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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myszkowskiego na lata 2016-2022

I. Wstęp i metodologia strategii

Rozwiązywanie

istotnych

problemów

społecznych

mieszkańców

powiatu

jest

działaniem trudnym i długofalowym. Koniecznym jest zatem strategiczne podejście do
zagadnień ze sfery polityki społecznej, oparte na opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli
realizacji planów strategicznych. Na poziomie zarządzania lokalnego główną rolę wśród tego
typu planów pełni strategia rozwiązywania problemów społecznych.
Obowiązek opracowania i realizacji strategii na szczeblu powiatowym wynika z art. 19
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163 z późn.
zm.), na mocy którego do zadań własnych powiatu należy: „opracowanie i realizacja
powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi
terytorialnie gminami”.
Strategia jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji kierunków
interwencji

społecznych,

które

mają

przyczynić

się

do

poprawy

warunków

życia

mieszkańców. Dotyczy w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni marginalizacją
i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich integracji ze
społecznością lokalną.
Strategia uświadamia społeczności lokalnej skalę zjawisk i problemów społecznych
oraz wychodzi naprzeciw jej potrzebom, natomiast dla samorządu stanowi kompleksowy
i uporządkowany zbiór celów, działań i metod ukierunkowanych na wprowadzenie
skutecznych rozwiązań w obszarze problemów społecznych. Strategia jest narzędziem
sprawnego i efektywnego zarządzania w wymiarze wieloletnim.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych pełni trzy zasadnicze funkcje:
1. integrującą – łącząc działania na rzecz polityki społecznej realizowane przez instytucje
i podmioty działające w różnych obszarach związanych z integracją społeczną,
2. komunikacyjną – dostarczając niezbędnych informacji pozwalających na identyfikację
głównych działań na rzecz rozwoju integracji społecznej,
3. zarządczą – umożliwiając monitoring i kontrole planowanych działań, analizę
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wydatkowanych środków i osiągniętych rezultatów w ramach realizacji priorytetów
określonych w strategii.
Strategia stanowi dokument, będący postawą do prowadzenia efektywnej polityki
społecznej i przyczyni się do koordynacji działań instytucji samorządowych, pomocy
społecznej i organizacji pozarządowych.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie myszkowskim została
opracowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
Dokument strategii jest zgodny z założeniami odnoszącymi się do polityki społecznej
dokumentów strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim
i samorządowym i umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne.
Realizacji Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych służą programy
operacyjne:
–

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie myszkowskim

–

Powiatowy program opieki nad dzieckiem, rodziną oraz rozwoju pieczy zastępczej na
lata 2015 – 2017

–

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony osób
doznających przemocy w rodzinie

–

Powiatowy program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na lata 2014 - 2020
Dokumentami, które bezpośrednio regulują zadania i obowiązki w zakresie

rozwiązywania problemów społecznych są ustawy, stanowiące instrumentarium polityki
społecznej. Akty te ustanawiają i definiują narzędzia polityki, do których zalicza się m. in.
Instrumenty prawne, finansowe, organizacyjne, kadrowe i czasowo – przestrzenne,
instrumenty organizacji czasu wolnego. Narzędzia te mają wpływ na rozwiązywanie
poszczególnych problemów i składają się na zakres rozwojowy powiatu jako jednostki
administracyjnej.
Wśród ustaw tych wymienić należy:
–

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r., poz. 595
z późn. zm.)

–

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r., poz. 163 z późn.
zm.)
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–

ustawa z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. 2015 r., poz. 332 z późn. zm.)

–

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r., nr 127 poz. 721 z późn zm.)

–

ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrwoia psychicznego (Dz. U. 2011 r., nr
231 poz. 1375 z późn. zm.)

–

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)

–

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012 r., poz. 124
z późn. zm.)

–

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
2014 r., poz. 382 z późn. zm.)

–

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r.,
nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)

–

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie myszkowskim na lata

2016 – 2020 składa się z czterech części, tj. części wprowadzającej, diagnostycznej,
analitycznej i programowej.
1. Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz
uwarunkowań zewnętrznych tworzenia dokumentu, przedstawia metodologię strategii
i opisuje jej założenia.
2. Część diagnostyczna obejmuje informacje ogólne dotyczące powiatu oraz diagnozę
sytuacji społecznej, która ma za zadanie scharakteryzować rzeczywistość społeczną.
Obejmuje ona wybrane, najważniejsze dziedziny polityki społecznej.
3. Część

analityczna

wykorzystuje

analizę

SWOT

jako

narzędzie

identyfikacji

i systematyzacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla sfery społecznej.
4. Część programowa zawiera założenia polityki społecznej powiatu na najbliższe lata.
Są one ujęte w formie celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań.
W części programowej wykazane są również źródła finansowania strategii.
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II. Diagnoza sytuacji społecznej powiatu
2.1

Charakterystyka powiatu

Powiat myszkowski leży na zachodnim skraju Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej,
w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Zajmuje obszar 479 km².
Na terenie powiatu zamieszkuje 72 051 osób, co przy powierzchni powiatu daje gęstość
zaludnienia na poziomie 150 osób na km² (dane GUS, stan na 31.12.2013 r.)
Mapa powiatu myszkowskiego:

W skład powiatu wchodzą:
- miasto Myszków – 32 619 osób
- miasto i gmina Koziegłowy – 14 370 osób
- miasto i gmina Żarki – 8 377 osób
- gmina Poraj – 10 980 osoby
- gmina Niegowa – 5 703 osoby
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Wykres Nr 1 – Ludność według płci i wieku w powiecie myszkowskim w 2013 r.
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Mapa Nr 1 – Liczba ludności w powiatach województwa śląskiego
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Mapa Nr 2 – Gęstość zaludnienia w powiatach województwa śląskiego
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Powiat myszkowski jest jednym z najbardziej malowniczych regionów Polski
południowej, leży na skraju Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, w północno - wschodnim
rejonie województwa śląskiego, częściowo na obszarze Parku Krajobrazowego "Orlich
Gniazd". Z uwagi na swoje dogodne położenie, bliskość trasy szybkiego ruchu Cieszyn Gdańsk, lotniska pasażerskiego w Katowicach - Pyrzowicach, Centralnej Magistrali Kolejowej
w Zawierciu oraz przebiegającą tedy linię kolejową Katowice - Warszawa, powiat myszkowski
jest bardzo dobrze skomunikowany z innymi regionami kraju i z zagranicą. Dobrze rozwinięta
sieć dróg publicznych, dogodne połączenia autobusowe i kolejowe oraz rozbudowany system
znakowanych szlaków turystycznych umożliwiają swobodne przemieszczanie się po terenie
całego powiatu.
Bogactwem naturalnym ziemi myszkowskiej są do tej pory nie eksploatowane złoża
rud wolframowo- molibdenowo - miedziowych oraz żwiry, wapienie i krystalicznie czyste,
nasycone wieloma składnikami mineralnymi wody. Niespotykana fauna i flora oraz piękne
krajobrazy stawiają powiat myszkowski w rzędzie najciekawszych w tej części kraju.
Ze względu na endemiczną przyrodę, zróżnicowaną budowę geologiczną i oryginalną
rzeźbę terenu, ziemia myszkowska jest wymarzonym miejscem rekreacji dla miłośników
natury. Jednym z bardziej interesujących obszarów przyrodniczych jest Dolina Warty
w pobliżu Nowej Wsi Żareckiej, gdzie zachował się niemal naturalny układ biocenoz,
z licznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. Wschodnie tereny powiatu słyną
z pięknych jaskiń. Najpiękniejsza - jaskinia Brzozowa, zlokalizowana w okolicach Trzebniowa,
jest jedną z najdłuższych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W gminie Niegowa spotkać
można zresztą nie tylko najdłuższe, ale i największe jaskinie jurajskie, do których należą
między innymi Wierna i Wiercica.
Na ziemi myszkowskiej istnieją również znakomite warunki dla miłośników turystyki
aktywnej, której sprzyja dobrze rozwinięta baza agroturystyczna. Specyficzne ukształtowanie
Wyżyny Krakowsko -Częstochowskiej daje wiele możliwości amatorom wspinaczki skałkowej.
Bogactwo krajobrazu, cisza, spokój zachęcają do uprawiania turystyki pieszo - rowerowej
i konnej. Przez obszar powiatu przebiega około 110 km tras pieszych, ponad 200 km szlaków
turystyki rowerowej oraz około 30 km szlaków konnych. Zalew "Poraj" o powierzchni 550 ha,
leżący między Masłońskiem a Jastrzębiem, sezonowe baseny kąpielowe w Żarkach, Żarkach
Letnisku i Jastrzębiu dają możliwość aktywnego wypoczynku miłośnikom sportów wodnych.
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Amatorzy pływania mogą korzystać również z krytego basenu MOSiR w Myszkowie.
Z uwagi na bardzo ciekawe zabytki architektury świeckiej i sakralnej, liczne miejsca
upamiętniające

ważne

wydarzenia

historyczne,

ośrodki

kultu

religijnego,

zespoły

budownictwa wiejskiego, ośrodki sztuki ludowej oraz możliwość wzięcia udziału w różnych
uroczystościach religijnych, festiwalach folklorystycznych, przeglądach piosenki i regionalnych
świętach, powiat myszkowski jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla wszystkich
miłośników tradycji i kultury. Godne obejrzenia są tu między innymi urokliwe fortece jurajskie
w Mirowie i Bobolicach - tak zwane "orle gniazda" wchodzące w skład średniowiecznego
systemu obronnego, zabytkowe kościoły na przykład w Przybynowie i Cynkowie, zespół
klasztorny w Leśniowie. Sporo obiektów z terenu powiatu wpisanych jest do rejestru
zabytków nieruchomych oraz rejestru zabytków archeologicznych. Niektóre miejscowości
leżące w powiecie myszkowskim kultywują jeszcze stare zwyczaje związane między innymi
z karnawałem (Niegowa), tradycją Wielkiego Piątku (koziegłowskie "Turki"), czy Nocą Kupały.
Wcześniej w powiecie myszkowskim dominował przemysł metalurgiczny, metalowy,
papierniczy i bawełniany, oparty o tak znane duże przedsiębiorstwa jak : MFNE, Mystal,
Papiernia, Wartex, produkowano tam naczynia kuchenne, pralki, wirówki, wózki dziecięce.
Z czasem ośrodek przemysłowy przekształcił się w zagłębie szewskie, które niestety po
latach m.in. w wyniku importu konkurencyjnych produktów azjatyckich, zaczęło wyraźnie
podupadać. Zmalała produkcja, spadło zatrudnienie. Obecnie, w powiecie myszkowskim
dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, o różnym potencjale i charakterze wytwórczym.
Znaczną rolę odgrywa drobny przemysł, handel, rękodzielnictwo, usługi związane z różnymi
formami turystyki. Wielu mieszkańców powiatu wciąż trudni się rolnictwem, rośnie znaczenie
produkcji zdrowej żywności i usług agroturystycznych.
Ciągle jeszcze nie wykorzystanym bogactwem naturalnym ziemi myszkowskiej
pozostają bogate złoża rud wolframowo- molibdenowo- miedziowych, ponadto wapienie,
żwiry oraz krystalicznie czyste wody mineralne, na bazie których produkowana jest znana nie
tylko w kraju woda "Jurajska".
Spośród bardziej znanych i cenionych firm, w powiecie myszkowskim mają swoje
siedziby m.in. "Sokpol", Spółdzielnia Pracy "Jurajska", Fabryka Papieru "Myszków", Zakłady
"Chemeks", "Złomrex".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

10

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myszkowskiego na lata 2016-2022

