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Wstęp
Polityka społeczna jest sferą działania zajmującą się kształtowaniem warunków życia
oraz

stosunków

międzyludzkich.

Instytucją

polityki

społecznej,

której

zadaniem

jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych
jest pomoc społeczna. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej
i samorządowej współpracując na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi
oraz osobami prawnymi i fizycznymi.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest jednym z podstawowych
narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej. Jest ona długotrwałym programem działań,
który ma służyć rozwiązywaniu problemów społecznych oraz określaniu kierunków działań
na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców Powiatu. Obowiązek opracowania i realizacji
strategii na szczeblu powiatowym wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej. Na mocy tejże ustawy do zadań własnych powiatu należy (po konsultacji
z właściwymi terytorialnie gminami) opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych, zawierającej diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian
w zakresie objętym strategią, określenie celów strategicznych, kierunków niezbędnych
działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych i wskaźników realizacji działań,
a następnie realizacja opracowanego dokumentu. W 2007 r. Samorząd Powiatu Będzińskiego
przyjął

do

realizacji

Strategię

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

Powiatu

Będzińskiego na lata 2008-2013. Wyznaczone przez ten dokument cele i priorytety
strategiczne zostały już zrealizowane bądź uległy dezaktualizacji, co stworzyło potrzebę
opracowania nowej Strategii, adekwatnej do aktualnej sytuacji prawnej oraz sytuacji socjalnobytowej lokalnej społeczności.
Nowa Strategia obejmuje okres lat 2014-2020. Za koordynowanie prac nad Strategią
i współpracę z poszczególnymi gminami i podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia
Strategii odpowiedzialny był Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.
W pracach uczestniczyło grono specjalistów z zakresu polityki społecznej i zatrudnienia,
m.in. pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy,
policji, sądu i organizacji pozarządowych.
Uczestnicy prac zostali przydzieleni do 4 zespołów roboczych:
- zespół ds. rynku pracy, bezrobocia i zatrudnienia,
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- zespół ds. analizy sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin oraz zapotrzebowania na pomoc
społeczną,
- zespół ds. niepełnosprawności oraz
- zespół ds. analizy pieczy zastępczej.
W trakcie warsztatów strategicznych uczestnicy wykazali się dużą umiejętnością
pracy w zespole oraz umiejętnością oceny zjawisk społecznych zachodzących w Powiecie.
Wiedza

ekspertów

pozwalała

na

dobre

zdiagnozowanie

problemów

społecznych

Powiatu

Będzińskiego

oraz rozpoznanie zasobów Powiatu, służących do ich rozwiązania.
Do

opracowania

wykorzystano

dane

ujęte

diagnozy
w

problemów

sprawozdaniach

społecznych
MPiPS-03

świadczące

o

wielkości

zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców Powiatu Będzińskiego. Ta analiza
pozwoliła wskazać, jakie są najistotniejsze obszary problemów społecznych, na które należy
zwrócić szczególną uwagę podczas opracowywania Strategii. W statystyce sporządzanej
przez ośrodki pomocy społecznej skoncentrowano się przede wszystkim na przyczynach
przyznawanej pomocy społecznej. Dla znalezienia właściwych wniosków przeprowadzono
analizę operacyjną przy użyciu metody Pareto. Przekładając rozumienie tej zasady
na analizowanie sytuacji można w uproszczeniu przyjąć, że ok. 20% zjawisk warunkujących
problemy społeczne dotyczy ok. 80% osób korzystających z pomocy społecznej. W diagnozie
problemów społecznych odniesiono się także do problemu niepełnosprawności w Powiecie
Będzińskim. Analizując problem niepełnosprawności na terenie Powiatu posłużono się
danymi uzyskanymi z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Będzinie. Do przedstawienia sytuacji rynku pracy w Powiecie Będzińskim wykorzystano
sprawozdania MPiPS-01 dotyczące bezrobocia rejestrowanego. Poszczególne części analizy
powiatowego rynku pracy odnoszą się do istotnych dla Strategii obszarów problemowych,
natomiast do analizy stanu pieczy zastępczej wykorzystano sprawozdania MPiPS-05.
Na warsztatach strategicznych eksperci dokonali oceny mocnych i słabych stron
Powiatu i jego zaplecza użytecznego w rozwiązywaniu problemów społecznych,
a także oszacowali szanse i zagrożenia pochodzące z zewnątrz. Podczas warsztatów
w wyniku dyskusji wypracowano misję polityki społecznej Powiatu Będzińskiego
oraz wizję tego, jak Powiat będzie wyglądał w 2020 r. Ustalono także cele polityki
społecznej, po czym z 22 celów operacyjnych wyłoniono w drodze głosowania
6 najistotniejszych celów, które powinny być osiągnięte w najkrótszym czasie.
Uznano także, że projekty realizacyjne dla celów priorytetowych powinny być opracowane
i zgłoszone w pierwszej kolejności. W Strategii uściślono ponadto sposób wdrażania
5

dokumentu i monitorowania realizacji zadań, sprecyzowano system zarządzania jej realizacją,
a także ustalono źródła finansowania na zaplanowane w Strategii działania.
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1. Cel i proces tworzenia strategii
1.1. Zasady opracowywania strategii
Uspołecznienie procesu planowania strategicznego poprzez włączenie do prac
nad dokumentem jak najszerszego grona reprezentantów wszystkich instytucji społecznych
funkcjonujących w powiecie jest wymogiem Unii Europejskiej. Wymóg ten wiąże się
z zastosowaniem zamieszczonych poniżej zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej:


programowanie – obowiązek tworzenia długookresowych strategii i planów rozwoju
na poziomie narodowym, wojewódzkim i wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione
potrzebami lokalnymi (także na poziomie gmin i powiatów);



subsydiarność – jasne określenie kompetencji władzy wykonawczej różnych szczebli
i upoważnienie (na mocy stosowanych aktów prawnych) samorządów do programowania
i realizacji polityki społecznej regionu;



partnerstwo –obowiązek konsultowania polityki społecznej z partnerami społecznymi
na każdym poziomie programowania polityki społecznej;



koncentracja – wybór i ustalenie hierarchii priorytetów w ramach programów operacyjnych
i systematyczne zwiększanie przydziału środków na te działania w obszarach, na których
koncentrują się problemy społeczne i ekonomiczne.
1.2. Uwarunkowania prawne i zgodność z innymi dokumentami strategicznymi
Podczas opracowywania strategii opierano się na aktach prawnych dających podstawy

do różnych działań w sferze polityki społecznej:


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) określająca zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej
oraz zasady i tryb ich udzielania, organizację pomocy społecznej oraz zasady i tryb
postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.



Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r. poz. 674) - określająca zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135) – określająca zasady i formy wspierania rodziny
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przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zasady
i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich
wychowanków, zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
oraz zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) – regulująca status prawny
oraz prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych.



Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536) – regulująca m.in. zasady prowadzenia działalności
pożytku

publicznego

przez

organizacje

pozarządowe

w

sferze

zadań

publicznych

oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,
uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego
oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego oraz warunki wykonywania świadczeń
przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2011 r.
Nr 149, poz. 887) – określająca zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i zasady postępowania
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.



Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) – określająca m.in. zasady działania
i kompetencje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zasady sprzedaży

napojów alkoholowych oraz postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu.


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 124)
– określająca m.in. zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu,
wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może
prowadzić do narkomanii oraz kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i określonych
rozporządzeń.
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Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Będzińskiego
na lata 2014-2020 wpisuje się także w dokumenty strategiczne wyższego szczebla. Przede
wszystkim pozostaje w spójności z:


Strategią „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu”,



Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015,



Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,



Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020,



Strategią Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2009-2020,



Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Projekt),



Strategią Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu
miejskiego, wraz z programem działań dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).
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2. Charakterystyka Powiatu Będzińskiego
2.1. Podstawowe informacje o powiecie
Powiat Będziński położony jest w centralnej części Województwa Śląskiego. Zajmuje
powierzchnię 364 km², co plasuje go na 13 miejscu wśród powiatów ziemskich i miast
na prawach powiatu w regionie. Podstawową gałęzią gospodarki jest prężnie rozwijająca się
energetyka oraz hutnictwo metali niezależnych. Uzupełnieniem przemysłu jest drobna
wytwórczość, rzemiosło i usługi.
2.2. Podział administracyjny
W skład powiatu wchodzą:
- gminy miejskie: Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice;
- gminy miejsko-wiejskie: Siewierz;
- gminy wiejskie: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary.

Rycina 1. Podział administracyjny powiatu będzińskiego
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Będzin
Będzin

jest

historyczną

stolicą

regionu

Zagłębia

Dąbrowskiego.

Należy

do najstarszych miast województwa śląskiego. Jest siedzibą władz powiatu będzińskiego.
Pełni rolę ośrodka handlowego, finansowo-gospodarczego, administracyjnego i kulturalnooświatowego regionu. Miasto zajmuje powierzchnię 37,37 km2, co stanowi 10,3% powiatu
będzińskiego i 0,3% województwa śląskiego.
W strukturze użytkowania terenu miasta Będzin dominują tereny zurbanizowane
(42,7% powierzchni terenu) i tereny rolnicze (36,5% powierzchni terenu). Tereny
przemysłowe zajmują 5,8% powierzchni użytkowej miasta, zaś tereny leśne ok. 5,3%.
Gospodarka miasta opiera się na usługach (81,3% w 2011 r.), natomiast przemysł
i budownictwo stanowi tylko 18,3% rodzaju działalności firm.
Czeladź
Czeladź leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Powierzchnia
miasta wynosi ok. 16,4 km2. Historia miasta sięga już XIII wieku. Pod koniec XIX wieku
w granicach miasta powstały dwie kopalnie węgla (Czeladź i Saturn) co spowodowało,
że miasto przybrało charakter typowo przemysłowy. W czasach obecnych na terenie miasta
Czeladź nie działa żadna kopalnia. W 2008 r. otwarto Centrum Handlowe M1- największy
w tamtym czasie obiekt handlowy w południowej Polsce. Największe atrakcje miasta Czeladź
to Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia (stworzona w starym budynku elektrowni
kopalni Saturn) oraz kościół parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Stanisława.

Wojkowice
Gmina Miejska Wojkowice została utworzona z jednostek dawnego podziału
administracyjnego w powiecie będzińskim: Żychcic, Wojkowic Komornych i Kamyc.
Od północy i zachodu Wojkowice zamknięte są obszarem terenów otwartych,
użytkowanych rolniczo (stanowią około 52% ogółu terenów). Na terenie miasta występuje
także wiele mniejszych obszarów upraw rolnych, jednak część terenów wymaga zmiany
struktury upraw ze względu na ponadnormatywne skażenie gleby. Funkcja przemysłowoskładowa Wojkowic skupiona jest głównie w części południowej miasta (tam właśnie
zlokalizowane są pozostałości po zlikwidowanej KWK “Jowisz” i Cementowni “Saturn”).
Ośrodek o oddziaływaniu ogólno-miejskim zlokalizowany jest w rejonie parku miejskiego.
Skupiono tu tereny usług sieciowych, w tym administracji, oświaty i usług, takich jak handel
i gastronomia.
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Psary
Gmina Psary jest gminą wiejską składającą się z dziesięciu sołectw: Psary,
Strzyżowice, Sarnów, Dąbie, Preczów, Gródków, Góra Siewierska, Goląsza, Brzękowice,
Malinowice, a jej powierzchnia wynosi 45,7 km2. Gmina zlokalizowana jest bezpośrednio
przy dwupasmowej drodze krajowej łączącej Katowice i miasta Zagłębia Dąbrowskiego
z Łodzią i Częstochową oraz Cieszynem. Gmina ta otoczona jest wyspowymi wzgórzami
triasowymi, a w jej centralnej części rozciąga się Kotlina Psarska. Lasy na tym terenie
zajmują 14,5%, a użytki rolne 71,5%. Na całym obszarze gminy Psary dominują zbiorowiska
roślinności murawowej, łąkowej oraz grunty orne. Siedliska leśne dominują w kompleksach:
Gródków, Góra Siewierska i Malinowice.

