawem do zasiłku. Wśród osób bezrobotnych 65 stanowiły osoby
niepełnosprawne, w tym 24 to kobiety. Z rozeznania przeprowadzonego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu oraz przeprowadzonych konsultacji z Powiatowym
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Urzędem Pracy wynika, że wiele osób niepełnosprawnych jest niechętnych do zarejestrowania
się w Powiatowym Urzędzie Pracy, jednocześnie nie deklaruje chęci podjęcia zatrudnienia.
Przyczynami takich postaw są niskie lub nieadekwatne umiejętności zawodowe, zły stan zdrowia,
niska samoocena, nieumiejętności, lub niechęć do funkcjonowania w społeczeństwie. Problem
ten dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych ale również osób młodych nie zatrudnionych.
W powiecie zwoleńskim zauważalne są takie zjawiska demograficzne jak :
− spadek urodzeń,
− spadek przyrostu naturalnego,
− spadek udziału młodzieży w strukturze wiekowej,
− proces starzenia się społeczeństwa,
− oraz defeminizacja wsi i rolnictwa.
Powoduje to znaczące zmiany w strukturze demograficznej, które muszą zostać
uwzględnione przy wyznaczaniu wizji rozwoju powiatu. Szczególnie ważne jest ujęcie ludności
w grupach wiekowych obrazujących ich aktywność zawodową. Zjawisko to można
zaobserwować już u schyłku lat osiemdziesiątych.
Charakteryzuje się ono wzrostem liczby ludności w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym
spadku liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym.
Analizując strukturę ludności według płci stwierdzić należy, że jest ona typowa dla całego kraju.
Wskaźnik feminizacji w powiecie zwoleńskim wynosi około 107 kobiet na 100 mężczyzn, co
oznacza, że struktura płci jest zachowana.
Najmniej kobiet na 100 mężczyzn przypada w przedziale określanym jako wiek produkcyjny.
Stosunkowo wysoki wskaźnik w ostatnim przedziale (wiek poprodukcyjny) jest znamienny dla
naszego kraju i wynika on z nadumieralności mężczyzn.
Dane wskazują na znaczny wzrost liczby bezrobotnych w powiecie zwoleńskim.
W porównaniu do powiatów sąsiednich w powiecie zwoleńskim zanotowano stosunkowo
niską liczbę zarejestrowanych bezrobotnych na jedną ofertę pracy, oraz bardzo duży odsetek
bezrobotnych mieszkających na wsi.
Perspektywy tworzenia nowych miejsc pracy w powiecie zwoleńskim nie są obiecujące.
Świadczą o tym wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przez Ośrodki Pomocy
Społecznej z terenu powiatu, z których wnioskować można dalsze ograniczenie rynku pracy,
w szczególności w sektorze publicznym.
Kategoryczną niemożność zatrudniania dodatkowych pracowników potwierdziła znaczna liczba
zakładów pracy.
Brak możliwości zatrudnienia nowych pracowników pracodawcy uzasadniali
następującymi argumentami:
- istnieją problemy ekonomiczne przedsiębiorstw, będące następstwem zubożenia społeczeństwa,
- obciążenia podatkowe są zbyt wysokie,
- własne środki finansowe zakładów pracy są bądź niedostateczne, bądź nie ma ich w ogóle,
- istnieje zbyt duża konkurencja na rynku,
- liczba zamówień na produkty i usługi jest zbyt mała,
- wyposażenie zakładów jest zbyt skromne.
W strukturze kształcenia na poziomie ponadpodstawowym najważniejszą rolę odgrywają
w powiecie zwoleńskim: Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych oraz Zespół Szkół Licealnych.
Tego typu proporcje należy uznać za właściwe biorąc pod uwagę wymagania nowoczesnej
gospodarki.
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Na tle województwa mazowieckiego oraz średniej ogólnopolskiej struktury kształcenia
w powiecie zwoleńskim należy ocenić ją jako dobrą.
Ważnym czynnikiem świadczącym o jakości życia mieszkańców powiatu zwoleńskiego
jest stan i dostępność podstawowych usług medycznych. Na jedno łóżko w szpitalu przypada
statystycznie także ciągle większa liczba mieszkańców. Ogólnie więc poziom opieki zdrowotnej
w powiecie zwoleńskim ocenić należy jako przeciętny.
Powiat zwoleński niekorzystnie prezentuje się na tle województwa i kraju pod względem
stanu jak również wykorzystania podstawowych jednostek upowszechniania kultury tj. bibliotek
publicznych oraz kin. Pod względem wielkości księgozbioru w przeliczeniu na 1000
mieszkańców powiat zwoleński zajmuje jedno z ostatnich miejsc w województwie mazowieckim.
Również wskaźnik określający korzystanie z kin jest niższy od wojewódzkiego
i ogólnopolskiego.
9. Dominujące problemy społeczne mieszkańców powiatu zwoleńskiego
Do największych problemów społecznych nurtujących mieszkańców powiatu
zwoleńskiego możemy zaliczyć m.in.: bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność
i długotrwała choroba, patologie społeczne, uzależnienia, konflikty z prawem i problem opieki
nad dzieckiem i rodziną.
Bezrobotnym jest osoba pozostająca bez pracy, ale zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym
wymiarze czasu. Na zjawisko ubóstwa składają się różne klasyfikacje przyczyn tj. rezultat
indywidualnych defektów, brak równego dostępu do szkół i miejsc pracy.
Bezdomność to kryzysowy stan egzystencji osoby nie posiadającej faktycznego miejsca
zamieszkania, pozbawionej środków niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb.
Osobą niepełnosprawną jest jednostka w pełni swych praw, znajdująca się w sytuacji
upośledzającej ją, tworzonej przez bariery środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, których nie
może tak jak inni ludzie przezwyciężać w skutek występujących u niej uszkodzeń.
Patologia społeczna to zespół zjawisk szkodliwych, w sensie indywidualnym lub w sensie
grupowym o określonej genezie, zasięgu społecznym i negatywnych skutkach.
Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś
substancji.
Konflikt z prawem.
Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo
braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc
fizyczną i przemoc psychiczną.
Problem opieki nad dzieckiem potrzebującym szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych,
środowiska rodzinnego w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.
Problem opieki nad rodziną - będącą podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym
środowiskiem rozwoju dla dobra wszystkich jej członków, przezywająca trudności
w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci.