Tabela Nr 1 – Wybrane dane statystyczne powiatu lata 2010 - 2013
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2.2

Główne problemy społeczne powiatu myszkowskiego

Problem społeczny to zjawisko niekorzystne dla danej społeczności, oceniane przez
zbiorowość, której dotyczy jako niepożądane, niebezpieczne i konieczne do wyeliminowania.
Problem społeczny to coś co przeszkadza większości członków danej społeczności,
przeszkoda dla jej efektywnego funkcjonowania, rozdźwięk między uznanymi wzorami
a aktualnym stanem rzeczy. Jest to zjawisko niepożądane, które wydaje się możliwe do
przezwyciężenia przez zbiorowe działanie.
Problem społeczny – jest to zjawisko uznawane za niepożądane, które spotyka się
z krytyczną oceną znacznej liczby ludzi, a ponadto wydaje im się ono możliwe do
przezwyciężenia przez zbiorowe działanie.
Zatem ważne są cztery elementy, aby dane zjawisko uznać za problem społeczny:

1. problem społeczny jest zjawiskiem niepożądanym;
2. wywołuje krytykę znacznej liczby ludzi;
3. jest zjawiskiem możliwym do przezwyciężenia; można go przezwyciężyć przez
zbiorowe działanie.
Problem społeczny występuje wtedy, gdy rzeczywistość społeczna odbiega od
swojego

stanu akceptowalnej przez

społeczeństwo

normalności. Mianem problemu

społecznego, określa się zjawisko niekorzystne dla społeczności, w której występuje,
oceniane przez tą zbiorowość jako zagrażające, niebezpieczne, konieczne do wyeliminowania.
W związku z powyższym stwierdzenie problemu społecznego wymaga przyjęcia pewnych
ustalonych standardów oceny i polega na wskazaniu zjawisk społecznych, które tych
standardów nie spełniają. Zdarza się, że istnieją problemy społeczne, które są oczywiste dla
wszystkich ludzi. Należy jednak pamiętać o tym, że to co jest problemem z punktu widzenia
jednego typu wartości czy grupy społecznej, może być uważane za stan naturalny czy
właściwy ze względu na inne wartości czy interesy innych grup społecznych. Problem
analfabetyzmu nabiera charakteru problemu społecznego z punktu widzenia wartości niemal
wszystkich ludzi, jednak nie oznacza to, że piśmienni odczuwają ten problem i widzą jego
znaczenie w ten sam sposób co niepiśmienni.
W powiecie myszkowskim można wyróżnić kilka problemów społecznych, takich jak:
bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, przemoc w rodzinie, niezaradność społeczna.
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2.2.1
Podstawowym

Bezrobocie
problemem

społecznym

występującym

na

terenie

powiatu

myszkowskiego jest bezrobocie.
Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – bezrobotny to osoba
niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,
nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca
zameldowania rejonowym urzędzie pracy.
Bezrobocie nie tylko samo jest problemem społecznym ale leży także u podstaw wielu
innych kwestii społecznych. Szczególnie długotrwałe bezrobocie związane jest z obniżeniem
standardu materialnego życia nie tylko samego bezrobotnego ale i całej jego rodziny.
Stąd bardzo często obszary długotrwałego bezrobocia pokrywają się w danym
społeczeństwie z obszarami ubóstwa. To z kolei może powodować rozprzestrzenianie się
rozmaitych patologii społecznych, rozpad rodziny, obniżenie zdrowotności społeczeństwa.
Nawet krótkotrwały okres bezrobocia nie pozostaje bez wpływu na kondycję psychiczną osób
dotkniętych tych problemem.
Skala bezrobocia sprawia, że zmieniają się społeczne sposoby jego wartościowania,
nie wypada już dłużej marginalizować problemu. Należy stawić mu czoła na różnych
poziomach: indywidualnej zaradności życiowej, solidarności rodzinnej, lokalnych programów
zaradczych, sprawności instytucji, polityki gospodarczej i społecznej rządu.
Zjawisko bezrobocia jest traktowane jako problem społeczny, gdyż posiada wszystkie
elementy cechujące problemy społeczne, czyli:
–

dotyczy większych grup i zbiorowości społecznych,

–

polega na kumulacji negatywnych cech położenia materialnego, społecznego lub
politycznego,

–

wywołuje społeczny niepokój i wzburzenie,

–

jest źródłem napięć społecznych, niekiedy nawet ostrych konfliktów, przez co wpływa
destrukcyjnie na na rozwój całego społeczeństwa,

–

nie może być w pełni rozwiązane w ramach grupy, przy pomocy dostępnych jej metod
i możliwości,

–

może być rozwiązane tylko drogą podjęcia działań przez państwo lub inne podmioty
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polityki społecznej.
Bezrobocie, zwłaszcza długookresowe świadczy o ułomności całego systemu
gospodarczego i można uznać je za zjawisko patologiczne gdyż pozbawia ono możliwości
zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb – potrzeby pracy oraz powoduje degradację
ekonomiczną rodzin, oszczędzanie lub nawet rezygnację z niektórych potrzeb, popadanie
w długi, zaleganie z opłatami w konsekwencji prowadzi to do poczucia bezradności,
frustracji, obawy o swój los i swoich najbliższych. W konsekwencji uniemożliwia realizację
podstawowych funkcji zatrudnienia i staje się źródłem strat zarówno ekonomicznych jak
i psychospołecznych.
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie wynika, że liczba osób
bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2014 r. wynosiła 4071 osób.
Przez cały 2014 rok, podobnie jak w latach poprzednich utrzymywała się znaczna
rotacja osób bezrobotnych, wyrażająca się stosunkowo wysokim napływem i odpływem
z bezrobocia. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy
zarejestrowało się 5366 osób bezrobotnych, z tego 1583 osoby z prawem do zasiłku.
Wśród rejestrowanych 985 osób rejestrowało się po raz pierwszy, a 4381 osób po raz kolejny.
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Tabela Nr 2 – osoby zarejestrowane w PUP Myszków w latach 2013 – 2014
Okres

Ogółem

Kobiety

Styczeń 2013

5 578

2 725

Luty 2013

5 609

2 693

Marzec 2013

5 600

2 664

Kwiecień 2013

5 523

2 635

Maj 2013

5 363

2 591

Czerwiec 2013

5 223

2 579

Lipiec 2013

5 266

2 669

Sierpień 2013

5 145

2 642

Wrzesień 2013

5 096

2 600

Październik 2013

5 005

2 520

Listopad 2013

5 084

2 532

Grudzień 2013

5 134

2 513

Styczeń 2014

5 406

2 646

Luty 2014

5 373

2 591

Marzec 2014

5 111

2 458

Kwiecień 2014

4 809

2 355

Maj 2014

4 632

2 295

Czerwiec 2014

4 467

2 227

Lipiec 2014

4 393

2 220

Sierpień 2014

4 209

2 113

Wrzesień 2014

3 975

1 963

Październik 2014

3 783

1 859

Listopad 2014

3 875

1 914

Grudzień 2014

4 071

1 997

Z powyższych danych wynika, że liczba osób zarejestrowanych w PUP Myszków na
koniec roku 2014 jest mniejsza w porównaniu do roku 2013 o prawie 1000 osób. Można
wywnioskować, że poziom bezrobocia w powiecie myszkowskim maleje.
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Tabela Nr 3 – Struktura bezrobocia w powiecie myszkowskim

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w powiecie myszkowskim było zarejestrowanych
ogółem 4 071 osób bezrobotnych.
W tym w poszczególnych gminach:
–

Myszków – 1 934 osoby

–

Koziegłowy – 672 osoby

–

Niegowa – 353 osoby

–

Poraj – 581 osób

–

Żarki – 531 osób
Z powyższych danych wynika, że najwięcej osób bezrobotnych zamieszkuje

w Myszkowie, na drugim miejscu są Koziegłowy, gminy Poraj i Żarki mają zbliżoną liczbę
osób bezrobotnych, natomiast najmniej bezrobotnych zamieszkuje gminę Niegowa.
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Wykres Nr 2 – Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu myszkowskiego,
stan na dzień 31.12.2014 r.
2500
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1934
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1000
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0
Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu myszkowskiego

Stopa bezrobocia w powiecie myszkowskim jest bardzo duża w porównaniu do
powiatów z terenu województwa śląskiego.
Stopa bezrobocia jest to wielkość statystyczna wyrażająca wysokość zjawiska
bezrobocia w danym społeczeństwie. Jest wynikiem stosunku osób zarejestrowanych jako
bezrobotne (poszukujących pracy poprzez urzędy pośrednictwa pracy) do osób stanowiących
siłę roboczą danego społeczeństwa.
Z poniższej tabeli wynika, że stopa bezrobocia w powiecie myszkowskim w grudniu
2014 r. w porównaniu do grudnia 2013 r. zmalała o 3,5%. Jednak nadal powiat myszkowski
posiada wysoką stopę bezrobocia w województwie, plasuje się na 3 miejscu ze stopą
bezrobocia w wysokości 17,8 % (dane GUS, stan na dzień 28.02.2015 r.)
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Tabela Nr 4 – Stopa bezrobocia w latach 2013 – 2014
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Wykres Nr 3 – Stopa bezrobocia w latach 2013 - 2014
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Wykres Nr 4 – stopa bezrobocia w powiatach województwa śląskiego
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Analizując powyższe zestawienia można zaobserwować, że liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP Myszków w porównaniu do lat poprzednich spada.
Spadła również stopa bezrobocia w powiecie, jednak powiat myszkowski dalej
znajduje się na wysokim poziomie w skali województwa.
Istotny problem do rozwiązania wynika z faktu, że wśród zarejestrowanych
bezrobotnych wysoki procent stanowią osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
wobec których należy podejmować działania wsparcia przy zastosowaniu dostępnych
instrumentów rynku pracy. Wiąże się to z koniecznością podejmowania intensywnych działań
w celu pozyskania znacznych kwot dodatkowych środków finansowych na aktywizację
lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia.
Spory odsetek wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowią osoby
długotrwale bezrobotne (2 227 osób na 4071 osób bezrobotnych – stan na 31.12.2014 r.)
oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych (1 067 osób). Należy podkreślić, że praca
i integracja zawodowa stanowią najistotniejszy aspekt uczestnictwa ludzi w życiu
społecznym. Długotrwałe bezrobocie powoduje szybką degradację ekonomiczną jednostki
i rodziny, tym samym rozszerza strefę ubóstwa. Ponadto długotrwałe bezrobocie stwarza
zagrożenie wykluczeniem społecznym rodzin, sprzyja izolacji społecznej, wywołuje poczucie
krzywdy, jednocześnie powoduje dezaktualizację lub wręcz utratę kwalifikacji zawodowych
osoby bezrobotnej, często prowadzi do wzrostu zjawisk patologicznych.
Problematyka społeczna związana z bezrobociem jest bardzo złożona i tym samym
wymagająca znajomości oraz nieprzerwanej analizy wielu obszarów rzeczywistości.
W związku z tym ważnym jest, aby działania podejmowane w kierunku aktywizacji
zawodowej

mieszkańców

oraz

przeciwdziałania

bezrobociu

nie

były

chaotyczne

i przypadkowe. Muszą one uwzględniać problemy oraz specyfikę lokalnego rynku pracy,
powinny być odpowiednio zaplanowane, uporządkowane i koncentrować się na obszarach
najważniejszych dla osiągnięcia założonego celu jakim jest stworzenie spójnego planu
działania zarówno w wymiarze aktywności bieżącej, jak i w perspektywie strategicznej.
Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie prowadzi działania zmierzające do zwiększania
zdolności osób bezrobotnych do samodzielnego poruszania się po rynku pracy.
Są to działania z zakresu informacji, poradnictwa zawodowego, kształcenia
umiejętności

poszukiwania

pracy.