Bobrowniki
Gmina Bobrowniki położona jest w północno-wschodniej części województwa
śląskiego. Zajmuje obszar 52 km2. Do Gminy Bobrowniki należą sołectwa : Bobrowniki,
Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice i Wymysłów. Gmina
położona jest na terenach pagórkowatych, w otoczeniu jezior i wzgórz. Istnieje tam wiele
zwartych kompleksów leśnych, rozdzielających gminę równoleżnikowo, począwszy
od jeziora Świerklaniec na wschodniej granicy przez jezioro Rogoźnik w kierunku
południowo-wschodnim. Na terenie gminy występują duże skupiska lasów bukowych
i zbiorowisk muraw kserotermicznych. Wszystkie przedstawione walory gminy stwarzają
korzystne warunki klimatyczne i wypoczynkowe, dlatego też czynią ją atrakcyjną
pod względem turystycznym.
Dobrze rozwinięty sektor drobnej przedsiębiorczości pozwala na korzystne rokowania,
co do stanu gospodarki gminy. Rozwojowe trendy gospodarcze korespondują z rozwojem
infrastruktury technicznej oraz wysokimi nakładami budżetu gminy na ochronę środowiska,
drogownictwo oraz modernizację bazy instytucji publicznych.
Mierzęcice
Gmina Mierzęcice jest położona w centralnej części Wyżyny Śląskiej. Zajmuje obszar
o powierzchni 51,27 km2. W skład gminy wchodzi dziesięć sołectw: Boguchwałowie,
Mierzęcice, Mierzęcice II, Najdziszów, Nowa Wieś, Przeczyce, Sadowie, Toporowice,
Zawada i Mierzęcice Osiedle. Obszar gminy stanowi jeden z najbardziej malowniczo
położonych terenów w powiecie będzińskim. Dzięki wyżynnemu ukształtowaniu terenu
z licznymi pagórkami, jest to doskonały region zarówno do pieszej, jak i rowerowej
12

turystyki. Na terenie gminy znajduje się Zalew Przeczycko – Siewierski. Wokół zbiornika
występuje unikalna fauna i flora z licznie reprezentowanymi gatunkami objętymi ochroną
prawną. Przy akwenie funkcjonują i coraz dynamiczniej się rozwijają przystanie żeglarskie,
które organizują obozy, rejsy i regaty żeglarskie. Zalew jest także prawdziwym rajem
dla wędkarzy. Na obrzeżach zalewu zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe, campingi
i pola namiotowe. Nieustannie poszerza się baza noclegowa i gastronomiczna, co prowadzi
do dynamicznego rozwoju agroturystyki.

Siewierz
Ziemia siewierska położona jest w północnej części województwa śląskiego. W skład
gminy wchodzą następujące sołectwa: Brudzowice, Dziewki, Gołuchowice, Leśniaki, Nowa
Wioska, Podwarpie, Tuliszów, Warężyn, Wojkowice Kościelne i Żelisławice.
Siewierz jest ważnym węzłem drogowym - krzyżują się tutaj ważne szlaki z Katowic
do Warszawy, z Bytomia do Kielc, a także z Krakowa do Częstochowy oraz z Katowic
do Świętej Anny. Dobre warunki przyrodnicze (czysta woda i powietrze, a także zdrowe lasy
i tereny rolne) oraz liczne zabytki z czasów Księstwa Siewierskiego sprawiają, iż w okresie
letnim Siewierz i okolice są odwiedzane przez licznych turystów.
Tereny gminy Siewierz bogate są w różne minerały. Jest tutaj węgiel brunatny, rudy
cynku i ołowiu oraz rudy żelaza, a także szereg surowców skalnych jak dolomity, wapienie
i piaski. Wielkim bogactwem tej ziemi są wody podziemne. Wody mineralne z okolic
Siewierza należą do najzdrowszych.
Sławków
Sławków to jedna z najstarszych miejscowości na pograniczu Śląska i Małopolski.
Leży we wschodniej części województwa śląskiego. W obecnych granicach terytorialnych
powierzchnia

miasta

wynosi

36,6

km2.

Administracyjnie

Sławków

przynależy

do województwa śląskiego i powiatu będzińskiego.
Miasto ma szansę w niedługim czasie stać się prężnym gospodarczo ośrodkiem
regionu i miejscem lokalizacji największego w Europie "suchego portu". Właśnie w tym
mieście znajduje się najdalej na zachód wysunięta nitka "szerokiego toru", przy którym
w przyszłości ma powstać centrum logistyczne.
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2.3. Demografia
Powiat będziński liczy 151 286 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2012 r.), co stanowi
niespełna 3,3% ludności województwa śląskiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia jest jednym
z najwyższych w Polsce i wynosi 416 osób na 1 km2. Jak już wspomniano powiat będziński
składa się z 8 gmin, a liczbę mieszkańców poszczególnych gmin przedstawia poniższy
wykres:

11638

Bobrowniki
7369

Mierzęcice

6940

Sławków

12151

Siewierz

11673

Psary

9164

Wojkowice

33452

Czeladź

58899

Będzin
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Rycina 2. Liczba mieszkańców poszczególnych gmin powiatu będzińskiego
Źródło: Dane z Urzędów Miast i Gmin

4,87%

Będzin

7,69%

4,59%
38,93%

8,03%

Czeladź
Wojkowice
Psary
Siewierz
Sławków

7,72%

Mierzęcice

6,06%
22,11%

Bobrowniki

Rycina 3. Procentowy rozkład liczby mieszkańców poszczególnych gmin powiatu
będzińskiego
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Zdecydowanie największa część ludności zamieszkuje gminę Będzin – prawie 39%
ogólnej liczby ludności powiatu będzińskiego. Drugą najczęściej zamieszkiwaną gminą jest
Czeladź – 22,11% mieszkańców powiatu. Rozkład liczby mieszkańców w pozostałych
gminach jest do siebie podobny i waha się w granicach od 4,59% w gminie Sławków
do 8,03% w gminie Siewierz.