9.1 Bezrobocie
Na trudności w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny ma wpływ wiele czynników
zewnętrznych np. pogłębiające się bezrobocie. Jest ono zjawiskiem bardzo złożonym
i wielowymiarowym.
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Uznając za kryterium miejsce występowania, można wyróżnić trzy rodzaje bezrobocia:
powszechne, regionalne i lokalne. Natomiast ze względu na czas trwania: krótkookresowe,
średniookresowe i długookresowe.
Z punktu widzenia interesów i skutków społecznych, oraz ekonomicznych, bezrobocie oznacza
degradację materialną bezrobotnych, a także ich rodzin, co w konsekwencji powoduje negatywne
następstwa w sferze społecznej i psychologicznej. Dla osoby pozbawionej pracy oznacza to
zmianę pozycji w strukturze społecznej oraz ogranicza lub uniemożliwia jej dostęp do instytucji
społecznych.
Definicja bezrobocia została określona w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tą ustawą bezrobotnym jest osoba
niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gototwa do podjęcia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie.
Bezrobocie powoduje zmianę sytuacji społecznej i ekonomicznej całej rodziny, zarówno
dorosłych, jak i dzieci.
Liczbę osób bezrobotnych w powiecie zwoleńskim przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Liczba osób bezrobotnych z podziałem na gminy*
Gmina
Kazanów
Policzna
Przyłęk
Tczów
Zwoleń
Razem

Liczba bezrobotnych
ogółem
kobiety
409
547
428
484
1324
3192

170
274
190
204
634
1472

*dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu stan na 30.09.2013 r.
Bezrobocie jest najbardziej odczuwalnym społecznie skutkiem transformacji ustrojowej
i gospodarczej jaka dokonuje się w Polsce od 1989 r. Brak zatrudnienia negatywnie wpływa na
nastroje społeczne i sprzyja powstawaniu patologii społecznych.
9.2 Ubóstwo
Ważnym problemem społecznym jest ubóstwo, określane jako stan, w którym jednostce, czy
grupie społecznej brakuje środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznawanych w danej
społeczności za niezbędne. Za pojęciem ,,podstawowe potrzeby” kryją się poza wyżywieniem
takie potrzeby jak: ubranie, mieszkanie, zachowanie zdrowia, uzyskanie wykształcenia,
zaspokojenie sfer intelektualnych.
Za przyczyny ubóstwa przyjmuje się :
- bezrobocie,
- nieadekwatność wysokości płac w stosunku do wykonywanej pracy,
- wzrastające ceny materiałów konsumpcyjnych,
- trudności adaptacyjne do nowej sytuacji gospodarczej,
- niedoskonałość systemów podziału dochodu narodowego,
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- niewydolność systemu szkolnictwa,
- niedoskonałość systemu ubezpieczeń,
- rozpad tradycyjnej rodziny.
W świetle tych problemów duża część rodzin osiąga dochody poniżej minimum
socjalnego. Duża grupa klientów pomocy społecznej to rodziny dotknięte problemem ubóstwa.
W odniesieniu do zamieszkałych rodzin na terenie powiatu zwoleńskiego możemy odnotować, że
większość z tych rodzin otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej.
Problemu ubóstwa nie należy rozwiązywać tylko siłami pomocy społecznej. Problem ten
leży w gestii ekonomistów i decydentów politycznych w układzie: społeczność lokalna –
pracownik socjalny – władze lokalne.
Ubóstwo w konsekwencji prowadzi do zjawiska wykluczenia społecznego, które polega
na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej, lub też
,,wypadaniu” z niej. Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub w sposób znaczny
utrudniająca osobie, lub grupie społecznej pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr
publicznych, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób.
9.3 Bezdomność
Ważnym problemem społecznym jest bezdomność, która z uwagi na skalę zjawiska, jego
przyczyny, oraz społeczno - ekonomiczne skutki, jest kwestią społeczną o zasięgu i znaczeniu
globalnym, mającym swoje specyficzne, regionalne i lokalne uwarunkowania.
Jednym z warunków zapobiegania bezdomności jest współdziałanie służb
samorządowych nakierowane na :
− osoby mające trudności w przystosowaniu się do życia,
− młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
− osoby mające trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,
− osoby mające trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
− inne osoby zagrożone bezdomnością.
Na terenie powiatu zwoleńskiego również przebywają osoby bezdomne. Należy
domniemywać, że znaczna część osób bezdomnych nie jest wykazywana w instytucjach pomocy
społecznej jako grupa wymagająca wsparcia.
9.4 Niepełnosprawność i długotrwała choroba
Niepełnosprawność to stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub
okresowe utrudnienie lub uniemożliwienie samodzielnej egzystencji. Natomiast osoba
niepełnosprawna to człowiek nie mogący samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić
sobie możliwości normalnego życia, wskutek wrodzonego, lub nabytego upośledzenia
sprawności fizycznych lub psychicznych.
Osoby niepełnosprawne napotykają liczne przeszkody związane z samodzielnym
funkcjonowaniem, są to problemy życia codziennego, w rodzinie, w pracy, w urzędzie, gdzie
przybierają postać barier technicznych, architektonicznych, psychicznych, materialnych
i prawnych.
Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych polega na działaniach różnych
podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych, mających na celu tworzenie ogólnych
warunków nauki, pracy, bytu i funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich
dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, umożliwiających pełną integrację społeczną
w środowisku zamieszkania, pracy, oraz społeczeństwie jako całości.
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Działania wobec osób niepełnosprawnych są zadaniami ogólnospołecznymi, ponieważ
skutki niepełnosprawności dotyczą wszystkich ludzi.
Na terenie powiatu zwoleńskiego funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, którego siedziba mieści się w Radomiu na ul. Domagalskiego 6.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych raz w miesiącu odbywają się
wyjazdowe posiedzenia Zespołu w budynku SPZ ZOZ w Zwoleniu
W poniższej tabeli przedstawiono dane na temat liczby osób niepełnosprawnych na terenie
powiatu zwoleńskiego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
Tabela 3. Ilość złożonych wniosków i wydanych orzeczeń o niepełnosprawności powyżej16go roku życia dla powiatu zwoleńskiego*
Rok

Ilość złożonych
Ilość rozpatrzonych wniosków
wniosków
Liczbowo
Procentowo
2012
683
710
104
I-IX 2013
352
364
103
*dane z Powiatowego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu
Tabela 4. Ilość złożonych wniosków i wydanych orzeczeń o niepełnosprawności do 16-go
roku życia dla powiatu zwoleńskiego *
Rok

Ilość złożonych
wniosków

Ilość rozpatrzonych wniosków
Liczbowo
Pozytywnych
Liczbowo
Procentowo
2012
86
79
67
84
I-IX 2013
54
63
54
86
*dane z Powiatowego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu
Z prawidłowym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych wiąże się likwidacja barier
architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski.
Niepełnosprawni mają również możliwość korzystania z wyjazdowych, aktywnych form
rehabilitacji połączonych z elementami wypoczynku, szkolenia, których celem jest poprawa
ogólnej sprawności i zaradności osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych
utworzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej, które służą ogólnemu usprawnianiu, rozwijaniu
umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz przygotowują do życia
w środowisku.
Środki na ten cel przekazywane są staroście przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Od 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu realizuje pilotażowy
program pn. ,,Aktywny samorząd”.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Cele szczegółowe programu:
1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do
pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego
się społeczeństwa informacyjnego,
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2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wspar-