Celem
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przeciwdziałanie

bierności

w

poszukiwaniu

pracy,

brakowi

poczucia

kompetencji,

nierealistycznym oczekiwaniom wobec przyszłej pracy i brakowi rozeznania w wymaganiach
rynku pracy i pracodawców. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych, dla których organizowane
są zajęcia warsztatowe z zakresu m.in. autoprezentacji, technik poszukiwania pracy, poznania
samego siebie, podejmowania decyzji zawodowych, planowania rozwoju zawodowego.
Zmiany zachodzące na rynku pracy wymagają podejmowania nowych działań
związanych ze wzrostem zatrudnienia, łagodzeniem negatywnych skutków bezrobocia oraz
promocją przedsiębiorczości. Aby osiągnąć założony cel należy przede wszystkim uzyskać
dostęp do szeroko rozumianej informacji o rynku pracy ale także skupić wokół tego
zagadnienia różne podmioty zarówno szczebla powiatowego jak i gminnego.
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2.2.2

Niepełnosprawność

Pojęcie niepełnosprawności jest pojęciem niejednoznacznym i złożonym. Zawiera
elementy nie tylko medyczne, ale również społeczne i funkcjonalne. Dotyczy z jednej strony
ogólnego ujęcia zjawiska, a z drugiej strony odniesienia do definicji poszczególnych rodzajów
niepełnosprawności.
Definicja niepełnosprawności zawarta jest w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych,
mówi ona że: „Niepełnosprawne są osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub
umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę,
pracę, oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”.
Również ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych określa osoby niepełnosprawne jako osoby, których stan fizyczny,
psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia
wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy
zawodowej, jeżeli uzyskały odpowiednie orzeczenie.
Z

danych

uzyskanych

z

Powiatowego

Zespołu

do

Spraw

Orzekania

o Niepełnosprawności w Myszkowie wynika, że wzrasta liczba osób niepełnosprawnych
w powiecie myszkowskim.
W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. do Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie wpłynęły ogółem 1972 wnioski, z czego:
- 1 710 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
- 262 wniosków o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci.
Tabela Nr 5 – Ilość złożonych wniosków o ustalenie stopnia
niepełnosprawności w PZON Myszków
Wnioski o ustalenie stopnia
Wnioski o ustalenie
Rok
RAZEM
niepełnosprawności
niepełnosprawności dzieci
2013

1641

260

1901

2014

1710

262

1972

W 2014 r. złożono o 71 wniosków więcej w porównaniu z rokiem 2013.
W roku 2014 odbyło się 168 posiedzeń składów orzekających rozpatrujących wnioski
o ustalenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia.
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Łącznie w 2014 roku wydano ogółem 1976 decyzji, to jest o 169 decyzji więcej
w porównaniu z rokiem 2013.
Tabela Nr 6 - Liczba wydanych orzeczeń w 2014 r.
Orzeczenia
Orzeczenia
o niepełnosprawności
o stopniu
dla dzieci
niepełnosprawności

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Liczba wydanych orzeczeń
o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych

261

1 625

2.

Liczba orzeczeń o niezaliczeniu
do osób niepełnosprawnych

12

33

3.

Liczba orzeczeń o odmowie ustalenia
stopnia niepełnosprawności
lub niepełnosprawności dzieci

3

42

276

1 700

Razem 1 976 decyzji

W 2014 roku PZON wydał osobom powyżej 16 roku życia 1 700 orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności, z tego:
- 1 625 decyzji z określeniem stopnia niepełnosprawności
- 33 decyzje o niezaliczeniu do żadnego stopnia niepełnosprawności
- 42 decyzje o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, z uwagi na fakt, iż u osoby,
która wnioskuje o ponowne wydanie orzeczenia nie nastąpiła istotna zmiana stanu zdrowia
pozwalająca na zakwalifikowanie np. do wyższego stopnia niepełnosprawności.
W 2014 r. wydano 276 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 życia, z tego:
- 261 decyzji o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
- 12 decyzji o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
- 3 decyzje o odmowie ustalenia niepełnosprawności z uwagi na fakt, iż u dziecka
nie nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia.
W 2014 roku nastąpił wzrost liczby wydanych decyzji w porównaniu z rokiem 2013
o 169 orzeczeń.
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Ze względu na cel składania wniosków najwięcej wniosków składanych było
podobnie jak w 2013 r. w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego - 810 wniosków.
Następną grupę stanowią wnioski składane w celu odpowiedniego zatrudnienia 362 wnioski.
W 2014 r. zaznaczył się wyraźny wzrost (trzykrotny) wniosków składanych w celu
wydania karty parkingowej 184 wnioski, w 2013 roku wpłynęły 63 wnioski.
Tabela Nr 7 - Cel składanych wniosków przez osoby po 16 roku życia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cel złożenia wniosku
Odpowiednie zatrudnienie
Szkolenie
Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia
Zasiłek stały
Zasiłek pielęgnacyjny
Korzystanie z karty parkingowej
Inne
Razem

2013
385
0
4
137
203
0
813
63
37
1641

2014
362
2
6
129
150
0
810
184
67
1710

Każde orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zawiera
symbol

przyczyny

niepełnosprawności,

który

odzwierciedla

posiadane

przez

osobę

schorzenia. Są to:
01-U – upośledzenie umysłowe,
02-P – choroby psychiczne,
03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O – choroby narządu wzroku,
05-R – upośledzenia narządu ruchu,
06-E – epilepsja,
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T – choroby układu pokarmowego,
09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
10-N – choroby neurologiczne,
11-I – inne, w tym: choroby narządów wydzielania wewnętrznego, choroby zakaźne
lub zespoły nabytego upośledzenia odporności, choroby odzwierzęce, choroby układy
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krwiotwórczego, znacznego stopnia zeszpecenia.
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia (z utrwalonymi
zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypami
zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia.
Tabela Nr 8 - Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane
wg. przyczyny niepełnosprawności
Symbol przyczyny niepełnosprawności
01-U
02-P
03-L
04-O
05-R
06-E
07-S
08-T
09-M
10-N
11-I
12-C

2013
21
220
36
105
430
15
257
47
78
192
96
7

2014
27
235
35
118
547
12
202
62
102
173
96
14

Najczęściej występującą przyczyną niepełnosprawności wśród orzekanych osób
po 16 roku życia są podobnie jak w 2013 roku schorzenia spowodowane uszkodzeniem
narządu ruchu 05-R (547 wydanych orzeczeń – wyraźny wzrost o 117 w porównaniu
z rokiem 2013), następnie choroby psychiczne 02-P (235 orzeczeń), choroby układu
oddechowego i krążenia 07-S (202 orzeczenia) oraz choroby neurologiczne 10-N (173
orzeczenia).
Orzeczenia o niepełnosprawności dzielą się na trzy stopnie: lekki, umiarkowany i
znaczny. W 2014 roku wydano najwięcej orzeczeń z określeniem
stopnia niepełnosprawności (48 % wydanych orzeczeń),
znacznego stopnia

umiarkowanego

następnie z określeniem

niepełnosprawności (43 % wydanych orzeczeń) i z określeniem

lekkiego stopnia niepełnosprawności (9 % wydanych orzeczeń) po 16 roku życia.
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Tabela Nr 9 - Stopień niepełnosprawności udział procentowy
Stopień
2014
%

Lekki
144
9%

Umiarkowany
772
48%

Znaczny
707
43%

Ze względu na wiek osób orzekanych możemy wyróżnić 4 grupy wiekowe: od 16 do
25 lat, od 26 do 40 lat, od 41 do 60 lat oraz od 61 lat i więcej.
Tabela Nr 10 - Orzekane osoby dorosłe wg. podziału na grupy wiekowe
Wiek
2013
Udział %
2014
Udział %

16-25
97
6,5 %
92
6%

26-40
138
9%
164
10%

41-60
698
46,5 %
670
41%

61 i więcej
571
38 %
697
43 %

Z tabeli wynika, że w 2014 roku zwiększył się udział osób orzekanych, którzy
ukończyli 60 rok życia. Stanowią oni najliczniejszą grupę osób z ustalonym stopniem
niepełnosprawności jest to 43 % wszystkich orzekanych, następnie osoby w przedziale
wiekowym między 41 a 60 rokiem życia to jest 41 % dorosłych osób orzekanych oraz osoby
znajdujące się w wieku między 26 a 40 rokiem życia 10 %.
Tabela Nr 11 - Orzekane osoby dorosłe wg. wykształcenia
Wykształce
nie
Liczba osób
Udział %

mniej niż
podstawowe
71
4%

Podstawo
we
401
25%

Zasadnicze

Średnie

Wyższe

535
33%

491
30%

125
8%

Podobnie jak w latach poprzednich największą grupę osób niepełnosprawnych
orzeczonych przez PZON stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 33 %, średnim 30 %
i podstawowym 25 % osób orzekanych. Najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem
wyższym 8 % i mniej niż podstawowym 4 % .
W 2014 r. zwiększył się udział osób niezatrudnionych ubiegających się o wydanie
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Osoby niezatrudnione
wszystkich

orzeczonych

osób.

Różnica

w

ilości

wydanych

stanowią
orzeczeń

blisko 89 %
o

stopniu

niepełnosprawności ze względu na zatrudnienie jest znaczna i utrzymuje się niezmiennie
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od

lat. Tylko 11 % osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności stanowią osoby

pracujące.
Tabela Nr 12 - Orzekane osoby dorosłe wg zatrudnienia
Rok
2013
Udział %
2014
Udział %

Osoby zatrudnione
212
14 %
181
11%

Podejmowane

działania

na

rzecz

Osoby niezatrudnione
1 292
86%
1 442
89%
rozwiązywania

problemów

społecznych

towarzyszących niepełnosprawności, służyć mają zapewnieniu osobom niepełnosprawnym:
1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
2) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji
leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień
niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,
4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do
korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
5) pomocy

psychologicznej,

pedagogicznej

i

innej

pomocy

specjalistycznej

umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
6) możliwości pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem
i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy
niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach
dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych
kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów
w systemie podatkowym,
8) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów,
punktów

wyborczych

i

obiektów

użyteczności

publicznej,

swobodnego

przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do
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informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,
9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania
z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

Na terenie powiatu myszkowskiego działają różne instytucje mające na celu pomoc
osobom niepełnosprawnym.
Tabela Nr 13 - wykaz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
- dane z Karty Powiatu, lata 2013 - 2014
instytucje wsparcia
1
2
3
4
5

1

2

3

1
2

ośrodki pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy środowiskowego wsparcia
organizacje pozarządowe działające
na rzecz osób niepełnosprawnych
Warsztaty terapii zajęciowej
edukacja dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
przedszkola:
- ogółem
w tym: - z oddziałami integracyjnymi
- specjalne
szkoły podstawowe - ogółem
w tym: - z oddziałami integracyjnymi
- specjalne
gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne - ogółem
w tym: - z oddziałami integracyjnymi
- specjalne
chroniony rynek pracy
zakłady pracy chronionej
zakłady aktywności zawodowej

2013 r.

2014 r.