Mężczyźni

0-17 lat

Wiek
produkcyjny

Wiek
poprodukcyjny

Kobiety łącznie

0-17 lat

Wiek
produkcyjny

Wiek
poprodukcyjny

Mężczyźni
łącznie

Kobiety

Będzin

4509

17934

8382

30825

4748

19886

3440

28074

Czeladź

2411

10310

4850

17571

2630

11178

2073

15881

Wojkowice

660

2845

1308

4813

663

3112

576

4351

Psary

913

3456

1719

6088

977

3856

752

5585

Siewierz

943

3686

1666

6295

986

4101

769

5856

Sławków

573

2418

629

3620

642

2285

393

3320

Mierzęcice

625

2214

946

3785

638

2479

467

3584

Bobrowniki

908

3504

1746

6158

984

3729

767

5480

11542

46367

21246

79155

12268

50626

9237

72131

Razem

Tabela 1. Struktura mieszkańców powiatu będzińskiego według płci i wieku ekonomicznego
Źródło: Dane z Urzędów Miast i Gmin
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47,68%
Kobiety

52,32%

Mężczyźni

Rycina 4. Struktura płci mieszkańców powiatu będzińskiego

15,74%

20,15%

0-17 lat

Mieszkańcy w wieku
produkcyjnym

Mieszkańcy w wieku
poprodukcyjnum

64,11%

Rycina 5. Struktura wieku ekonomicznego mieszkańców powiatu będzińskiego
Analizując strukturę mieszkańców pod względem płci okazuje się, że powiat
zamieszkuje więcej kobiet niż mężczyzn. Wśród mieszkańców znaczną część, bo aż 64,11%,
stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Ciekawym jest fakt, że w grupie osób w wieku
poprodukcyjnym (20,15% mieszkańców powiatu) zdecydowanie przeważają kobiety –
jest ich ponad dwukrotnie więcej niż mężczyzn. Wiąże się to zapewne z tym, iż statystycznie
kobiety żyją kilka lat dłużej od mężczyzn. Ludzie młodzi, w wieku 0-17 lat stanowią
niespełna 16% społeczeństwa zamieszkującego powiat będziński.
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3. Diagnoza problemów społecznych Powiatu Będzińskiego na podstawie danych
wtórnych

3.1. Ubóstwo
Interpretacja

pojęcia

„ubóstwo”

jest

wielorako

uwarunkowana,

zarówno

pod względem istoty ubóstwa (ubóstwo absolutne i ubóstwo względne), jego mierników
i kryteriów (minimum biologiczne, minimum socjalne, poziom dochodów, poziom
oraz struktura wydatków, ale i subiektywne poczucie ubóstwa), przyczyn ubóstwa,
jak i sposobów walki z ubóstwem, a szczególnie roli państwa, samopomocy i solidarności
społecznej. Na potrzeby niniejszej Strategii przyjmiemy pojęcie ubóstwa jako stanu,
w którym jednostce czy grupie społecznej brakuje środków na zaspokojenie podstawowych
potrzeb, uznawanych w danej społeczności za niezbędne1. Pod pojęciem „podstawowe
potrzeby” należy rozumieć, nie tylko wyżywienie, ale także takie potrzeby jak: ubranie,
mieszkanie, zachowanie zdrowia, uzyskanie wykształcenia, czy nawet zaspokojenie sfer
intelektualnych. Ubóstwo może przybierać różne postaci, czy też stopnie: niedostatku, biedy,
nędzy. Jest ono stanem różnego rodzaju braków i to takiego rodzaju i w takich rozmiarach,
że człowiek permanentnie nie zaspokaja swoich podstawowych potrzeb. Z tego powodu czuje
się poniżony w swojej ludzkiej godności, a rozwój jego osobowości przeżywa kryzys. Często
niestety tego stanu o własnych siłach nie może przezwyciężyć. Wszystkie zatem postaci
ubóstwa wzajemnie się warunkują i powodują uboczne skutki społeczne — od poczucia
bezradności i utraty motywacji do działania, po choroby, a w skrajnych przypadkach nawet
do śmierci. Ubóstwo zapewne w istotny sposób powiązane jest także z występowaniem
wykluczenia społecznego. Oczywiście nie można twierdzić, ze wszystkie osoby ubogie
są wykluczone społecznie, jednak obszar współwystępowania tych obu zjawisk
jest prawdopodobnie znaczny. Ze względu na komercjalizację wielu elementów usług
społecznych osoby ubogie często narażone są na dyskryminację w takich obszarach
jak dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji czy kultury. Niestety najczęściej te trudności
szczególnie dotykają dzieci i młodzież.. Ubóstwo sprawia, że rodziny ograniczają kształcenie