cie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
w poruszaniu się, oraz barier transportowych,
3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku
pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.
Powiat zwoleński wdrożył do realizacji program samorządowy pod nazwą „Powiatowy
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zwoleńskim na lata 20062013” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/238/2006 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 marca
2006 roku. Służy on do rozwiązywania najpilniejszych problemów osób niepełnosprawnych
zamieszkujących na terenie gmin powiatu zwoleńskiego, oraz realizacji części zadań powiatu,
a w szczególności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Kolejnym programem działającym m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych jest
Powiatowy Program Aktywności Lokalnej zatwierdzony Uchwałą Nr LIV/351/2010 Rady
Powiatu w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010 roku. Głównym celem w/w programu jest praca
z grupami znajdującymi się w niekorzystnym położeniu (wykluczonymi społecznie lub
zagrożonymi tym zjawiskiem).
W dniu 28 stycznia 2011 roku Rada Powiatu w Zwoleniu Uchwałą Nr III/30/2011
przyjęła „Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych dla Powiatu
Zwoleńskiego na lata 2011-2013”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu od lutego 2009 r. realizuje projekt
systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/154/08 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 maja 2008 roku.
W okresie luty-czerwiec 2009 nosił nazwę ,,Łatwiejszy start”, przez kolejne okresy ,,My samodzielni”.
W ramach projektu „My samodzielni” wsparciem mogą zostać objęci mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego, których liczba wynosi ponad 37 tys. osób pochodzących z terenu 5 gmin
tj.
Kazanów, Policzan, Przyłęk, Tczów, Zwoleń.
Wśród osób pozostających w trudnej sytuacji znajdują się osoby zaliczone do grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym w tym: osoby niepełnosprawne i usamodzielniane z rodzin zastępczych, które potrzebują wsparcia i stworzenia odpowiednich warunków do poprawnego funkcjonowania.
Na podstawie zebranych informacji można wnioskować, że przekazywane środki
finansowe nie zabezpieczają potrzeb zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne, zarówno
w zakresie likwidacji barier jak i w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Szanse
rozwiązania tego problemu należy rozpatrywać w ciągłej realizacji najciekawszych inicjatyw III
sektora typu – programy celowe wspierające samorząd w realizacji tych zadań.
9.5 Patologie społeczne
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Do patologii społecznych możemy zaliczyć zjawiska, które nie są zgodne z wzorami
zachowań danej społeczności oraz te, które są dysfunkcjonalne mają wyraźnie zakłócający
wpływ na poszczególne istniejące w danej zbiorowości elementy dokonujących się zmian
społecznych.
Dnia 04.06.2012 roku między powiatem lipskim a powiatem zwoleńskim zostało
podpisane porozumienie w sprawie wykonywania przez Powiatowy Zespół Placówek Pomocy
Dziecku i Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siennie usług w zakresie interwencji
kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu zwoleńskiego.
Do zjawisk patologicznych możemy zaliczyć:
- uzależnienia (alkoholizm, narkomania)
- zagrożenia zdrowia lub życia (samobójstwa, prostytucja)
- konflikt z prawem (przestępczość, korupcja)
- przemoc (wobec dzieci i dorosłych).
Bliższemu omówieniu zostaną poddane tylko niektóre z w/w .
9.5.1 Uzależnienia
Do najistotniejszych patologii społecznych na terenie powiatu zwoleńskiego należy
problem alkoholizmu. Problematyka tego zjawiska definiowana jako przewlekłe postępujące
schorzenie, które można scharakteryzować następująco:
• przymus używania napojów alkoholowych;
• pewien stopień utraty kontroli nad spożywaniem alkoholu;
• zmniejszenie wydolności, sprawności człowieka w takich dziedzinach jak: umysłowa,
uczuciowa, fizyczna, rodzinna, zawodowa lub społeczna. Użycie alkoholu jako środka służącego
do przezwyciężenia poważnych problemów społecznych prowadzi do zachowań agresywnych,
przestępczości.
Kolejnym nie mniej ważnym zjawiskiem patologicznym obserwowanym na terenie
powiatu zwoleńskiego jest narkomania. Problematyka tego zjawiska definiowana jest przez
Światową Organizację Zdrowia jako stan zatrucia okresowego lub chronicznego, spowodowany
powtarzającym się przyjmowaniem narkotyków w postaci naturalnej lub syntetycznej.
Stan ten charakteryzuje:
- nieprzezwyciężone pragnienie i potrzeba stałego przyjmowania środka narkotycznego
i zdobywania tego środka różnymi sposobami, niezależnie od sytuacji,
- tendencja do zwiększania dawek przyjmowanego środka narkotycznego,
- zależność fizyczna i psychiczna organizmu od tego środka.
W skali powiatu zwoleńskiego zjawisko narkomanii występuje we wszystkich gminach, nie
dysponują one jednak szczegółowymi danymi określającymi jego rozmiar.
9.5.2 Konflikt z prawem
Dane statystyczne z Powiatowej Komendy Policji potwierdzają, iż zauważalnym dla
społeczeństwa powiatu zwoleńskiego jest problem przestępczości jako jeden z przejawów
konfliktu z prawem.
Przestępczość jest to zbiór czynników uznanych przez obowiązujące prawo za przestępcze.
Przestępstwa ze względu na przedmiot możemy dzieli się na:
- przestępstwa przeciwko życiu,
- przestępstwa przeciwko zdrowiu,
- przestępstwa przeciwko mieniu.
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Zjawisko przestępczości to duży problem, który zakłóca rozwój i funkcjonowanie rodziny
w społeczeństwie. Na terenie powiatu zwoleńskiego stale rośnie liczba kradzieży i rozbojów.
Odnotowywano ofiary gwałtu, zabójstw i samobójstw. Wzrasta przestępczość wśród nieletnich,
z danych wynika, że byli oni sprawcami wielu przestępstw.
Tabela 5 Liczba osób dopuszczających się przestępstw na terenie powiatu zwoleńskiego
Kategoria
Kradzież cudzej
rzeczy
Kradzież z
włamaniem
Uszkodzenie rzeczy
Uszczerbek na
zdrowiu
Przestępstwa
rozbójnicze
Bójka lub pobicie
Kradzież samochodu
*dane z KPP Zwoleń

I-XII 2011 rok

I-XII 2012 rok

I-X 2013 rok

132

106

86

53

40

39

30
14

23
9

21
8

5

4

2

11
3

11
2

4
1

Statystyki dotyczące przestępczości w 7 kategoriach przestępstw najbardziej
dokuczliwych społecznie m.in. kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, uszkodzenie
rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, przestępstwa rozbójnicze, bójka lub pobicie, kradzież
samochodu, wskazują na spadek popełnianych przestępstw.
9.5.3 Przemoc
Uchwałą Nr V/52/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 8 kwietnia 2011 roku został
przyjęty ,,Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zwoleńskim na lata 2011-2013”.
W ramach realizacji Programu wyznaczono pięć priorytetów:
1.Periodyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
2.Podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy
w rodzinie;
3.Szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
4.Działania podejmowane w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy
osobom dotkniętym przemocą;
5.Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc.
Tabela 6 Liczba wydanych Niebieskich Kart na terenie powiatu zwoleńskiego*

Liczba wypełnionych
formularzy NK
ogółem

I-XII 2011 rok

I-XII 2012 rok

I-X 2013 rok

219

127

138
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Liczba formularzy
wszczynających
procedurę
Kolejne przypadki
przemocy w rodzinie
*dane z KPP Zwoleń

97

84

85

122

43

53

Dane zawarte w powyższej tabeli przedstawiają informacje na temat liczby wydanych
Niebieskich Kart. Analiza szczegółowa dokumentów potwierdza sukcesywny wzrost liczby
wypełnianych formularzy NK.
Tabela 7 Osoby dotknięte przemocą w rodzinie na terenie powiatu zwoleńskiego*

Kobiety
Mężczyźni
Małoletni
*dane z KPP Zwoleń

I-XII 2011 rok

I-XII 2012 rok

I-X 2013 rok

229
40
147

120
15
102

127
11
52

Dane zawarte w powyższej tabeli przedstawiają informacje na temat przemocy
w rodzinie. Wynika z nich, że w wielu rodzinach mieszkających na terenie powiatu zwoleńskiego
dopuszczono się przemocy. Konflikty rodzinne w wielu przypadkach wymagały również
interwencji policji.