5
1
3
16

5
1
3
16

2

2

13
2
0
36
2
0
17

17
2
0
36
2
1
17

1
1

2
2

3
0

3
0

W przypadku osób niepełnosprawnych szczególnych wysiłków wymaga rehabilitacja,
w tym rehabilitacja społeczna. Ma ona na celu umożliwianie osobom dotkniętym
niepełnosprawnością uczestnictwa w życiu społecznym. Jest ona realizowana przez
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Powiatowe Centra Pomocy Społecznej i polega przede wszystkim na:
–

wyrabianiu zaradności osobistej i pobudzaniu aktywności społecznej,

–

wyrabianiu umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

–

likwidacji

barier,

w

szczególności

architektonicznych,

urbanistycznych,

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
–

kształtowaniu w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających
integracji osób niepełnosprawnych.

Tabela Nr 14 – Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR
Myszków, lata 2012 – 2014

Zadania

2012 r.

2013 r.

2014 r.

130 024,00 zł.

32 438,00 zł.

146 955,00 zł.

15 000,00 zł.

10 000,00 zł.

9 580,65 zł.

166 379,08 zł.

233 296,54 zł.

Dofinansowanie
likwidacji barier
architektonicznych,
288 826,00 zł.
w komunikowaniu się
i technicznych

23 887,92 zł.

30 000,00 zł.

Zobowiązania
dotyczące
dofinansowania
kosztów działania
WTZ

887 760,00 zł.

887 760,00 zł.

887 760,00 zł.

Razem:

1 542 368,50 zł.

1 120 465,00 zł.

1 307 592,19 zł.

Dofinansowanie
uczestnictwa w
turnusach
rehabilitacyjnych
Dofinansowanie
sportu, kultury,
rekreacji i turystyki

Dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny,
220 758,50 zł.
przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze
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Z powyższej tabeli można zaobserwować, że środki przeznaczane przez zarząd PFRON
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej są coraz mniejsze. Niestety nie
pokrywają w pełni potrzeb osób niepełnosprawnych, brakuje funduszy przede wszystkim na
dofinansowania

do

turnusów

rehabilitacyjnych,

likwidacji

barier

architektonicznych,

w komunikowaniu się i technicznych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie stara się pozyskiwać dodatkowe
środki na wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu systemowego "Wiem
więcej i mogę więcej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007
– 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego objęto wsparciem osoby
niepełnosprawne. W ramach projektu osoby korzystały ze wsparcia psychologicznego,
doradztwa zawodowego, brały udział w szkoleniach zawodowych aby zdobyć nowe
kwalifikacje oraz miały sfinansowany pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
PCPR

w

kolejnym

okresie

programowania

zamierza

ponownie

starać

się

o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W zakresie niepełnosprawności należy podejmować profilaktyczne działania. Mogą
one mieć charakter indywidualny i obejmować sferę medyczną, mogą również obejmować
dbałość o poprawę otoczenia i przeciwdziałanie skutkom społecznym wynikającym
z upośledzenia. Istotne są także działania edukacyjne adresowane do jednostki oraz
kreowanie świadomości w rodzinie i zainteresowanych kręgach społeczeństwa.
Wczesne

działania

terapeutyczne

mogą

znacznie

ograniczyć

skutki

niepełnosprawności poprzez odzyskanie sprawności w drodze rehabilitacji medycznej
i umożliwienie dalszego naturalnego rozwoju, a także zlikwidowanie lub ograniczenie
potrzeby stałej pielęgnacji.
Niepełnosprawność często rodzi dramatyczne i rozległe skutki, zarówno dla osoby
niepełnosprawnej jak i jej rodziny. Skutki te mogą okazać się trwałe jeśli osoba
niepełnosprawna i jej bliscy nie uzyskają profesjonalnej pomocy przy rozwiązywaniu licznych
sytuacji kryzysowych. Dlatego też pomoc terapeutyczna powinna być kontynuowana również
po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.
Niezbędne jest jak najwcześniejsze zapewnienie osobie niepełnosprawnej możliwości
nauki codziennego życia i funkcjonowania z niepełnosprawnością w zwykłych warunkach oraz
możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej w celu łagodzenia stresu wywołanego
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niepełnosprawnością.
Oświata powinna umożliwić osobom niepełnosprawnym osiągnięcie jak najwyższego
poziomu własnego rozwoju, zdobycie motywacji do nauki oraz akceptacje własnej
niepełnosprawności, umiejętności niezbędnych do przezwyciężania barier jakie napotykają
w życiu. Oświata ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia jak największej samodzielności
ekonomicznej i wpłynąć na społeczny rozwój osób niepełnosprawnych.
Dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem uniemożliwiającym aktualne podjęcie
pracy, tworzyć należy warsztaty terapii zajęciowej, gdzie w procesie rehabilitacji będą
rozwijać swoje umiejętności funkcjonalne, społeczne i zawodowe, a także zakłady aktywności
zawodowej, stanowiące formę pośrednią między warsztatem terapii zajęciowej a zakładem
pracy chronionej.
W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie
zarejestrowało się 338 niepełnosprawnych, a 121 osób niepełnosprawnych w analizowanym
okresie podjęło pracę.
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2.2.3

Przemoc w rodzinie

Rodzina jest podstawową jednostką społeczną, powinna być bezpiecznym portem,
do którego jej członkowie mogą zawsze wracać aby naprawić żagle, zebrać siły, lub po prostu
poczuć atmosferę miłości i akceptacji.
Niestety nieraz jest tak, że to ciche i bezpieczne schronienie zmienia się
w dźwiękoszczelną klatkę pełną terroru i cierpienia, zagrożenia, poniżania, rozpaczy i lęku.
Osoba doznająca przemocy zamknięta w czterech ścianach ze swoim oprawcą, ma
ograniczoną możliwość ucieczki. Blokują ją nie tylko betonowe mury, ale przede wszystkim
wewnętrzne granice.
Coraz częściej słyszy się o przemocy dorosłych wobec siebie i małoletnich dzieci,
które nie czują się bezpiecznie w domu rodzinnym.
Bardzo ważne jest aby uzmysłowić sobie powagę problemu, jakim jest stosowanie
przemocy wobec najbliższych a zwłaszcza wobec dzieci.
Istnieją cztery podstawowe formy przemocy wobec dzieci – krzywdzenie fizyczne,
psychiczne, seksualne oraz zaniedbanie.
Wyróżniając krzywdzenie fizyczne dzieci warto dostrzegać dwie jego odmiany dotkliwe karanie dziecka, w którym zadawanie bólu dziecku jest uzasadnione regułami,
przepisami, oceną zachowania dziecka, i często jest zniekształcane przez różne uzasadnienia,
racjonalizacje oraz krzywdzenie fizyczne będące rezultatem agresji rodziców i rozładowania
agresywnych uczuć, które bardzo często nic z dzieckiem nie mają wspólnego, ale ze
współżyciem w małżeństwie, z kłopotami bytowymi, zawodowe i tak dalej.
Krzywdzenie psychiczne – także ma dwie odmiany. Pierwsza związana jest
z bezpośrednim atakowaniem i poniżaniem dzieci. Druga ma miejsce gdy dziecko jest
świadkiem przemocy między dorosłymi członkami rodziny. Jest świadkiem tego jak ojciec
traktuje matkę, jak matka traktuje swoją starszą matkę. Oglądanie przez małe dziecko
przemocy, wulgarności jest czasem równie uszkadzające, niszczące, krzywdzące jak
bezpośredni atak. Z tego powodu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci musi być
zakorzenione w przeciwdziałaniu wszystkim zjawiskom przemocy w rodzinie.
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Krzywdzenie seksualne – możemy podzielić na

bezpośrednie napastowanie,

dotykanie angażowanie w sytuacje seksualne oraz na deprawację, to znaczy pokazywanie,
udostępnianie, nie chronienie dzieci przed pornografią, przed oglądaniem aktów seksualnych,
co dla małego dziecka może być uszkadzające i współcześnie to zlicza się do krzywdzenia
seksualnego.
Kolejna forma to zaniedbywanie dzieci. Najbardziej widoczne jest to zaniedbywanie
materialne często zdeterminowane czynnikami, które wykraczają poza wewnętrzne stosunki
w rodzinie. Można powiedzieć, że nędza jest aktem przemocy, w szczególności wobec dzieci.
Przyczyny tej przemocy mogą dotyczyć zjawisk w skali makrospołecznej.
Zaniedbywanie psychiczne, często jest najtrudniejsze do rozpoznania a wielu rodziców
nie orientuje się w potrzebach psychicznych dziecka. Nie wystarczy dziecka nie bić, nie
poniżać. Dziecko potrzebuje ciepła bezpieczeństwa, zainteresowania. Współcześnie za formę
przemocy uważa się sytuację, gdy dziecko nie dostaje pokarmu psychicznego, który jest
potrzebny do prawidłowego rozwoju.
Psychologia sprawców przemocy nie jest jeszcze dziedziną bogatą w solidną wiedzę.
Naganność ich postępowania bardziej skłania do karania niż wnikliwego zastanawiania się
dlaczego to robią. Uwzględniając emocjonalne aspekty zachowania sprawców przemocy
można dokonać rozróżnienia przemocy „gorącej” i „chłodnej”.
U podstaw gorącej przemocy znajdujemy furię czyli dynamiczne i naładowane
gniewem zjawisko pękania tamy emocjonalnej, uruchamiające agresywne zachowanie. Furia
jest wybuchem skumulowanych i niemożliwych do powstrzymania uczuć złości lub
wściekłości. Jest to nie tylko groźne, ale również fascynujące i wstydliwe doznanie. Niektórzy
uważają, że doświadczanie furii uruchamiającej akt przemocy miewa charakter ekstatyczny
i że sprawcy "upajają się" stanem zmienionej świadomości, który temu towarzyszy.
Furia najczęściej rozładowuje się w aktach bezpośredniej agresji fizycznej i psychicznej.
Towarzyszy jej pragnienie wywołania cierpienia i spowodowania jakichś szkód. Gorącą
przemoc mogą powodować negatywne i intensywne przeżycia związane z frustracją,
z zablokowaniem jakichś dążeń, z niespełnianiem pragnień i oczekiwań. Pojawia się
agresywna reakcja na stres, która nie zostaje powstrzymana i kieruje się przeciw członkowi
rodziny. Istotnym czynnikiem bywa przekonanie sprawcy o niezdolności ofiary do obrony
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i poczucie własnej bezkarności. Słabość ofiary wynika z przewagi fizycznej sprawcy lub
okoliczności, w których sprawca uzyskuje władzę psychiczną. Towarzyszy mu wtedy poczucie,
że "może sobie na wiele pozwolić".
Przemoc chłodna wydaje się znacznie spokojniejsza, choć czasem jest to spokój
pozorny, skrywający silne emocje, ale skutecznie tłumione i kontrolowane. Polega na
realizowaniu przez sprawcę specyficznego scenariusza zapisanego w jego umyśle, a czasem
również w obyczajach i środowiskowej kulturze. Człowiek realizujący taki scenariusz
przemocy, zmierzając do jakiegoś celu jest gotowy do wtargnięcia na wewnętrzne terytorium
psychiczne swego dziecka lub współmałżonka. Znajduje dla tego usprawiedliwienie nawet
wtedy, gdy jest świadomy cierpienia, które spowodował. Przemoc taka jest narzędziem
oddziaływania zmierzającego nieraz do wzniosłych celów, które uzasadniają bolesne dla
bliskiej osoby środki.
Jednym ze szczególnie ważnych źródeł przemocy jest skrywane i dotkliwe poczucie
niemocy, impotencji fizycznej lub psychicznej, które sprawca stara się zagłuszyć, a czasem
zanegować, poprzez akty przemocy. Czasem sprawcy w ogóle nie podejmują próby
kontrolowania swego gniewu, a nawet z premedytacją go potęgują. Czasem próby kontroli
są podejmowane, ale okazują się nieskuteczne na skutek zawężenia lub zniekształcenia
świadomości w trakcie rozwijającej się reakcji emocjonalnej oraz braku umiejętności
samokontroli. Istotną rolę może też odgrywać biologicznie zdeterminowana gwałtowność
i intensywność reagowania emocjonalnego, które wymyka się spod kontroli. Czynniki
biologiczne wpływające na dynamikę agresywnego zachowania nie usprawiedliwiają
sprawców i nie zdejmują z nich odpowiedzialności za krzywdzenie innych.
W wielu przypadkach przemoc jest związana z nietrzeźwością sprawców, ale alkohol
nie powinien być obarczony bezpośrednią i wyłączną odpowiedzialnością za przemoc.
Niewątpliwie osłabia on racjonalną kontrolę nad zachowaniem i nasila gotowość do
reagowania złością oraz przyczynia się do zwiększenia ilości niepowodzeń życiowych
stanowiących źródła stresu i frustracji.
Sprawca gorącej przemocy przeżywa chwile poczucia winy i może angażować się
w doraźne próby naprawiania szkód. Jednak przemoc domowa bardzo rzadko jest
jednorazowym wydarzeniem i sprawcy wielokrotnie powtarzają akty przemocy.
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W wielu przypadkach wydaje się, że możemy rozpoznawać zjawisko trwałej utraty
kontroli osobistej nad własnymi zachowaniami agresywnymi, które przypominają zachowania
nałogowe. Nie oznacza to, że człowieka, który "nałogowo" dokonuje aktów przemocy,
możemy uznać za osobę chorą i niewinną.
Sprawca chłodnej przemocy na ogół pozostaje nieświadomy szkodliwości swego
zachowania, ponieważ znajduje uzasadnienie nawet dla okrucieństwa. Chłodna przemoc
wobec dzieci przybiera często formę "surowych i konsekwentnych" metod wychowawczych
lub "sprawiedliwego karania". Czasem krzywdzenie dzieci dokonuje się w trakcie prób
kształtowania u nich pożądanych cech charakteru, a czasem jest tylko rezultatem
mechanicznego