1

T. Kowalak, E. Leś, Kwestia ubóstwa. Definicja i kryteria ubóstwa, [W:] A. Rajkiewicz, J. Supińska,
M. Księżpolski (red.) Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Katowice 1998, s. 137
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dzieci z powodu trudności finansowych i wysokich kosztów edukacji, a to z kolei sprawia,
że dzieci powielają status swoich rodziców.
Aby rozeznać skalę ubóstwa w powiecie będzińskim posłużono się sprawozdaniami
MPiPS-03 świadczącymi o wielkości zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców
na pomoc społeczną, opracowanymi przez ośrodki pomocy społecznej.
Ustawa o pomocy społecznej podaje zamkniętą listę powodów, dla których każdy
mieszkaniec ma prawo skorzystać z systemu pomocy społecznej. Przesłanką podstawową
przyznawania pomocy jest spełnianie kryterium dochodowego, informującego o istotnym
braku środków do życia.
Jak wynika z poniższej tabeli oraz wykresu głównym powodem przyznawania pomocy
rodzinom

przez

ośrodki

pomocy

społecznej

prócz bezrobocia, jest właśnie ubóstwo.
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na

terenie

powiatu

będzińskiego,

Będzin

Czeladź

Wojkowice

Psary

Mierzęcice

Bobrowniki

Siewierz

Sławków

Razem

Ubóstwo

1186

454

135

102

16

128

127

147

2295

Sieroctwo

1

0

1

0

0

0

0

0

2

Bezdomność

81

67

13

3

3

4

5

10

186

Potrzeba ochrony macierzyństwa

197

28

24

15

19

34

16

22

355

Bezrobocie

1052

644

91

85

43

141

107

171

2334

Niepełnosprawność

665

309

76

90

32

34

94

79

1379

Długotrwała lub ciężka choroba

805

323

37

153

48

44

114

75

1599

Bezradność w spawach
opiekuńczo-wychowawczych

817

144

40

81

30

20

63

47

1242

Przemoc w rodzinie

22

6

1

10

0

6

0

2

47

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alkoholizm

198

87

6

41

13

21

17

65

448

Narkomania

4

7

0

0

0

0

0

0

11

Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego

67

27

4

3

0

3

2

5

111

Trudności w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zdarzenia losowe

0

4

1

2

0

3

1

2

13

Sytuacja kryzysowa

5

0

0

1

0

0

0

1

7

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabela 2. Powody przyznania pomocy klientom ośrodków pomocy społecznej w powiecie będzińskim – liczba rodzin
Źródło: Dane ze sprawozdań MPiPS- 03 Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu będzińskiego
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Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
1,11%

Potrzeba ochrony macierzyństwa

0,11%

Bezrobocie

4,47%

Niepełnosprawność

0,07%
0,13%

0,47%

Długotrwała lub ciężka choroba
22,88%

12,38%

Bezradność w spawach opiekuńczowychowawczych
Przemoc w rodzinie

0,02%
1,85%

Sytuacja kryzysowa
Alkoholizm
3,54%

15,94%

Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Zdarzenia losowe

23,27%

13,75%

Rycina 6. Powody przyznania pomocy rodzinom zamieszkującym powiat będziński – 2012 r.
Jednym z najważniejszych czynników, jeśli nie najważniejszym, zwiększających
zagrożenie ubóstwem jest bezrobocie. W 2012 r. z powodu bezrobocia z różnych form
pomocy skorzystały 2334 rodziny (aż 23,27% ogólnej liczby powodów przyznania pomocy).
Z niewiele mniejszą częstotliwością pomoc dla rodzin potrzebujących w 2012 r.
kierowano z powodu ubóstwa, bo aż do 2295 rodzin (22,88% rodzin), liczących ogółem
5140 osób, z przeciętną liczbą 2,23 osoby w rodzinie.
Na wysokim

poziomie

kształtuje się zagrożenie ubóstwem

w rodzinach,

których członkowie dotknięci są niepełnosprawnością i chorobami. W 2012 r. z tytułu
niepełnosprawności pomocą objęto 1379 rodzin, które liczyły 2616 osób. Jednocześnie
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby wsparcie przyznano 1599 rodzinom, w których
było łącznie 3066 osób. Przyjmując, iż niepełnosprawność pozostaje w znacznej korelacji
z przewlekłą i ciężką chorobą okazuje się, że z wymienionych powodów z pomocy
skorzystało łącznie 5682 mieszkańców powiatu, co stanowi prawie 4% ogólnej liczby
jego mieszkańców.
Należy zwrócić uwagę, że istnieją przyczyny, które w poważnym stopniu i skali
determinują problemy społeczne, ale istnieją również takie, które w kontekście strategicznym
można uznać za marginalne.
Ocena

istotności

problemów

społecznych

ukazuje,

iż

w

Strategii

należy

skoncentrować się na szczególnie istotnych i najpoważniejszych obszarach problemowych.
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POWIAT BĘDZIŃSKI

Bezrobocie

2334

Liczba
osób
w
rodzinie
5975

Ubóstwo

2295

5140

22,88%

46,15%

Długotrwała lub ciężka
choroba

1599

3066

15,94%

62,09%

Niepełnosprawność

1379

2616

13,75%

75,84%

1242

3569

12,38%

88,22%

448

831

4,47%

92,69%

355

1402

3,54%

96,23%

186

221

1,85%

98,08%

111

188

1,11%

99,19%

Kategoria

Bezradność w spawach
opiekuńczowychowawczych
Alkoholizm
Potrzeba ochrony
macierzyństwa
Bezdomność
Trudności w
przystosowaniu
do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego
Przemoc w rodzinie
Zdarzenia losowe
Narkomania
Sytuacja kryzysowa
Sieroctwo
Razem