9.6 Problem opieki nad dzieckiem i rodziną
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
określa:
1/ zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
-wychowawczej;
2/ zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej
pełnoletnich wychowanków;
3/ zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4/ zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5/ zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.
Piecza zastępcza jest sprawowana jest w formie:
1/ rodzinnej;
2/ instytucjonalnej.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są :
1/ rodzina zastępcza;
a/ spokrewniona,
b/ niezawodowa,
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c/ zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna;
2/ rodzinny dom dziecka.
Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
1/ placówki opiekuńczo-wychowawczej;
2/ regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej;
3/ interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
W myśl ustawy o pomocy społecznej „rodzina” oznacza osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Przeobrażenia strukturalne, zmniejszenie liczby dzieci, rozpad wielowiekowej tradycyjnej
rodziny, przestrzenne rozproszenie towarzyszą na ogół procesom industrializacji i urbanizacji.
Podobnie jest z przekształceniami funkcji rodziny, które określone są zarówno przez zjawiska
i procesy ogólnospołeczne ( przeobrażenia ekonomiczne, ustrojowe, polityczne) jak i specyficzne
cechy środowiska społecznego i kulturalnego. Przekształceniom ulegają zwłaszcza funkcje:
materialno – ekonomiczne, opiekuńczo – zabezpieczająca, socjalizacyjna i prokreacyjna. Mimo
tego rodzina jest nadal podstawowym elementem społecznej kultury, a pełnione przez nią funkcje
są w wielu sferach nie do zastąpienia. Wynika to z podwójnego biologiczno-społecznego
charakteru rodziny, podporządkowanemu naturalnemu rytmowi prokreacji, dojrzewania
potomstwa i starzenia się jej członków. Tylko rodzina może zapewnić optymalne warunki
odnowy pokoleń oraz ich biologicznego, psychologicznego i społecznego rozwoju.
Przystosowanie się rodzin do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej jest
dość trudne. Trudności te szczególnie dotykają rodziny wielodzietne, niepełne oraz rodziny
z osobami niepełnosprawnymi.
Wiele środowisk rodzinnych zostało dotkniętych dysfunkcją z powodu rozwodu bądź separacji.
Ilość rodzin systematycznie korzystających z pomocy finansowej i opieki Ośrodków Pomocy
Społecznej, w skali powiatu według danych ciągle rośnie.
Uchwałą Nr XVI/135/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 maja 2012 roku został
przyjęty ,,Trzyletni, powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zwoleńskim na
lata 2012-2014”
Łączna liczba rodzin zastępczych z terenu powiatu zwoleńskiego, z którymi współpracuje PCPR
wynosi 25 środowisk rodzinnych, w tym 1 rodzina zawodowa. Rodziny te pełnią funkcję
opiekuńczo-wychowawczą dla 37 dzieci, w tym 6 dzieci przebywa w zawodowej rodzinie
zastępczej.
Tabela 8 Ilościowy rozkład rodzin zastępczych w powiecie zwoleńskim, w podziale na
gminy*
Gmina

Liczba rodzin

Liczba dzieci

Zwoleń
Tczów
Przyłęk
Policzna
Kazanów

14
1
1
2
7

19
1
1
2
14
21

Razem
*źródło własne, stan na 31.10.2013 r.

25

37

Tabela 9 Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych *
Placówka

Powiat

Ilość dzieci

Powiatowy Zespół Placówek
Pomocy Dziecku i Rodzinie w
Siennie

Lipsko

4

Zespół Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Stawie
Kunowskim

Starachowice

Dom Dziecka w Nowej Sarzynie

Leżajsk

Placówka OpiekuńczoWychowawcza Wielofunkcyjna
w Nieskurzowie Nowym
*źródło własne, stan na 31.10.2013 r.

1
3

Opatów

Tabela 10 Liczba dzieci umieszczonych w

7

rodzinach zastępczych na terenie innych

powiatów *
Powiat pochodzenia rodziny
zastępczej

Ilość dzieci

Radom

2

*źródło własne, stan na 31.10.2013 r.
Dzieci, które ukończyły 18 rok życia pobierają świadczenia na kontynuację nauki.
Na dzień 31.10.2013 r. kontynuowało: 15 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych
i 6 pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Od lutego 2012 roku funkcjonuje w Zwoleniu Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez
Dom Zakonny Sióstr Kapucynek NSJ. Na dzień 31.10.2013 r. w w/w Domu przebywało 3 dzieci.
Na terenie powiatu zwoleńskiego brak jest placówek opiekuńczo wychowawczych
zapewniających dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki
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rodzicielskiej. Tego rodzaju placówki zapewniałyby całodobową opiekę i wychowanie
w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego do czasu powrotu dziecka do środowiska,
umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej czy zastępczej lub jego usamodzielnienia. Jako
koedukacyjne obejmowałyby opieką wychowawczą dzieci i młodzież do 18 lat, a w przypadku
kontynuowania nauki na ich terenie mogłaby przebywać młodzież do czasu jej ukończenia, nie
dłużej niż do 25 roku życia.
10. Zasoby pomocy społecznej jako narzędzie do rozwiązywania problemów społecznych
mieszkańców powiatu zwoleńskiego
Organizacja pomocy społecznej na terenie powiatu zwoleńskiego
Na obszarze powiatu zwoleńskiego funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz cztery Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (Tczów,
Przyłęk, Policzna, Kazanów). Zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
finansowane są ze środków własnych (zadania własne) oraz z budżetu państwa (zadania zlecone).
Tabela 11 Instytucje współpracujące i realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,
rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej*
Nazwa instytucji

Adres

Telefon

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

26-700 Zwoleń
ul. Wł. Jagiełły

(48) 676-33-89 wew. 15,
wew. 20

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Powiatowy Urząd Pracy

26-700 Zwoleń
ul. Lubelska 6
26-706 Tczów
Tczów 124
26-704 Przyłęk
Przyłęk 30
26-720 Policzna
ul. B. Prusa 11
26-713 Kazanów
Pl. Partyzantów 28
26-700 Zwoleń
ul. Ludowa 7
26-720 Policzna
Gródek 26
26-700 Zwoleń
Wilczowola 12