powtarzania

metod

wychowawczych,

których

rodzice

doświadczali

w dzieciństwie gdy sami byli ofiarami przemocy wychowawczej. Zdumiewającym zjawiskiem
są nierzadkie wyznania: "mój ojciec nie żałował pasa, ale jestem mu wdzięczny, bo wyrosłem
na porządnego człowieka", dostarczające usprawiedliwienia dla okrucieństwa kochanego
rodzica. Stosowanie chłodnej przemocy wspierają ideologie autorytarnego wychowania,
według których dzieci i słabsi mają mniej praw, a dorośli i silniejsi mogą ich prawa naruszać
gdy zmierzają do słusznych celów. Opór powinno się przełamywać odpowiednimi karami.
Sprawcy na ogół starają się znajdować poznawcze uzasadnienie dla aktów przemocy.
Szczególnie dotyczy to negowania osobistej odpowiedzialności za dostrzegane szkody
i obciążania odpowiedzialnością ofiary. Czasem usprawiedliwianie przemocy polega na
uprzedmiotowieniu ofiary lub negowaniu jej wartości jako istoty ludzkiej. Czasem jest to
głębokie wpojenie jej przekonania, że cierpienie i poniżenie zadawane było dla jej dobra.
Coraz częściej podejmowane są próby oddziaływania na sprawców, które zmierzają
do nauczenia ich samokontroli i wyzwolenia spod wpływu nałogowej agresywności.
Przypominają one trochę terapię uzależnienia i mają na celu zapobieganie nawrotom agresji.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadzony jest program korekcyjno –
edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
W programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych uwzględnia się następujące
elementy:
–

edukację na temat mechanizmów i dynamiki przemocy, kulturowo – obyczajowych
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zjawisk wzmacniających przemoc oraz konfrontowanie ze stereotypami promującymi
przemoc,
–

promocję wartości wspierających godność człowieka, takich jak: dobro rodziny,
równość płci, partnerstwo rodzinne, prawa kobiet i dzieci, odpowiedzialność za
dokonywane wybory i czyny,

–

uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli,
stosowanie procedur behawioralno – poznawczych ukierunkowanych na korygowanie
postaw osób stosujących przemoc i na zmianę zachowań poprzez ćwiczenie
konstruktywnych form myślenia i reagowania.
Głównymi celami programu są:
a) powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem
przemocy,
b) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
c) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania
przemocy w rodzinie,
d) uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności
za stosowanie przemocy,
e) zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
w rodzinie,
f) zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie
bez stosowania przemocy,
g) uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Tabela Nr 15 – wykaz osób uczestniczących w programie korekcyjno –
edukacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
Wykaz sprawców

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Łączna liczba osób

22

19

22

20

Ilość osób, które
przerwały udział

2

5

9

6

Stan na 31 grudnia

20

14

13

14
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Przemocy fizycznej zawsze towarzyszy przemoc psychiczna, może jednak występować
bez udziału przemocy fizycznej. Termin "przemoc psychiczna" posiada trzy znaczenia.
Oznacza sytuację sprawowania przez sprawcę psychologicznej kontroli nad ofiarą, wskazuje
że krzywdzenie ofiary może się dokonywać przy pomocy oddziaływań psychologicznych oraz
zwraca naszą uwagę na uszkodzenia psychiki spowodowane przez przemoc.
Sprawcy przemocy w rodzinie często starają się doprowadzić do izolacji społecznej
ofiary. Kontrolują i ograniczają jej kontakty z innymi członkami rodziny, koleżankami
i sąsiadami. Zachowują się obraźliwie wobec jej znajomych lub robią awantury w ich
obecności co powoduje, że kobieta wstydzi się ich zapraszać i kontaktować z nimi. Zakazują
jej opowiadać o tym, co dzieje się w domu, a gdy to robi zostaje ukarana. Narastająca
izolacja i ukrywanie przed innymi swego cierpienia pogłębia jej bezsilność i powiększa władzę
sprawcy.
Sprawca przemocy wielokrotnie krytykuje i poniża ofiarę, także w obecności innych
ludzi. Powtarza jej, że jest zła, głupia, brzydka, obrzuca ją wyzwiskami i wyolbrzymia jej
wady i błędy. Doświadczając skrajnego poniżenia kobieta zaczyna myśleć, że może czymś
sobie zasłużyła na takie traktowanie. Pojawia się przypuszczenie, że nie może być dla nikogo
atrakcyjna i że utrzymanie związku ze sprawcą jest jedyną szansą by nie zostać samotną. Tak
bardzo pragnie jakiejkolwiek aprobaty, że gdy zdarzy się chwila, w której prześladowca ją
pochwali lub się do niej uśmiechnie, przyjmuje to z wdzięcznością. Gdy staje się świadoma
tego co się dzieje zaczyna odczuwać niechęć do siebie i obwiniać się za poniżającą sytuację.
Sprawca może domagać się posłuszeństwa we wszystkich dziedzinach życia
rodzinnego - posiłków, ubierania, gospodarowania pieniędzmi, wychowywania dzieci itd.
Wymagania te mogą często się zmieniać i nieraz bywają w sposób oczywisty irracjonalne.
Początkowo kobieta protestuje i dyskutuje, jednak z czasem by zapewnić sobie spokój albo
obawiając się przemocy, zaczyna się podporządkowywać bez sprzeciwu. Okazuje się, że
mimo wszelkich starań, sprawca nigdy nie jest zadowolony. Czas i energia kobiety są
całkowicie pochłonięte zapobieganiem wybuchom złości, odgadywaniem jego myśli
i zachcianek. Własne potrzeby i poglądy przestają się liczyć i w końcu kobieta przestaje
wiedzieć czego naprawę chce, co czuje i myśli, co jest złe a co dobre.
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Opisywanym zjawiskom stale towarzyszą groźby i demonstracje mocy sprawcy.
Kobieta słyszy, że zostanie tak pobita, "że nikt jej nie pozna", że jej dzieci zostaną
skrzywdzone, że zostanie wyrzucona na ulicę itd. Niektóre z tych gróźb zostają spełnione,
więc kobieta nie może przewidzieć jaka groźba jest mniej realna. Zmusza ją to do
posłuszeństwa wobec partnera, a całą jej energię i uwagę pochłania staranie o zapewnienie
sobie doraźnego bezpieczeństwa. Sprawca bez stosowania przemocy fizycznej może zmusić
ofiarę do zrobienia czegoś co jest dla niej wstydliwe lub upokarzające, a następnie grozić, że
powie o tym znajomym lub rodzinie.
Pod wpływem udręczenia i "prania mózgu" u ofiary pojawia się stan nieustannego
wyczerpania. Jest wynikiem ciągłego stresu i czuwania nad samoobroną i spełnianiem żądań
sprawcy. Energię ofiary pochłania konieczność ukrywania strachu, rozpaczy i gniewu,
ponieważ okazywanie tych i podobnych uczuć jest przez sprawcę ośmieszane lub karane.
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Poradnia Rodzinna, w której
udzielana jest między innymi pomoc dla osób doznających przemocy domowej. Niestety jest
ona niewystarczająca, interwent kryzysowy dyżuruje raz w tygodniu po 2 godziny natomiast
potrzeby osób są znacznie większe. Terminy oczekiwania na porady są bardzo długie a osoby
wymagają natychmiastowego wsparcia. Należy zwiększyć wymiar godzin poradnictwa
specjalistycznego w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy osobom potrzebującym.
Konieczne jest ulepszenie prawa chroniącego ofiary przemocy i przeszkolenie
policjantów, prokuratorów i sędziów na temat przemocy domowej. Pomaganie ofiarom
przemocy powinno jednak wykraczać poza obszar wymiaru sprawiedliwości.
Potrzebne są miejsca, w których osoby doznające przemocy otrzymają pomoc
prawną, bytową oraz takie, w których będą mogły schronić się ze swoimi dziećmi, by uniknąć
maltretowania.
Potrzebne są miejsca i ludzie, którzy dostarczą wsparcia emocjonalnego i pomogą
w poszukiwaniu sprawiedliwości. Wreszcie potrzebne są miejsca, w których dzięki pomocy
psychologicznej ofiary będą mogły zaleczyć swe rany psychiczne i podjąć pracę nad zmianą
swego życia i umocnieniem siebie.
Niektóre

osoby

potrzebują

systematycznej

i

profesjonalnej

psychoterapii,

w szczególności wtedy gdy przemoc, która spotkała ich w dorosłym życiu, była poprzedzona
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raniącymi doświadczeniami w dzieciństwie.
Dobrym rozwiązanie byłoby utworzenia w powiecie myszkowskim Ośrodka Interwencji
Kryzysowej wraz z hostelem, gdzie osoby doznające przemocy mogłyby uzyskać schronienie
oraz specjalistyczną pomoc psychologiczną.
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2.2.4
Rodzina

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
jest

podstawową

komórką

społeczną

spełniającą

istotne

funkcje

zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne i emocjonalne swoich członków. Środowisko
rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka. Składa się na nie:
struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, poziom wykształcenia rodziców,
sytuacja materialna i zdrowotna. Bezradność wynikająca z zaburzenia równowagi systemu
rodzinnego przejawiającego się trudnościami we własnym wypełnianiu ról społecznych przez
poszczególnych członków rodziny często jest przyczyną złego funkcjonowania rodziny.
Objawia się to poprzez problemy w wypełnianiu ról rodzicielskich i problemy wychowawcze
związane z prezentowaniem przez dzieci agresywnych zachowań, łamaniem obyczajów
i norm społecznych. Wszelka pomoc w takim wypadku powinna zmierzać do udzielania
rodzinie wsparcia w odbudowie prawidłowych relacji i umacniania prawidłowych postaw
rodzicielskich. Warunkiem powodzenia jest możliwie jak najwcześniejsze udzielenie pomocy
oraz stosowanie działań profilaktyczno-ochronnych.
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
zapewnia się wsparcie, które polega w szczególności na:
- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
- podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- pomocy w integracji rodziny,
- dążeniu do reintegracji rodziny.
Rodzina może otrzymać wsparcie poprzez działania instytucji i podmiotów, które
działają na rzecz dziecka i rodziny, a także placówek wsparcia dziennego oraz rodzin
wspierających. Wspieranie rodziny prowadzone jest w formie pracy z rodziną oraz pomocy
w opiece i wychowywaniu dziecka. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności
w formie:
- konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
- usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
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- pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.
W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie opiekować się dziećmi powiat organizuje
pieczę zastępczą.
Na podstawie Zarządzenia Nr 62/2011 Starosty Powiatu Myszkowskiego z dnia
28 listopada 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie zostało wyznaczone
na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
2.

kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i
ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych
szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
i wychowawcyw placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego,
5. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
6. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariuszy,
8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy
społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi,
podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
z organizacjami społecznymi,
9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę i ich dzieci
oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
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10. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej,
12. prowadzenie

działalności

diagnostyczno

–

konsultacyjnej,

której

celem

jest

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz
prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno
– pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci
objętych tą pieczą,
13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka,
14. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
15. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,
16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
17. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo
prowadzący

rodzinny

dom

dziecka

okresowo

nie

może

sprawować

opieki,

w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego
wypoczynku.