Liczba
rodzin
ogółem

% udziału
w
populacji

Skumulowana
wartość cechy

23,27%

23,27%

Istotność
kategorii

A

B

C
47
13
11
7
2

147
43
21
19
3

0,47%
0,13%
0,11%
0,07%
0,02%

99,66%
99,79%
99,90%
99,97%
99,99%

10 029

23 241

99,99%

-

Tabela 3. Ocena istotności problemów społecznych przeprowadzona metodą Pareto
Z powyższej oceny wynika, iż najpoważniejszymi kategoriami problemowymi
powiatu będzińskiego są bezrobocie (23,27% udziału w populacji), ubóstwo (22,88%),
długotrwała lub ciężka choroba (15,94%) oraz niepełnosprawność (13,75%).
Nie można jednak zapomnieć, że pozostałe problemy społeczne w przypadku
zaniedbania mogą zostać przesunięte do wyższej kategorii.
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3.2. Bezrobocie
Bezrobociem nazywamy brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy
i jej poszukujących2. Z reguły bezpośrednią przyczyna bezrobocia jest niewystarczająca
liczba wolnych miejsc pracy, wadliwa organizacja rynku pracy oraz brak odpowiednich
kwalifikacji wśród osób bezrobotnych. Brak pracy, pobieranie zasiłku, a następnie jego utrata
w konsekwencji może prowadzić do wspomnianego już ubóstwa. Bezrobocie negatywnie
wpływa zarówno na kondycję ekonomiczną poszczególnych rodzin, jak i pozamaterialne
kwestie życia. Pogorszenie funkcjonowania tych rodzin zazwyczaj jest proporcjonalne
do okresu pozostawania bez pracy, to z kolei może przejawiać się problemami opiekuńczowychowawczymi, przemocą w rodzinie, a finalnie rozpadem rodziny lub zanikiem autorytetu
rodzicielskiego. Najbardziej jednak widocznym skutkiem pozostawania w bezrobociu
jest obniżenie standardu materialnego powodujące konieczność korzystania z pomocy
społecznej.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie na dzień 30.06.2013 r. zarejestrowane
były 8302 osoby i w porównaniu z danymi sprzed roku liczba bezrobotnych zwiększyła się
o 13,91 % tj. o 1014 osób.

3970
2013

4332

Mężczyźni
Kobiety
3326
2012

3962

0
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Rycina 7. Zarejestrowani bezrobotni według płci - stan na dzień 30.06.2012 r. i 30.06.2013 r.
Źródło: Statystyka PUP w Będzinie

2

Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 r., s. 47
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Wśród ogółu bezrobotnych wg stanu na koniec czerwca 2013 roku:
 52,18% (4332 osoby) to kobiety (w analogicznym okresie 2012 r. kobiety
stanowiły 54,36% - 3962 osoby);
 13,94% (1158 osób) posiadało prawo do zasiłku (w czerwcu 2012 r. 14,42% 1051 osób);
 81,24% (6745 osób) poprzednio pracowało

( w porównywalnym okresie

2012 r. 80,96% - 5901 osób);
 20,30% (1686 osób) mieszkało na wsi ( przed rokiem 19,95% - 1454 osoby).
Wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy grupę najliczniejszą
stanowiły osoby bez wykształcenia średniego – 4456 osób, a następnie długotrwale
bezrobotne - 4029 osób, bez kwalifikacji zawodowych – 2624 osoby, powyżej 50 roku życia
– 2159 osób, bez doświadczenia zawodowego – 1986 osób, osoby do 25 roku życia –
1061 osób, samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 808 osób,
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 744 osoby, niepełnosprawni –
366 osób, osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia – 217.
W skali roku we wszystkich grupach zaliczanych do osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy zanotowano wzrost liczby bezrobotnych. Wyjątek stanowiły osoby
niepełnosprawne. W tej kategorii odnotowano spadek o 3,43 % (tj. o 13 osób).

Osoby w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

Liczba bezrobotnych

Wzrost liczby
bezrobotnych
ogółem
w%
644
16,89

30.06.2012
3812

30.06.2013
4456

długotrwale bezrobotne

3519

4029

510

4,49

bez doświadczenia zawodowego

1820

1986

166

9,12

bez kwalifikacji zawodowych

2062

2624

562

27,25

powyżej 50 roku życia

1919

2159

240

12,50

osoby do 25 roku życia

962

1061

99

10,29

samotnie wychowujące co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia

679

808

129

18,99

bez wykształcenia średniego
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kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka
niepełnosprawni
które po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęły zatrudnienia

702

744

42

5,98

379

366

13 (↓)

3,43

184

217

33

17,93

Tabela 4. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy według stanu na dzień 30.06.2012 r.
i 30.06.2013 r.
Źródło: Statystyka PUP w Będzinie

513
548

osoby do 25 roku życia

1764

długotrw ale bezrobotni

2265

0

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu…

744
1202

pow yżej 50 roku życia

957
1207
1417

bez kw alifikacji zaw odow ych

883

bez dośw iadczenia zaw odow ego

1103
2576

bez w ykształcenia średniego

1880
175

samotnie w ychow ujące co najmniej jedno…
osoby, które po odbyciu kary…

22

633

195
185
181

niepełnospraw ni
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Mężczyźni
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Rycina 8. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy według płci - stan
na dzień 30.06.2013 r.
Źródło: Statystyka PUP w Będzinie

Pod koniec I półrocza 2013 roku największy odsetek osób zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie pochodził z terenu gminy Będzin – 42,15 %
(3500 osób). Drugą co do wielkości gminą była Czeladź – 23,59 % (1959 osób), następną
osoby z terenu miasta i gminy Siewierz – 6,98 % (580 osób). Bezrobotni zamieszkali
w gminie Psary

stanowili 6,93 % ogółu zarejestrowanych (576 osób), z terenu gmin

Bobrowniki 5,98 % (497 osób) oraz Wojkowice 5,46 % (454 osoby). Najmniejszy odsetek
w ewidencji PUP stanowili mieszkańcy gmin: Mierzęcice 3,9 % (324 osoby)
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oraz Sławków 4,96% (412 osób). Należy zaznaczyć, iż na przestrzeni ostatniego roku
zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych we wszystkich gminach Powiatu Będzińskiego.