(48) 676-23-30

Dom Pomocy Społecznej
Warsztat Terapii Zajęciowej

(48) 676-80-23
(48) 677-30-40
(48) 677-00-42
(48) 676-60-35
(48) 676-35-35
(48) 677-00-29
(48) 677-63-59

*źródło własne
11. Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu zwoleńskiego w zakresie
pomocy społecznej
Każda społeczność powinna organizować współpracę między samorządem
a organizacjami pozarządowymi, aby usprawnić formy pomocy.
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Na terenie powiatu zwoleńskiego działa 4 organizacje pozarządowe, pracujące na rzecz
ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz, rodzin potrzebujących pomocy. Organizują
szereg działań mających na celu poprawę sytuacji socjalnej tych ludzi.
Tabela 12 Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie
powiatu zwoleńskiego*
Nazwa organizacji

Adres

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie
i Poszkodowanym
w Wypadkach Komunikacyjnych
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 13
Polski Związek Emerytów Rencistów i
Inwalidów
Stowarzyszenie Amazonek ,,Żonkile”

26-700 Zwoleń ul. Wł. Jagiełły 4

26-700 Zwoleń Al. Pokoju 5
26-700 Zwoleń
ul. Jana Pawła II 6
26-700 Zwoleń
ul. Żeromskiego 34
/ budynek Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu/

*źródło własne
Prezentowane organizacje pozarządowe tworzą system pomocy społecznej, który bardzo
szybko reaguje na potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych czy ubogich.
Organizacje pozarządowe są partnerami co najmniej w trzech kategoriach:
- są reprezentantami społeczności lokalnej, wyrazicielami jej potrzeb, dążeń i oczekiwań,
- świadczą pomoc bezpośrednio na rzecz mieszkańców lokalnej społeczności,
-wprowadzają nowe, często alternatywne metody działań, samodzielnie lub wraz
z samorządem terytorialnym realizują programy celowe łącząc funkcje usługowe
i reprezentatywne.
Na terenie powiatu zwoleńskiego funkcjonuje Powiatowa Społeczna Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych. Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta, spośród
kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego.
PSR ds. ON jest organem opiniodawczo – doradczymi starosty. Działa ona na podstawie art. 44b
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych
społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
12. Infrastruktura instytucjonalnej pomocy społecznej w 2013 roku
W ramach infrastruktury na terenie powiatu zwoleńskiego można wyodrębnić:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej
2. Miejski Ośrodek pomocy społecznej
3. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
4. Dom Pomocy Społecznej w Gródku
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczowoli.
Współpraca między tymi jednostkami pozwoli na stworzenie katalogu programów
stanowiących kontynuację wypracowania systemowych rozwiązań na poziomie powiatu
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dotyczących poprawy sytuacji opiekuńczo – wychowawczej i rehabilitacyjnej mieszkańców.
Realizacja programów świadczyć będzie o budowaniu spójnego lokalnego systemu wsparcia.
Przewidywane efekty podejmowanych wspólnie działań w trakcie realizacji programów będą
wtedy zbieżne z celami strategii rozwiązywania problemów społecznych.
13. Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu zwoleńskiego
Podstawy i założenia strategii
13.1 Analiza SWOT powiatu zwoleńskiego
Oceny potencjału powiatu zwoleńskiego dokonano podstawowa metodą, tj. analizą
SWOT, która jest bilansem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. Analiza SWOT stała
się podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i zagrożeń
strategicznych. Opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania strategicznego
i winno stanowić punkt wyjściowy dla określenia celów strategicznych.
S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę
analizowanego obiektu,
W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę
analizowanego obiektu,
O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę
korzystnej zmiany,
T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron powiatu zwoleńskiego oraz
badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed nim. SWOT zawiera określenie czterech grup
czynników:
- ,,mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony powiatu
zwoleńskiego i które należycie wykorzystywane sprzyjać będą rozwiązywaniu problemów,
- ,,słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony powiatu
zwoleńskiego i które nie wyeliminowane będą utrudniać rozwiązywanie problemów,
- ,,szanse” – uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania
społeczności Powiatu, ale które mogą być traktowane jako szanse i przy odpowiednio podjętych
przez niego działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające jego rozwojowi,
- ,,zagrożeń” – uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od
zachowania społeczności Powiatu, ale które mogą stanowić zagrożenie dla powiatu i należy
unikać ich negatywnego oddziaływania.
MOCNE STRONY
- aktywność władz samorządowych
- współpraca z jednostkami nadrzędnymi
- pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
- pomoc w rozwiazywaniu problemów
społecznych
- kompetencja i fachowość osób zajmujących
się pomocą społeczną

SŁABE STRONY
- ubóstwo społeczności
- bezrobocie i niskie płace
- alkoholizm i narkomania
- brak środków na realizacje dobrych
pomysłów
- brak mieszkań chronionych
- brak grup wsparcia dla rodzin i rodzinnych
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- promowanie rodzinnej opieki zastępczej
- dobra współpraca między jednostkami
pomocy społecznej
- dobra współpraca z organizacjami
pozarządowymi
- pomoc osobom niepełnosprawnym
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o stopniu Niepełnosprawności
- funkcjonowanie Ośrodka interwencji
Kryzysowej (porozumienie z powiatem
lipskim)
- funkcjonowanie Warsztatu Terapii
Zajęciowej
- atrakcyjne położenie geograficzne,
atrakcyjność społeczna, kulturowa
i gospodarcza miasta

form opieki
- długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy
społecznej
- wykluczenie społeczne

SZANSE

ZAGROŻENIA

- napływ i możliwości korzystania ze środków
z Unii Europejskiej
- położenie Powiatu
- otwartość władz na innowacje
- współpraca między Powiatem a Gminami
- pozyskiwanie środków ze źródeł
pozabudżetowych
- aktywność organizacji pozarządowych
- upowszechnienie aktywnych postaw wśród
osób starszych
- poprawa bezpieczeństwa w mieście
- zwiększone nakłady finansowe gminy na
programy rozwiązywanie problemów
społecznych
- pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych

- rosnąca ilość osób ubogich,
niepełnosprawnych, niezaradnych i starszych
- słaby system ochrony zdrowia
- brak perspektyw dla młodzieży i jej
emigracja zarobkowa
- zjawisko wykluczenia społecznego
- potencjalne nasilenie zjawisk patologicznych
(alkoholizm, narkomania, przemoc, rozboje
i inne ) szczególnie u ludzi młodych
- wzrost zapotrzebowania na placówki opieki
stacjonarnej oraz usługi opiekuńcze dla osób
w podeszłym wieku
- zjawisko wypalenia zawodowego kadry
pomocy społecznej, w szczególności
pracowników socjalnych