Tabela Nr 16 – Liczba rodzin zastępczych w powiecie myszkowskim
Rodziny
zastępcze

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Spokrewnione

87

74

77

63

Niezawodowe

14

28

25

19

Zawodowe

1

2

3

5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

43

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myszkowskiego na lata 2016-2022

Razem
102
104
105
87
Tabela Nr 17 – Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
Dzieci
przebywające
w rodzinach
zastępczych

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Spokrewnione

125

100

91

78

Niezawodowe

22

46

46

35

Zawodowe

2

5

11

12

149

151

148

125

Razem

Wykres Nr 5 – Liczba rodzin zastępczych oraz przebywających w nich
dzieci na terenie powiatu w latach 2011 - 2014
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Porównując powyższe zestawienia można zauważyć, że liczba rodzin zastępczych
i przebywających w nich dzieci do 2013 r. systematycznie rosła, następnie w 2014 r.
nieznacznie zmalała. Zaobserwować można również wzrost liczby rodzin zastępczych
zawodowych. W 2011 r. na terenie powiatu funkcjonowała tylko 1 rodzina zastępcza
zawodowa a w 2014 r. było ich już 5.
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Tabela Nr 18 – Wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych

Rok

Wydatkowane środki

2011

1 285 033,95 zł.

2012

1 542 119,56 zł.

2013

1 726 278,19 zł.

2014

1 736 720,14 zł.
W przypadku braku możliwości umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej powiat

zapewnia im opiekę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Na terenie powiatu myszkowskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo – wychowawcza
typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie ul. 11 Listopada 1/41-43, w którym
przebywa 8 wychowanków.
Od 01.10.2014 r. funkcjonuje również placówka opiekuńczo - wychowawcza typu
socjalizacyjnego, mieszcząca się przy ul. Akacjowej 2 w Żarkach Letnisko w której w na dzień
31.12.2014 r. umieszczonych było 5 dzieci.
Ponadto dzieci przebywają również w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na
terenach innych powiatów.
Osoby, które osiągnęły pełnoletność w rodzinach zastępczych, placówkach
opiekuńczo – wychowawczych, zakładach poprawczych lub młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie
i integrację ze środowiskiem. Osoby usamodzielniane otrzymują pomoc na kontynuowanie
nauki, na zagospodarowanie oraz na usamodzielnienie.
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Tabela Nr 19 – Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków
Rodzaj pomocy

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

pomoc pieniężną
na kontynuowanie
nauki

188 622,55 zł.

280 514,51 zł.

344 190,19 zł

338 015,11 zł.

pomoc pieniężną
na
usamodzielnienie

36 987,38 zł.

24 705,00 zł.

41 187,00 zł.

21 441,00 zł.

pomoc na
zagospodarowanie

21 461,07 zł.

7 070,00 zł.

3 060,29 zł.

9 000,00 zł.

pomoc na
wynajem pokoju

1 500,00 zł.

7 232,25 zł.

7 050,00 zł.

6 600,00 zł.

395 487,48 zł.

375 056,11 zł.

Razem

248 571,00 zł. 319 521,76 zł.

W powiecie istnieją skromne zasoby instytucjonalne w zakresie pomocy społecznej,
brak jest mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków. Często osoby
pełnoletnie opuszczające rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo – wychowawcze nie
mają gdzie wrócić, gdzie zamieszkać, stają się osobami bezdomnymi. Ze świadczeń, które
otrzymują na kontynuowanie nauki ciężko jest wynająć mieszkanie i utrzymać się. Mieszkania
chronione byłyby dla takich osób bardzo dobra alternatywą.
Mieszkania chronione

mają za zadanie wykształcenie w osobach w nich

przebywających umiejętności do samodzielnego życia społecznego i zawodowego. Wsparcie
w wykonywaniu codziennych obowiązków połączone z treningiem umiejętności społecznych
może pozwolić osobom na częściowe lub całkowite usamodzielnienie.
Mieszkania

chronione

są

formą

pomocy

społecznej

przygotowującą

osoby

usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz
integracji ze społecznością lokalną - do czasu uzyskania przez nie innych możliwości
zamieszkania. Mieszkania chronione są wyposażone w niezbędne meble, podstawowy sprzęt
gospodarstwa domowego oraz w komputer (pomoc w nauce). Za każde mieszkanie
chronione odpowiedzialny jest pracownik socjalny, który ma prawo wstępu do mieszkania
chronionego o każdej porze. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
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sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, kontrola
przestrzegania praw i obowiązków mieszkańców, współpraca i wspieranie mieszkańców
w rozwiązywaniu problemów, współpraca z opiekunami usamodzielnienia mieszkańców oraz
kontrola realizacji przez mieszkańców indywidualnego programu usamodzielnienia.
Zakres działania mieszkania chronionego:
 umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności
prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami
codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi,
 pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego
wchodzenia w relacje społeczne,
 stwarza możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji
zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania,
 stwarza możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności
życiowych, emocjonalnych, rodzinnych itp. - przy wsparciu osób wspomagających
usamodzielnianego,
 rozwija umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego,
 umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie,
 uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań,
 umożliwia nabycie realnego postrzegania rzeczywistości.
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2.3

Zasoby

instytucjonalne

powiatu

umożliwiające

rozwiązywanie problemów społecznych
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie ul. Partyzantów 21
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie ul. Pułaskiego 7
3. Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach ul. 3 Maja 25
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach ul. Myszkowska 28
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju ul. Górnicza 21
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2
7. Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie ul. Partyzantów 21
8. Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Partyzantów 21
9. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie
ul. Partyzantów 21
10.Sąd Rejonowy w Myszkowie ul. Kwiatkowskiego 2
11.Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Myszkowie ul. Kwiatkowskiego 2
12.Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie ul. Kościuszki 105
13.Poradnie rehabilitacyjne:
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Osińskiej Górze ul. Grzybowa 4
- Przychodnia Rejonowa nr 1 w Myszkowie ul. Strażacka 45
- Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Myszkowie ul. Partyzantów 21
- ZAMMED Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Myszkowie ul. Słowackiego 115
14.Dom Pomocy Społecznej w Poraju ul. Jasna 6
15.Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszkowie ul. Millenium 19c
16.Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7
17.Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarkach ul. Steinkellera 5
18.Przedszkola integracyjne:
- Przedszkole w Myszkowie ul. Millenium 19
- Przedszkole w Myszkowie ul. Traugutta 13
19.Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Myszkowie
ul. Kościuszki 30
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20.Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski "Po prostu serce" w Myszkowie
ul. Pułaskiego 5
21.Stowarzyszenie "Pomocna dłoń" w Żarkach ul. Steinkellera 5
22.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zarząd Rejonowy w Myszkowie
ul. Kościuszki 26
23.Polski Związek Niewidomych Koło w Myszkowie ul. Kościuszki 26
24.Polski Związek Głuchych Koło w Myszkowie ul. Wyszyńskiego 9
25.Stowarzyszenie Promocji Rodziny i Wspierania Osób Starszych "Opoka" w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7
26.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Myszkowie ul. Wolności 83
27.Żarecka Akademia Rozwoju w Żarkach ul. Ofiar Katynia 3
28.Stowarzyszenie "Złote Serce" w Myszkowie ul. Wapienna 27
29.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Aspera" w Poraju ul. Piłsudskiego 14
30.Stowarzyszenie "Kreatywni" Sekcja "W stronę marzeń" w Myszkowie
ul. Żeromskiego 11
31.Stowarzyszenie "Cudowne Dzieci" w Żarkach ul. Steinkellera 5
32.Świetlica Środowiskowa w Myszkowie ul. Stalowa 1
33.Świetlica Środowiskowa w Żarkach ul. Moniuszki 4
34.Świetlica Środowiskowa w Przybynowie ul. Szkolna 2
35.Świetlica Środowiskowa w Wysokiej Lelowskiej ul. Częstochowska 93
36.Świetlica Środowiskowa Jaworzniku ul. Szkolna 37
37.Świetlica Środowiskowa w Kotowicach ul. Zamkowa 13
38.Świetlica Środowiskowa w Ostrowie ul. Szkolna 1
39.Świetlica Środowiskowa w Zaborzu ul. Szkolna 2
40.Świetlica Środowiskowa w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2
41.Świetlica Środowiskowa w Poraju ul. Górnicza 21
42.Świetlica Środowiskowa w Choroniu ul. Szkolna 7
43.Świetlica Środowiskowa w Jastrzębiu ul. 19 Stycznia 105
44.Świetlica Środowiskowa w Żarkach Letnisko ul. Szkolna 9
45.Świetlica Środowiskowa w Masłońskim ul. Sportowa
46.Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach ul. Żarecka 28
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III.

Analiza SWOT

Przydatnym narzędziem badania ogólnej sytuacji powiatu jest analiza SWOT. Jest to
jednocześnie kompleksowa metoda planowania strategicznego, pozwalająca odpowiedzieć na
pytanie "gdzie jesteśmy".
Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter słów angielskich:
–

strenghts (mocne strony)

–

weaknesses (słabe strony)

–

opportunities (szanse występujące w otoczeniu)

–

threats (zagrożenia występujące w otoczeniu).
Analiza SWOT stała się nieodłącznym elementem procedur zarządzania strategicznego

w wielu sferach życia społecznego i gospodarczego. Najczęściej stosowana jest jako synteza
diagnozy wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju jednostek
terytorialnych.
Powiat funkcjonuje w określonym otoczeniu, tworzą go inne jednostki samorządowe,
administracja rządowa i służby administracji specjalnych oraz ich wzajemne powiązania
o

charakterze

organizacyjnym,

społecznym,

ekonomicznym,

czy

środowiskowym.