412
340

Sławków

580
527

Siewierz
324
275

Mierzęcice

576
476

Psary
Bobrowniki

497
427

Wojkowice

454
422

30.06.2013
30.06.2012

1959

Czeladź

1727
3500

Będzin

3094
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Liczba bezrobotnych ogółem:
30.06.2012 r. – 7288 osób
30.06.2013 r. – 8302 osób

Rycina 9. Liczba bezrobotnych w gminach powiatu będzińskiego według stanu na dzień
30.06.2012 r. i 30.06.2013 r.
Źródło: Statystyka PUP w Będzinie
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wykształcenie

staż pracy

czas pozostawania bez pracy

Rycina 10. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 30.06.2013 r.
Źródło: Statystyka PUP w Będzinie

Ostatniego dnia czerwca 2013 roku najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych
bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata - 2510 osób oraz w wieku 35-44 lata 1883 osoby. W wyżej wymienionych grupach sklasyfikowano 52,91 % ogółu wszystkich
zarejestrowanych bezrobotnych. W analogicznym okresie 2012 roku miała miejsce podobna
sytuacja. Grupami dominującymi były osoby w przedziałach wiekowych 25-34 lata –
2304 osoby oraz 35-44 lata – 1535 osób, w których sklasyfikowano 52,67 % ogółu
bezrobotnych.

WIEK
18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

30.06.2012

962

2304

1535

1436

862

189

30.06.2013

1061

2510

1883

1582

1011

255

Tabela 5. Osoby bezrobotne według wieku - stan na dzień 30.06.2012 r. i 30.06.2013 r.
Źródło: Statystyka PUP w Będzinie
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Biorąc pod uwagę wykształcenie osób bezrobotnych wzrost ich liczby odnotowano
we wszystkich poziomach wykształcenia, przy czym najwyższy wzrost zaobserwowano
wśród bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej o 17,46% (tj. o 388 osób),
a następnie z wykształceniem zasadniczym zawodowym o 16,09% (256 osób). Wśród osób
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym liczba bezrobotnych wzrosła
o 9,18% (169 osób), z wykształceniem wyższym o 18,32% (160 osób), z wykształceniem
średnim ogólnym o 5,36% (41 osób).

WYKSZTAŁCENIE
wyższe

średnie
ogólnokształcące

policealne
i śr. zawodowe

zasadnicze
zawodowe

gimnazjalne
i poniżej

30.06.2012

873

1839

764

1591

2221

30.06.2013

1033

2008

805

1847

2609

Tabela 6. Osoby bezrobotne według poziomu wykształcenia - stan na dzień 30.06.2012 r.
i 30.06.2013 r.
Źródło: Statystyka PUP w Będzinie

Bezrobotni pozostający w ewidencji PUP w Będzinie to przede wszystkim osoby
ze stażem pracy od 1-5 lat – 20,06% (1666 osób) oraz osoby bez stażu pracy – 18,75%
(1557 osób). Należy podkreślić, iż w odniesieniu do końca czerwca 2012 roku liczba osób
bez doświadczenia zawodowego zwiększyła się o 12,25% tj. o 170 osób. Niemniej jednak
wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich grupach.

STAŻ PRACY OGÓŁEM
do 1 roku

1-5

5-10

10-20

20-30

30 lat
i więcej

bez stażu

30.06.2012

1112

1503

1020

1144

826

296

1387

30.06.2013

1274

1666

1249

1279

929

348

1557

Tabela 7. Osoby bezrobotne według stażu pracy - stan na dzień 30.06.2012 r. i 30.06.2013 r.
Źródło: Statystyka PUP w Będzinie
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Analizując długość okresu pozostawania bez pracy najbardziej widocznie zwiększyła
się liczba bezrobotnych pozostających bez pracy pow. 24 miesięcy – 39,46% (tj. o 371 osób)
oraz przez okres od 3-6 miesięcy – o 282 osoby tj. o 18,43%. Wśród osób pozostających
bez pracy od 6-12 miesięcy liczba bezrobotnych wzrosła o 16% (254 osoby),
od 12-24 miesięcy o 4,88% (70 osób), od 1-3 miesięcy o 2,78% (32 osoby), natomiast wśród
osób do 1 miesiąca o 0,76% ( tj. o 5 osób).

CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY W MIESIĄCACH
30.06.2012
30.06.2013
Tabela

8.

do 1
650
655
Osoby

1-3
1149
1181
bezrobotne

3-6
1530
1812
czasu

według

6-12
1587
1841
pozostawania

12-24
1432
1502
bez

pow.24
940
1311
pracy

-

stan

na dzień 30.06.2012 r. i 30.06.2013 r.
Źródło: Statystyka PUP w Będzinie

Podsumowując,

z

analizy

danych

społeczno-demograficznych

bezrobotnych

zarejestrowanych w PUP w Będzinie wynika, iż największy odsetek bezrobotnych
pozostających w ewidencji Urzędu to osoby w wieku 25-34 lata – 30,23%, z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej – 31,42% oraz bez stażu pracy – 18,75%.

3.3. Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza
Współczesne problemy, takie jak ubóstwo, bezrobocie czy przemoc w rodzinie mogą
prowadzić do występowania zjawiska wyuczonej bezradności i trudności opiekuńczowychowawczych. Bardzo często niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych
dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami, do których najczęściej należą przemoc domowa,
uzależnienie od środków psychoaktywnych, problemy w pełnieniu ról małżeńskich
czy rodzicielskich, a nawet zawodowych. Problemy te wyrażają się m. in. w postaci trudności
adaptacyjnych, niedojrzałości emocjonalnej, problemach we współżyciu z ludźmi,
a także niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dziecko z tzw. trudnościami
wychowawczymi często przejawia zachowania buntownicze, bywa agresywne, konfliktowe,
łamie panujące obyczaje, normy, czy wartości.
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Z danych statystycznych Sądu Rejonowego w Będzinie, Wydziału III Rodzinnego
i Nieletnich wynika, że najczęstszą przyczyną rozpoznawania przez Sąd sprawy nieletnich
są przejawy demoralizacji, w tym nie realizowanie obowiązku szkolnego, dopuszczanie się
drobnych kradzieży oraz spożywanie alkoholu. W Sądzie Rejonowym w Będzinie, Wydziale
III Rodzinnym i Nieletnich, zatrudnionych jest 6 kuratorów zawodowych rodzinnych
oraz 31 społecznych. W 2012 r. 213 rodzin (w tym 614 osób) objętych było (na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu) opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia
władzy rodzicielskiej. Nadzorem kuratorskim objętych było 137 nieletnich, wobec których
zostały prawomocnie orzeczone środki poprawcze lub środki wychowawcze, natomiast
w 16 przypadkach wydano postanowienie o umieszczeniu małoletniego w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym lub Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
Na chwilę obecną stosunkowo niewiele spraw wszczynanych jest z art. 207 kk
(stosowanie przemocy przez nieletnich). Niepokojącym przejawem jest wzrost liczby spraw,
w których oprócz problemów wychowawczych czy dydaktycznych występują także poważne
problemy zdrowotne nieletnich, w tym zaburzenia w sferze psychicznej. W związku
z powyższym istnieje konieczność ścisłej współpracy z psychiatrami, psychologami
i terapeutami. Zwiększyła się tym samym liczba spraw, w których zachodzi wręcz
konieczność