13.2 Analiza PESTER
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Analiza PESTER to analiza strategiczna dotycząca diagnozy stanu otoczenia i podobnie
jak analiza SWOT wywodzi się z sektora biznesu, gdzie znana jest jako PEST – analiza
otoczenia. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów opisujących zewnętrzne trendy, wpływy,
oddziaływania:
P – polityczne (political)
E – ekonomiczne (economical)
S – społeczne (social)
T – technologiczne (technological)
Aby analizę PEST przystosować do potrzeb środowisk samorządowych – rozszerzono ją o dwa
obszary:
E– ekologiczny (ecological)
R– regulacje prawne (regulations)
Analiza PESTER pozwala wiec na opisanie otoczenia społeczno-gospodarczego, w jakim
funkcjonuje dany samorząd.
Oddziaływania polityczne
Często mamy do czynienia z osłabionym zainteresowaniem obszaru, który nie posiada
odpowiednio silnej reprezentacji w samorządzie. Przedstawiciele lokalni we władzach
politycznych każdego szczebla mają duże znaczenie i mogą wywierać wpływ na tworzenie
właściwych kierunków polityki społecznej kraju, regionu i powiatu. Istotne jest więc tworzenie
lobbingu na rzecz budowy systemowych rozwiązań oraz promowania lokalnej polityki społecznej
– niezależnie od aktualnie rządzącej opcji politycznej.
Wspólne działania samorządów powiatowych i gminnych, a także ich aktywna współpraca
z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zaangażowanymi w rozwiazywanie problemów
społecznych powinna zaowocować wdrażaniem przyjętych kierunków polityki społecznej
powiatu i stać się przyczynkiem do szeroko rozumianej ,,integracji politycznej” w powiecie.
Oddziaływanie ekonomiczne
W powiecie zwoleńskim można zauważyć problemy z pozyskiwaniem przez samorządy
dużych inwestorów zewnętrznych. Inwestorzy zewnętrzni wybierają atrakcyjniejsze
inwestycyjnie tereny – głównie w dużych miastach lub uprzywilejowanych strefach
gospodarczych.
Jednak położenie powiatu i wzrost sezonowej atrakcyjności ma wpływ na sytuację ekonomiczną
mieszkańców powiatu. W sezonie letnim wzrasta liczba nowych miejsc pracy.
Oddziaływania społeczne
W powiecie zwoleńskim, podobnie jak w całym kraju, występuje coraz większe
rozwarstwienie społeczeństwa i wzrost liczby ludzi ubogich przy równoczesnym wzmacnianiu
pozycji ludzi majętnych. Zjawisko ubóstwa występuje zarówno w mieście jak i na terenach
wiejskich, gdzie funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne lub spółdzielnie rolnicze.
Oddziaływania technologiczne
Zauważalne w całym kraju dążenie do wprowadzenia zmian technologicznych z przestarzałych i zagrażających środowisku na nowoczesne, ekologiczne i nie zagrażające
środowisku występuje również w powiecie zwoleńskim.
Występuje jeszcze zbyt mała zdolność do przejmowania osiągnięć technologicznych z zewnątrz:
brak profesjonalnych instytucji specjalizujących się w realizacji nowych technologii i sposobów
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ich wprowadzania oraz brak środków finansowych na ich wdrażanie znacząco hamuje rozwój
i pozyskiwanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Oddziaływania ekologiczne
Powiat zwoleński podejmuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, wdraża
projekty mające na celu ochronę naturalnego środowiska. Udzielane są dopłaty z Państwowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zakupu i montażu kolektorów
słonecznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych. Dofinansowane są inwestycje
związane z budową przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków, a także inwestycje
związane z demontażem pokryć dachowych zawierających elementy azbestowe z budynków
mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.
Oddziaływania regulacji prawnych
Obowiązujące przepisy prawne związane z systemem pomocy społecznej – ich wielkość
brak przejrzystości oraz często wprowadzane poprawki i zmiany – zniechęcają do podejmowania
aktywności w zakresie działań na rzecz lokalnych społeczności i realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej.
Bariera zniechęcającą podmioty i organizacje społeczne do świadczenia usług wspierających
system pomocy społecznej jest rosnąca, głównie na szczeblu centralnym – biurokracja.

14. Cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań
Cel strategiczny 1 – Zintegrowany system wsparcia rodziny
Cel operacyjny 1:
Stworzenie systemu promowania prawidłowego funkcjonowania rodziny
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Stworzenie lokalnych programów promujących rodzinę.
2. Rozwijanie skutecznych metod i form promowania postaw prorodzinnych.
3. Inicjowanie aktywności rodzin na rzecz tworzenia grup samopomocowych.
4. Upowszechnianie pozytywnego wzorca rodziny.
Cel operacyjny 2:
Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich funkcji
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki
rodziców poprzez rozwój zastępczej opieki rodzinnej.
2. Rozwój wsparcia specjalistycznego.
3. Wdrażanie systemów jakości – standaryzacja usług w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej.
4. Monitorowanie środowisk „z grupy ryzyka” oraz problemów społecznych.
5. Stworzenie systemu współpracy i przepływu informacji pomiędzy organizacjami i instytucjami
świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.
Cel operacyjny 3:
Wspieranie działań na rzecz poprawy ekonomiczno - bytowej rodziny
Kierunki działań do celu operacyjnego
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1. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych rodzin.
2. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz wsparcia rodzin i wyrównywania ich szans.
3. Pobudzanie aktywności zawodowej rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.
Cel operacyjny 4:
Wspieranie działań na rzecz poprawy warunków rozwoju społecznego dla osób starszych
i rozwój integracji międzypokoleniowej
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Inicjowanie rozwoju usług opiekuńczych.
2. Rozwój poradnictwa społecznego dla osób starszych, szczególnie samotnych –tworzenie grup
wsparcia, punktów informacyjnych i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu.
3. Promowanie i wspieranie wolontariatu jako formy integracji społecznej dla osób
niepełnosprawnych i starszych.
Realizatorzy celów i kierunków działań:
Rada Powiatu, Starosta Zwoleński, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, gminne ośrodki pomocy społecznej oraz inne
jednostki zgodnie z właściwością.

Środki finansowe na realizację celów:
Budżet powiatu, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,
programów celowych, europejskich.
Partnerzy w realizacji celów:
Instytucje rządowe, samorządowe, w szczególności gminne ośrodki pomocy społecznej,
organizacje społeczne, zakłady opieki zdrowotnej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Efekty realizacji celów:
Sprawnie funkcjonujący system wsparcia na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
zapewniający dzięki współpracy poszczególnych uczestników i kompetencji kadry różnorodne
formy pomocy, w szczególności uprzedzający sytuacje kryzysowe i zabezpieczający
poszanowanie praw dzieci. W sytuacji kryzysowej system przyjmuje funkcje ratownicze
i opiekuńcze, nie pozostawiając dziecka i rodziny z własnymi problemami.
Cel strategiczny 2 – Ograniczenie skutków bezrobocia
Cel operacyjny 1:
Przeciwdziałanie zjawisku dziedziczonego bezrobocia w rodzinach
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Rozpoznanie środowisk zagrożonych dziedziczeniem bezrobocia.
2. Integracja podmiotów podejmujących działania na rzecz osób bezrobotnych.
3. Opracowanie i wdrażanie programów i działań aktywizujących.
Cel operacyjny 2:
Tworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych w celu ich aktywizowania
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Rozwijanie stałej współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z Powiatowym
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Urzędem Pracy.
2. Objęcie szczególną pomocą osób długotrwale bezrobotnych (poradnictwo, zapoznanie
z aktywnymi technikami poszukiwania pracy, programy dla grup szczególnego ryzyka, w tym
osób powyżej 50 roku życia).
3. Rozwój działań polegających na podwyższeniu usług poradnictwa zawodowego poprzez
promowanie na każdym etapie życia zawodowego idei planowania rozwoju zawodowego
(szczególnie wśród młodzieży).
Realizatorzy celów i kierunków działań:
Rada Powiatu, Starosta Zwoleński, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, jednostki organizacyjne powiatu, Powiatowy Urząd Pracy.
Środki finansowe na realizację celów:
Budżet powiatu, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,
programów celowych, europejskich.
Partnerzy w realizacji celów:
Instytucje rządowe, samorządowe.