Uwarunkowania zewnętrzne, które pozostają niezależne od decyzji władz lokalnych,
w istotny sposób determinują rozwój danej społeczności, a wpływ ten może być pozytywny
bądź negatywny. Władze powiatu powinny monitorować zmiany, które zachodzą w otoczeniu,
co pozwala na identyfikację istniejących, a także przyszłych szans i zagrożeń rozwoju
i zminimalizuje wpływ ewentualnych, negatywnych skutków. Znajomość uwarunkowań
powiatu pozwala na podjęcie działań sprzyjających rozwojowi potencjału lokalnego
i wykorzystaniu nadarzających się okazji.
Celem analizy SWOT jest określenie i analiza czynników pod kątem pozytywnego
i negatywnego wpływu na rozwój powiatu. Pozwala to wyodrębnić następujące grupy
czynników, zjawisk i procesów:

szanse – pozytywne zewnętrzne zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio
wykorzystane staną się impulsem do rozwoju,

zagrożenia – negatywne zewnętrzne czynniki, które postrzegamy jako bariery,
mocne strony – pozytywne wewnętrzne atuty, walory powiatu,
słabe strony – negatywne wewnętrzne zjawiska ograniczające możliwości rozwoju powiatu.
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MOCNE STRONY
–

współpraca władz samorządowych z instytucjami i organizacjami na rzecz realizacji
programów z zakresu pomocy społecznej, bezrobocia, ochrony zdrowia oraz
edukacji,

–

umiejętność pozyskiwania funduszy strukturalnych i potencjał w tym zakresie,

–

wykwalifikowani pracownicy w jednostkach pomocy społecznej,

–

umiejętność diagnozowania

negatywnych zjawisk społecznych występujących

w powiecie,
–

duża liczba podmiotów i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz
rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,

–

rozwinięty system w zakresie pieczy zastępczej,

–

kwalifikowanie i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze,

–

wspieranie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,

–

realizacja programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną,

–

rozwinięta infrastruktura edukacyjna,

–

różnorodność

form

wsparcia

dla

osób

bezrobotnych

proponowanych

przez

Powiatowy Urząd Pracy,
–

dostępność do placówek służby zdrowia,

–

prowadzenie działań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie,

–

funkcjonowanie

Domu

Pomocy

Społecznej

oraz

Środowiskowych

Domów

Samopomocy.
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SŁABE STRONY

–

zbyt mała liczba rodzin zastępczych oraz niewystarczające środki finansowe na
wsparcie rodzin zastępczych,

–

trudna sytuacja na rynku pracy,

–

wysoka stopa bezrobocia,

–

trudna

sytuacja

osób

niepełnosprawnych

nieaktywnych

zawodowo,

bariery

utrudniające aktywizację zawodową,
–

ograniczone możliwości znalezienia pracy,

–

niedostateczne systemowe wsparcie osób starszych,

–

ograniczone środki na rzecz pomocy społecznej,

–

braki w dostępie do specjalistycznej pomocy,

–

wzrost liczy osób korzystających z pomocy społecznej,

–

wzrost liczby rodzin niewydolnych wychowawczo,

–

brak miejsc interwencyjnych (hostelowych) dla osób doznających przemocy
domowej, brak OIK,

–

zjawisko „dziedziczenia” biedy i bezradności społecznej,

–

bierna postawa świadczeniobiorców w rozwiązywaniu problemów życiowych,

–

brak

mieszkań

chronionych

dla

usamodzielnianych

wychowanków

z

pieczy

zastępczej,
–

niska aktywność środowiska do tworzenia grup samopomocowych i grup wsparcia,

–

wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych,

–

niewystarczające

środki

finansowe

przeznaczone

na

rehabilitację

społeczną

i zawodową,
–

migracja ludzi młodych z dużym potencjałem.
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SZANSE

–

możliwość skutecznego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,

–

wzrastający potencjał i doświadczenie kadry pomocy społecznej i innych instytucji
zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych,

–

stałe szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej,

–

upowszechnianie informacji dotyczących praw i problemów osób niepełnosprawnych,

–

likwidacja barier architektonicznych oraz tworzenie i realizowanie programów na
rzecz osób niepełnosprawnych,

–

budowanie zintegrowanego systemu wsparcia dziecka i rodziny, wspieranie rozwoju
i promowanie rodzinnej pieczy zastępczej,

–

podejmowanie działań mających na celu zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu rodzin,

–

zwiększająca się świadomość osób na temat zjawiska przemocy w rodzinie
i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,

–

realizacja programów gminnych i powiatowych,

–

efektywna współpraca pomiędzy instytucjami i urzędami,

–

coraz większa aktywność i kompetencje organizacji pozarządowych i stowarzyszeń,

–

aktywność

społeczeństwa

w

podejmowaniu

działalności

gospodarczej

oraz

samozatrudnienia,
–

wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac
interwencyjnych,

–

działania na rzecz aktywizacji osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy,

–

wykorzystywanie istniejącej już infrastruktury społecznej,

–

korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne powiatu.
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ZAGROŻENIA
–

dysfunkcje rodziny spowodowane przez migracje zarobkowe, zwiększająca się liczba
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

–

niski poziom umiejętności wychowawczych rodziców,

–

brak miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej,

–

brak kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze,

–

wzrost

liczby

rodzin

wymagających

wsparcia

w

formie

poradnictwa

specjalistycznego,
–

brak ośrodków wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (hostel,
OIK),

–

brak motywacji do podnoszenia poziomu wykształcenia z powodu trudności ze
znalezieniem zatrudnienia,

–

utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia powodująca kumulowanie się problemów
społecznych,

–

narażenie na wykluczenie społeczne osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza
długotrwale bezrobotnych,

–

narastająca migracja ludzi młodych wynikająca z braku szansy rozwoju społeczno –
zawodowego,

–

bierna postawa osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo,

–

brak kompleksowych rozwiązań dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych
i tworzenia miejsc pracy,

–

zbyt niskie środki PFRON w stosunku do potrzeb wynikających z zadań
przewidzianych do realizacji przez powiat,

–

koncentracja problemów w rodzinach korzystających z pomocy społecznej,
narastanie zjawiska „wyuczonej bezradności”, dziedziczenia biedy,

–

brak aktywności, postawa roszczeniowa rodzin korzystających z pomocy,

–

utrwalanie się braku szans i perspektyw dla młodego pokolenia,

–

obniżenie wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej oraz wzrost liczby osób
uzależnionych od alkoholu,

–

wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
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IV. Część programowa
3.1

Misja strategii

Misja wyraża wartości, jakie należałoby w wyniku jej wdrażania osiągnąć. Misja jest to
zbiór przesłanek, które uzasadniają podjęcie działań dla rozwiązywania problemów
społecznych oraz kształtowanie polityki społecznej w powiecie.
Cele tworzące misję strategii obejmują spójne wartości, jakie można osiągać lub
wzmacniać za pomocą działań strategicznych wspomagających rozwój społeczny.

Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myszkowskim jest
podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców dzięki sprawnie działającemu systemowi
wsparcia społecznego, ukierunkowanego na integrację i aktywizację społeczną, ograniczenie
bezrobocia i przeciwdziałanie jego skutkom, wyrównanie szans osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz wspieranie rodziny i doskonalenie systemu opieki nad
dzieckiem.
Strategia opiera się na ukierunkowaniu działań w zakresie wspierania rodzin i uznaniu
wartości z nią związanych jako podstawy życia społecznego. Dlatego za istotne stawiane są
działania na rzecz ochrony dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin w prawidłowym
pełnieniu ich funkcji.
Strategia

wspiera

szeroko

rozumianą

politykę

społeczną,

której

celem

jest

społeczeństwo zintegrowane i wolne od problemów wykluczenia społecznego, a zwłaszcza
bezrobocia.
Przesłaniem strategii jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego
wszystkim grupom społecznym. W związku z tym istotne staje się wspieranie tworzenia
warunków sprzyjających aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz niwelowanie barier
utrudniających prawidłowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
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3.2
Dla

Cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań
prawidłowej

realizacji

Powiatowej

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych niezbędne jest wskazanie celów, poszczególnych obszarów pomocy społecznej.
Należy wskazać zarówno cele strategiczne jak również cele operacyjne.
Cele strategiczne to cele określone w szerszej perspektywie regionalnej jako cele,
które mają się przyczynić do realizacji zadań strategii.
Celami operacyjnymi nazywamy cele szczegółowe prowadzące w efekcie do
osiągnięcia

zamierzonego

celu

strategicznego.

Każdemu

z

celów

operacyjnych

przyporządkowano kierunki działania, które będą realizowane poprzez zadania.
Cel strategiczny 1. Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej
Cel operacyjny 1 - zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności
zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.
Kierunki działań:
1. Promocja rodzinnych form pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie, kwalifikowanie
i szkolenie kandydatów do tworzenia i realizacji zadań rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób zainteresowanych tematyką
rodzinnej pieczy zastępczej, w tym kandydatów do pełnienia funkcji rodziców
zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
3. Zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych.
Cel operacyjny 2 – wspieranie rodzin i rozwój różnych form pieczy zastępczej.
Kierunki działań:
1. Wspieranie rodzin biologicznych w środowisku zamieszkania oraz udzielanie im
pomocy w przezwyciężaniu problemów, w tym opiekuńczo – wychowawczych
i materialnych, w szczególności poprzez współpracę z gminnymi jednostkami pomocy
społecznej.
2. Rozwijanie form pracy socjalnej z rodzinami, upowszechnianie funkcji asystenta
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rodzinnego.
3. Organizowanie szkoleń oraz grup wsparcia dla rodzin zastępczych mających na celu
podnoszenie ich kwalifikacji.
4. Zapewnienie

rodzinom

zastępczym

szerszego

dostępu

do

specjalistycznego

poradnictwa, w szczególności psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego
i prawnego.
5. Zwiększenie liczby rodzin zastępczych, w tym rodzin zawodowych.
6. Współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad dzieckiem
i rodziną.
7. Tworzenie i realizacja programów na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
8. Podnoszenie kwalifikacji przez kadrę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
9. Kontynuowanie i zintensyfikowanie działań w zakresie propagowania idei rodzicielstwa
zastępczego oraz rozwijanie rodzinnej opieki zastępczej poprzez stałe pozyskiwanie
nowych rodzin zastępczych.
Cel operacyjny 3 – pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki
opiekuńczo – wychowawcze.
Kierunki działań:
1. Tworzenie i realizacja programów usamodzielnienia.
2. Wspieranie usamodzielnianych wychowanków.
3. Przyznawanie

usamodzielnianym

wychowankom

pomocy

pieniężnej

na

kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomocy rzeczowej oraz w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych.
4. Udzielanie osobom usamodzielnianym pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.
5. Zintensyfikowanie

pracy

socjalnej

z

usamodzielnianymi

wychowankami

oraz

zapewnienie im dostępu do wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.
6. Określenie potrzeb w zakresie mieszkań chronionych dla osób usamodzielnianych oraz
możliwości ich zabezpieczenia, podejmowanie współpracy na tym polu z samorządami
gminnymi.
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Wskaźniki monitoringowe:
–

liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych,

–

liczba nowo powstałych rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej,

–

liczba przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze,

–

liczba przeprowadzonych szkoleń dla rodzin zastępczych,

–

liczba osób uczestniczących w grupie wsparcia,

–

liczba osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa,

–

liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach,

–

liczba zawartych indywidualnych programów usamodzielnienia,

–

liczba usamodzielnianych wychowanków objętych wsparciem i korzystających
z pomocy,

–

liczba zrealizowanych programów i projektów na rzecz dziecka i rodziny,

–

liczba rodzinnych domów dziecka,

–

liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych,

–

liczba mieszkań chronionych.
Cel strategiczny 2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
Cel operacyjny 1 – Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
Kierunki działań:

1. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej określonych ustawą z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
2. Integracja

osób

niepełnosprawnych

ze

środowiskiem

poprzez

uczestnictwo

w wydarzeniach kulturalnych, imprezach integracyjnych.
3. Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
5. Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich
rodzin w życiu społecznym.
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6. Rozwój bazy wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych (WTZ, ŚDS)
7. Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych.
8. Realizacja programów na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.
Cel operacyjny 2 – rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
Kierunki działań:
1. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej określonych ustawą z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
2. Zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
poprzez realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Tworzenie

warunków

ograniczających

zjawisko

bezrobocia

wśród

osób

niepełnosprawnych.
4. Zapewnienie udziału osób niepełnosprawnych w programach wspierających ich
zatrudnienie.
Cel operacyjny 3 – ochrona i przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.
Kierunki działań:
1. Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania problemów osób
niepełnosprawnych.
2. Rozpowszechnianie

informacji

o

prawach

i

uprawnieniach

dla

osób

niepełnosprawnych.
3. Zwalczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Wskaźniki monitoringowe:
–

liczba udzielonych dofinansowań oraz kwota,

–

liczba osób korzystających ze wsparcia,

–

liczba zrealizowanych projektów aktywizujących osoby niepełnosprawne,

–

liczba osób niepełnosprawnych korzystających z doradztwa i poradnictwa,

–

liczba warsztatów, spotkań, szkoleń,
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–

liczba wspólnych inicjatyw,

–

liczba imprez integracyjnych,

–

liczba zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego,

–

liczba uczestników środowiskowego wsparcia,

–

liczba organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

–

liczba realizowanych programów wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
Cel strategiczny 3. Ograniczenie zjawiska bezrobocia poprzez odpowiednią
politykę rynku pracy.
Cel operacyjny 1 – skuteczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
Kierunki działań:

1. Udzielanie przez Powiatowy Urząd Pracy pomocy w znalezieniu pracy bezrobotnym
i poszukującym pracy poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
2. Zminimalizowanie długotrwałego bezrobocia – aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem.
3. Stwarzanie warunków do zatrudnienia grup szczególnego ryzyka.
4. Podejmowanie przez Powiatowy Urząd Pracy współpracy z gminami w zakresie
upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach
poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych,
stażach oraz organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i zatrudnienia
socjalnego.
5. Prowadzenie w gminach powiatu pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, ubogimi
i bezdomnymi w oparciu o kontrakt socjalny.
6. Zmniejszanie skutków bezrobocia, ubóstwa i bezdomności poprzez przyznawanie
i wypłacanie przez Powiatowy Urząd Pracy zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu
bezrobocia oraz udzielanie przez Ośrodki Pomocy Społecznej pomocy finansowej
i rzeczowej z tytułu bezrobocia, ubóstwa i bezdomności.
7. Opracowanie i realizacja powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy.
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Cel operacyjny 2 – intensyfikacja działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
w powiecie.
Kierunki działań:
1. Wspieranie samozatrudnienia.
2. Wsparcie podmiotów gospodarczych na lokalnym rynku pracy w tworzeniu nowych
miejsc pracy.
3. Promowanie powiatu w celu pozyskania inwestorów mogących utworzyć nowe
miejsca pracy.
Cel operacyjny 3 – stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zasobów ludzkich
w kierunkach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy.
Kierunki działań:
1. Współpraca z pracodawcami oraz jednostkami oświatowymi w zakresie profilowania
szkolenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych – dostosowanie oferty edukacyjnej
w powiecie do potrzeb lokalnego rynku pracy.
2. Stworzenie w powiecie systemu ułatwiającego kształcenie przez całe życie.
3. Wsparcie osób bezrobotnych w działaniach na rzecz zdobycia lub poszerzenia
kwalifikacji zawodowych przydatnych na rynku pracy.
Cel operacyjny 4 – integracja społeczna i adaptacja zawodowa osób w niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy.
Kierunki działań:
1. Stworzenie systemu wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
2. Stworzenie efektywnego systemu współpracy podmiotów samorządowych oraz
organizacji pozarządowych na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób
bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych osób bezrobotnych.
Wskaźniki monitoringowe:
–

wielkość stopy bezrobocia,

–

liczba osób bezrobotnych w powiecie,

–

liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy objętych różnymi formami wsparcia
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przez Powiatowy Urząd Pracy,
–

liczba pracodawców, którym Powiatowy Urząd Pracy udzielił wsparcia,

–

liczba nowych podmiotów gospodarczych,

–

liczba dotacji udzielonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

–

liczba staży zawodowych,

–

liczba ofert pracy,

–

liczba przeprowadzonych szkoleń dla osób niepełnosprawnych,

–

liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały zatrudnienie,

–

liczba zrealizowanych projektów, programów skierowanych do osób bezrobotnych,
w tym także osób niepełnosprawnych.
Cel strategiczny 4. Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin i osób znajdujących się
w sytuacji kryzysowej.
Cel operacyjny 1 – redukowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Kierunki działań:

1. Rozwój działań wspierających aktywność zawodową i edukacyjną osób najuboższych.
2. Zmniejszanie skutków ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową i finansową
realizowaną przez ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.
3. Rozwijanie

stałej

współpracy

jednostek

pomocy

społecznej,

organizacji

pozarządowych i Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie monitorowania zjawiska
bezrobocia, obejmującej: upowszechnianie ofert pracy i informacji o wolnych
miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego oraz szkoleniach i kursach
umożliwiających podniesienie i zmianę kwalifikacji zawodowych, organizowanie
stażów i przygotowania zawodowego oraz zatrudnienia subsydiowanego.
4. Objęcie szczególną pomocą osób długotrwale bezrobotnych.
Cel operacyjny 2 – współpraca w tworzeniu spójnego systemu wsparcia dla
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny
zastępcze.
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Kierunki działań:
1. Podejmowanie działań w kierunku zabezpieczenia mieszkań chronionych dla
wychowanków opuszczających system pieczy zastępczej, w tym organizacja mieszkań
chronionych.
2. Objęcie specjalistycznym wsparciem wychowanków w procesie usamodzielnienia.
3. Udzielanie pomocy finansowej dla usamodzielnianych wychowanków.
4. Zwiększenie umiejętności społecznych i zawodowych usamodzielniających się
wychowanków z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Cel operacyjny 3 – wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
Kierunki działań:
1. Wspieranie

upowszechniania

opieki

przedszkolnej,

szkolnictwa

integracyjnego

i specjalnego.
2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
u dzieci poprzez: 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.
3. 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 4 – podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie zjawiska
przemocy w rodzinie oraz ochronę osób doznających przemocy.
Kierunki działań:
1. Rozwijanie społecznej świadomości i wrażliwości na zjawisko przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin, w których
występuje problem przemocy.
3. Ochrona osób doznających przemocy w rodzinie, dążenie do utworzenia hostelu.
4. Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie poprzez oddziaływania korekcyjno –
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edukacyjne.
5. Podnoszenie kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.
6. Rozwijanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Opracowanie

i

realizacja

powiatowego

programu

przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Wskaźniki monitoringowe:
–

liczba osób objętych pomocą przez ośrodki pomocy społecznej z tytułu ubóstwa,

–

liczba usamodzielnianych wychowanków objętych wsparciem finansowym,

–

liczba usamodzielnianych wychowanków objętych poradnictwem specjalistycznym,

–

liczba powstałych mieszkań chronionych,

–

liczba dzieci niepełnosprawnych objętych pomocą pedagogiczno – psychologiczną,

–

liczba dzieci niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków
PFRON,

–

liczba

osób

doznających

przemocy

w

rodzinie

korzystających

ze

wsparcia

specjalistycznego,
–

liczba

osób

stosujących

przemoc

uczestniczących

w

programie

korekcyjno

-edukacyjnym,
–

liczba szkoleń odbytych przez osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
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3.3

Źródła finansowania

Środki finansowe na działania zaplanowane w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Myszkowskiego na lata 2016 – 2022 będą pochodzić:
–

z budżetu powiatu myszkowskiego (w tym z budżetów jednostek organizacyjnych
powiatu),

–

z budżetu państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych,

–

z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych,

–

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

–

z funduszy europejskich,

–

z innych programów i grantów.
Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację strategii nie

jest możliwe ze względu na długi okres obowiązywania dokumentu, brak długookresowych
źródeł finansowania a także wieloletnich dokumentów finansowych określających planowane
wydatki powiatu na bieżącą działalność.
Zakłada się, że cele i działania strategii będą wyznaczał kierunki finansowania polityki
społecznej powiatu myszkowskiego i będą uwzględniane przy konstruowaniu budżetu
powiatu w kolejnych latach.
Zapisy dokumentu będą również kierunkami starań o pozyskiwanie środków
zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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3.4

Monitoring

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegać będą na systematycznej ocenie
realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian
społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie
poszczególnych kwestii społecznych.
Monitorowanie pozwala z jednej strony na ocenę oczekiwanych wyników już
przyjętych zadań, jak i na wprowadzenie ewentualnych korekt w tych zadaniach.
Monitoring jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały okres wdrażania
strategii.

Jego

celem

jest

zapewnienie

zgodności

realizacji

strategii

z

wcześniej

zatwierdzonymi założeniami i wytyczonymi celami.
Zmieniające się

uwarunkowania

zewnętrzne, trendy,

potrzeby

i oczekiwania

społeczne, a także treści nadrzędnych dokumentów strategicznych lub wytyczne dotyczące
źródeł dofinansowań zewnętrznych mogą spowodować konieczność zmian zapisów strategii
w okresie jej obowiązywania. Poza obserwowanymi zmianami i trendami społeczno –
gospodarczymi na kierunek i zakres dokonywanych aktualizacji powinny wpływać również
opinie środowiska lokalnego.
Wdrażanie

strategii

monitorowane

będzie

na

bieżąco

przez

realizatorów

merytorycznych poszczególnych zadań, natomiast ocena stopnia realizacji i osiągniętych
efektów będzie dokonana po zakończeniu okresu obowiązywania dokumentu.
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V. Zakończenie
Opracowana

Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

w

Powiecie

Myszkowskim na lata 2016 – 2022 wyznacza kierunki lokalnej polityki społecznej, która
uwzględnia potrzeby każdego mieszkańca i prowadzi do realizacji założonej misji przyjętej
w niniejszej strategii.
Pozwala na celowe, systematyczne i planowe dążenie do osiągnięcia wytyczonych
celów strategicznych. Realizacja tych celów wymaga dużej aktywności samorządów szczebla
gminnego i powiatu. Nie bez znaczenia jest też zaangażowanie wielu innych podmiotów,
organizacji i instytucji pożytku publicznego – uczestników życia społecznego.
Zbudowana siatka celów strategicznych i kierunków działań uwzględnia najistotniejsze
obszary życia społecznego, które winny być sferą oddziaływania samorządu, by jakość życia
mieszkańców ulegała systematycznej poprawie.
Samorząd lokalny, jako kreator lokalnych rozwiązań, poprzez budowę kapitału
społecznego swoich mieszkańców, dla nich i przez nich, wzmacnia naturalne sieci wsparcia,
wspiera rodzinę w jej naturalnym środowisku, stara się redukować skutki społeczne
bezrobocia, włączając w te procesy organizacje pozarządowe jako swojego partnera.
Należy pamiętać, że strategia jest tylko konstrukcją, która dopiero po wypełnieniu
realnymi działaniami przełoży się na wymierną poprawę jakości życia mieszkańców powiatu
myszkowskiego.
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