Efekty realizacji celów:
Wzrost liczby osób zaktywizowanych i zintegrowanych ze społecznością lokalna, wzrost
liczby osób opuszczających system pomocy społecznej.
Cel strategiczny 3 - Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cel operacyjny 1:
Współpraca w tworzeniu spójnego systemu wsparcia dla wychowanków opuszczających
placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Określenie potrzeb i możliwości w zakresie mieszkań chronionych dla wychowanków
usamodzielniających się.
2. Objęcie opieką i wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, terapeutycznym, socjalnym
i prawnym wychowanków w procesie usamodzielniania.
3. Udzielanie pomocy finansowej dla usamodzielniających się wychowanków.
4. Umożliwienie uczestnictwa wychowankom w projektach dofinansowanych ze środków UE.
Cel operacyjny 2
Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Wspieranie upowszechniania opieki przedszkolnej, szkolnictwa integracyjnego i specjalnego.
2. Inicjowanie działań mających na celu obejmowanie opieką i wsparciem rodzin z dziećmi
w wieku do 6 roku życia, wczesna pomoc w diagnozowaniu stopnia i typu
niepełnosprawności.
3. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności u dzieci
poprzez następujące działania:
zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej,
opracowanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
dostosowanych do możliwości dzieci niepełnosprawnych w oparciu o diagnozę wskazującą
na potencjał rozwojowy i mocne strony dziecka,
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4. Udzielanie poradnictwa i wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi , w tym
poradnictwa psychologicznego, pracy socjalnej, dofinansowań ze środków PFRON do zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie inicjatyw
z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
Cel operacyjny 3:
Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich praw
i uprawnień
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Upowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz
dostępnych formach pomocy za pośrednictwem Internetu i mediów lokalnych.
2. Opracowanie i rozpowszechnianie informatorów dotyczących organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Cel operacyjny 4:
Zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do opieki medycznej
i rehabilitacji
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Podnoszenie jakości usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez
systematyczne szkolenie i przekwalifikowanie kadr.
3. Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
Cel operacyjny 5:
Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym, w szczególności poruszającym się na wózkach
inwalidzkich, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez rozwijanie właściwych dla
nich form transportu
2. Zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w działalności sportowej, kulturalnej
i rekreacyjnej.
3. Opracowywanie programów integrujących ze środowiskiem osoby zaburzone i chore
psychicznie
Cel operacyjny 6:
Rozwijanie form rehabilitacji zawodowej
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału w szkoleniach i przekwalifikowaniach
zawodowych.
2. Wspieranie pracodawców w tworzeniu i przystosowaniu stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych stosownie do ich potrzeb i możliwości.
3. Prowadzenie działań służących tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
i większych możliwości ich zatrudnienia.
Realizatorzy celów i kierunków działań:
Rada Powiatu, Starosta Zwoleński, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, jednostki organizacyjne powiatu, Powiatowy Urząd Pracy.
Środki finansowe na realizację celów:
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Budżet powiatu, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,
programów celowych, europejskich.
Partnerzy w realizacji celów:
Instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe.
Efekty realizacji celów:
Wzrost liczby osób zaktywizowanych i zintegrowanych ze społecznością lokalna, wzrost
liczby osób opuszczających system pomocy społecznej.
Cel strategiczny 4 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Cel operacyjny 1:
Pomoc dla osób i rodzin zagrożonych przemocą
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Rozwój poradnictwa i upowszechniania informacji z zakresu praw ofiar przemocy domowej.
2. Powoływanie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli samorządów
terytorialnych, policji, służby zdrowia rozwiązujących problemy przemocy w rodzinie
i kwestie krzywdzenia dzieci.
3. Opracowanie materiałów informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach
występowania przemocy.
4. Utworzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego.
5. Poradnictwo psychologiczne dla sprawców przemocy domowej.
Cel operacyjny 2:
Promowanie właściwych postaw społecznych, ważnych dla przeciwdziałania zjawiska
przestępczości
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Monitorowanie zjawiska przestępczości.
2. Współuczestnictwo w szkoleniach na temat profilaktyki i rozwiązywania problemu
przestępczości.
3. Zwiększenie świadomości w środowiskach lokalnych na temat zjawiska przestępczościkampanie informacyjne i pogadanki.
Cel operacyjny 3:
Współpraca w zakresie tworzenia warunków sprzyjających ograniczeniu i eliminowaniu
skutków niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Rozwój profilaktyki poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom
i rodzinie.
2. Umiejętne spędzanie wolnego czasu jako czynnik sprzyjający ograniczeniu skutków
niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży.
Cel operacyjny 4:
Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego w sytuacjach związanych
z alkoholem.
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2. Wdrożenie stosownych przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
form profilaktyki alkoholowej.
3. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży) odnośnie zagrożeń wynikających ze stosowanych używek
4. Zwiększenie skuteczności i dostępności leczenia i terapii osobom uzależnionym
i współuzależnionym w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów
uzależnień oraz wzmacnianie efektów leczenia.
Realizatorzy celów i kierunków działań:
Rada Powiatu, Starosta Zwoleński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jednostki
organizacyjne powiatu, jednostki zgodnie z właściwością zadań, Komenda Powiatowa Policji
w Zwoleniu, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Środki finansowe na realizację celów:
Budżet powiatu, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,
programów celowych, europejskich.

Partnerzy w realizacji celów:
Instytucje rządowe, samorządowe, w szczególności gminne ośrodki pomocy społecznej,
organizacje społeczne, zakłady opieki zdrowotnej, Komenda Powiatowa Policji.
Efekty realizacji celów:
Efektem realizacji celów powinien być sprawnie funkcjonujący system kompleksowego
wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzrost zaufania społecznego
i poczucia bezpieczeństwa społecznego dzięki zmniejszeniu zjawiska niedostosowania
społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz zjawiska przestępczości.
Cel strategiczny 5 - Partnerstwo na rzecz aktywności obywatelskiej
Cel operacyjny 1 :
Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnik integracji społecznej
Kierunki działań do celu operacyjnego
1. Wzmocnienie roli pracownika socjalnego jako profesjonalnie działającego na rzecz pełniejszej
integracji społecznej klientów systemu poprzez dokształcanie pracowników socjalnych
i rozwój kadr socjalnych z terenu gmin.
2. Upowszechnianie informacji o aktualnej ofercie i formach świadczeń pomocowych.
3. Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz instrumentów
i programów służących podniesieniu jakości świadczonych usług poprzez instytucje pomocy
społecznej.
4. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
5. Stałe podnoszenie kwalifikacji przez kadry pomocy społecznej.
Cel operacyjny 2:
Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
Kierunki działań do celu operacyjnego
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1. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, koordynacja i wspieranie wspólnych
działań.
2. Rozwój wolontariatu.
3. Wspieranie działań na rzecz tworzenia aktywnych środowisk lokalnych.
4. Inspirowanie społeczności lokalnych powiatu do tworzenia własnych lokalnych systemów
wsparcia i pomocy różnym grupom społecznym.
5. Promocja i wspieranie aktywności i współpracy środowisk lokalnych, gospodarczych,
pozarządowych i samorządowych na rzecz rozwoju społecznego.
Realizatorzy celów i kierunków działań:
Rada Powiatu, Starosta Zwoleński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jednostki
organizacyjne powiatu, jednostki zgodnie z właściwością zadań.
Środki finansowe na realizację celów:
Budżet powiatu, środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,
programów celowych, europejskich.

Partnerzy w realizacji celów:
Instytucje rządowe, samorządowe, w szczególności gminne ośrodki pomocy społecznej,
organizacje społeczne, zakłady opieki zdrowotnej, Komenda Powiatowa Policji.
Efekty realizacji celów:
Profesjonalnie przygotowana kadra merytoryczna, wysoka jakość usług świadczonych na
rzecz beneficjentów pomocy społecznej, zróżnicowane formy współpracy z organizacjami
pozarządowymi i zwiększające się obszary tej współpracy. Wzrost aktywności społeczności
lokalnej i świadomości własnych możliwości i potencjału (wzrastająca liczba inicjatyw
lokalnych).
15. Wizja pomocy społecznej
1. Pracownik pomocy społecznej jest równorzędnym partnerem dla klientów;
2. Decentralizacja systemu pomocy społecznej;
3. Wsparcie dla klienta poprzez działalność instytucji pomocowych;
4. Określenie możliwości powiatu w zakresie zabezpieczenia opieki osobom starszym, nieletnim,
niepełnosprawnym;
5.Podjęcie działań profilaktycznych na rzecz ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych.
16. Misja pomocy społecznej
Podmiotowe traktowanie klienta pomocy społecznej
1. Działanie skierowane na klienta;
2. Opracowanie programów pomocowych na poziomie lokalnym;
3. Wsparcie ze strony środowiska lokalnego;
4. Integracja w działaniu wszystkich partnerów samorządowych.
17. Planowany zakres zadań na lata 2014-2020
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1.Opracowanie bazy danych zawierającej:
- rozmiar i zakres potrzeb mieszkańców powiatu dotkniętych skutkami negatywnych zjawisk
społecznych;
- informacje na temat organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz osób
i grup społecznych wymagających niesienia pomocy;
2. Uruchomienie środowiskowego domu samopomocy;
3. Utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej;
4. Uruchomienie placówki opiekuńczo-wychowawczej w celu zapewnienia opieki dzieciom
pozbawionych opieki rodziców naturalnych;
5. Utworzenie mieszkań chronionych przeznaczonych dla usamodzielnianych wychowanków
opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze;
6. Zapewnienie opieki dzieciom poprzez umieszczenie ich w rodzinach zastępczych:
-tworzenie zawodowych rodzin zastępczych;
7. Utworzenie świetlic środowiskowych przeznaczonych dla młodzieży;
8. Zapewnienie opieki stacjonarnej w domach pomocy społecznej o profilu somatycznym;
9. Wspomaganie i stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych:
- likwidacja barier w budynkach użyteczności publicznej;
- likwidacja barier w budynkach zamieszkania zbiorowego
- likwidacja barier w komunikowaniu się;
- organizowanie i rozwijanie turystyki i wypoczynku osób niepełnosprawnych;
- stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości uczestniczenia w turnusach
rehabilitacyjnych;
- organizowanie stanowisk pracy;
- tworzenie zakładów pracy chronionej;
- rehabilitacja w warsztatach terapii zajęciowej;
- utworzenie Zakładów Aktywności Zawodowej
10. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.
11. Prowadzenie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez organizację
kształcenia zintegrowanego;
12. Poprawa efektywności, jakości i dostępności usług informacyjno-doradczych;
13. Realizacja programów celowych.
18. Monitoring i ewaluacja
W celu sprawdzenia, na ile Strategia została zrealizowana i jaki jest wynik podjętych
przedsięwzięć niezbędne jest prowadzenie monitoringu i dokonywanie ewaluacji. Dzięki niej
uzyska się informacje czy osiągnięto zakładane rezultaty, czy pozwoliły one i w jakim stopniu na
realizację celów operacyjnych Strategii.
Wdrażanie Strategii monitorowane będzie na bieżąco przez realizatorów merytorycznych
poszczególnych zadań, natomiast ocena stopnia realizacji i osiągniętych efektów będzie
dokonywana corocznie.
19. Źródła finansowania
Źródłem finansowania zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w powiecie zwoleńskim na lata 2014-2020 będą środki finansowe z budżetu
powiatu, środki zewnętrzne, w tym rządowe, środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii
Europejskiej.
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Spis tabel
1. Struktura wiekowa ludności zamieszkującej w powiecie zwoleńskim.
2. Liczba osób bezrobotnych z podziałem na gminy.
3. Ilość złożonych wniosków i wydanych orzeczeń o niepełnosprawności powyżej16-go roku
życia dla powiatu zwoleńskiego.
4. Ilość złożonych wniosków i wydanych orzeczeń o niepełnosprawności do 16-go roku życia dla
powiatu zwoleńskiego.
5. Liczba osób dopuszczających się przestępstw na terenie powiatu zwoleńskiego.
6. Liczba wydanych Niebieskich Kart na terenie powiatu zwoleńskiego.
7. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie na terenie powiatu zwoleńskiego.
8. Ilościowy rozkład rodzin zastępczych w powiecie w podziale na gminy.
9. Liczba dzieci z terenu powiatu zwoleńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych.
10. Liczba dzieci z terenu powiatu zwoleńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie innego powiatu
11. Instytucje współpracujące i realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji
zawodowej.
12. Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu zwoleńskiego.

36

Literatura:
1. Strategia rozwoju powiatu zwoleńskiego na lata 2007-2015.
2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kazanów.
3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Policzna.
4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przyłęk.
5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tczów.
6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zwoleń.
7. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Zwoleń
i powiatu zwoleńskiego za 2012 rok Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.
8. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami.
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami.
10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z późniejszymi
zmianami.
11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
z późniejszymi zmianami.
12. ,, Praca socjalna wobec wyzwań współczesności”, skrypt dla pracowników socjalnych
i studentów – pod redakcją Mieczysława Sędzickiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej, W-wa
2008/2009.
14. http://www.pupzwolen.pl/statystyki/sprawozdanie_o_rynku_pracy.html.
15. http://www.stat.gov.pl.

37