umieszczania

nieletnich

w

specjalistycznych

placówkach

leczniczych

w Garwolinie, Zaborzu czy Toszku (w 2012 r. w takich placówkach umieszczono
5 nieletnich).
Zgodnie z danymi Sądu Rejonowego najczęstsza przyczyną ingerencji Sądu
w sprawach opiekuńczych są stwierdzane zaniedbania w sferze zaspakajania podstawowych
potrzeb bytowych, socjalnych i wychowawczych.
Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest wzrost częstości stwierdzania problemów
nadużywania alkoholu wśród młodych kobiet oraz kobiet w ciąży. W 2012 r. w ramach
podejmowanych czynności kuratorzy zachęcili do dobrowolnego leczenia w lecznictwie
stacjonarnym w Rybniku 8 kobiet, którym groziło odebranie dzieci. Nastąpił także wyraźny
wzrost liczby spraw wszczynanych z powodu założenia Niebieskiej Karty. Nie zaskakuje fakt,
że przemoc w rodzinie występuje prawie zawsze w połączeniu z problemami alkoholowymi
jej członków. Na szczęście widoczne są efekty interdyscyplinarnej współpracy instytucji
powołanych do rozwiązywania problemów rodziny, takich jak Policja, MOPS , OWDziR, Sąd
i pedagodzy szkolni. Wynika to m.in. z szybkiej reakcji właściwych instytucji na zjawisko
przemocy, a także właściwej diagnozy i rozeznania środowiska.
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Niewydolność i bezradność wychowawcza może w efekcie doprowadzić do zjawiska
sieroctwa. Owo zjawisko związane jest ze stanem pozbawienia dzieci, trwale lub przejściowo,
szans wychowywania we własnej rodzinie, ze względu na brak odpowiednich warunków
opiekuńczo – wychowawczych. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
niejednokrotnie jest podstawą do organizowania zastępczych form opieki nad dzieckiem.
„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony
dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce
o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony
przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką
społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków,
a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej
trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc
dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji
pracujących z dziećmi i rodzicami”3 uchwalono ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa określa zarówno zasady i formy wspierania
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
jak i zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, traktując je jako dopełniające się
i wzajemnie powiązane. Szeroko rozumianą profilaktykę, czyli pomoc rodzinie w opiece
i wychowaniu dziecka oraz pracę z rodziną przydzielono gminie, a rodzinna i instytucjonalna
piecza zastępcza jest zadaniem powiatu. Piecza zastępcza może być sprawowana w formie
rodzinnej pieczy zastępczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Wyróżniamy następujące typy rodzin zastępczych:
- rodziny zastępcze spokrewnione
- rodziny zastępcze niezawodowe
- rodziny zastępcze zawodowe
- rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne
- rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego
- rodzinne domy dziecka.
Liczbę poszczególnych typów rodzin na terenie powiatu będzińskiego oraz liczbę
dzieci w nich umieszczonych w roku 2012 oraz w I półroczu 2013 r. przedstawiają poniższe
tabele.

3

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 135)
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Charakter rodzin zastępczych

Liczba rodzin
zastępczych

Liczba dzieci
umieszczonych
w rodzinach
zastępczych

Rodziny zastępcze spokrewnione

154

190

Rodziny zastępcze niezawodowe

41

50

Rodziny zastępcze zawodowe

6

17

Razem

201

257

Tabela 9. Liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych
typach rodzin w 2012 r.

Charakter rodzin zastępczych

Liczba rodzin
zastępczych

Liczba dzieci
umieszczonych
w rodzinach
zastępczych

Rodziny zastępcze spokrewnione

167

208

Rodziny zastępcze niezawodowe

39

47

Rodziny zastępcze zawodowe

7

16

Razem

213

271

Tabela 10. Liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych
typach rodzin – stan na dzień 30.06.2013 r.

Od końca 2012 r. do dnia 30.06.2013 r. przybyło 13 rodzin zastępczych
spokrewnionych i 1 rodzina zastępcza zawodowa, natomiast rozwiązaniu uległy 2 rodziny
niezawodowe.
Liczba dzieci umieszczonych we wspomnianych rodzinach wzrosła z 257 w 2012 r.,
do 271 w dniu 30.06.2013 r.
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Liczba dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej przez ostatnie lata
także ulegała niewielkim wahaniom, a obrazuje to poniższa tabela:

Liczba wychowanków
Grupa/Filia

2011 r.

2012 r.

30.06.2013 r.

I gr. Sarnów
II gr. Sarnów
III gr. Sarnów
Będzin, ul. Żwirki i Wigury
Będzin, ul. Małachowskiego
Psary, ul. Łączna
Siewierz, ul. Kościuszki
SOSW Będzin
SOSW Gołuchowice
SOSW Katowice
Razem:

18
17
17
12
13
13
13
9
8
120

10
16
18
12
12
13
14
6
8
2
111

15
20
19
17
15
14
16
7
7
2
132

Tabela 11. Liczba dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Sarnowie w poszczególnych
latach.

W dniu 30.06.2013 r. w Domu Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie
umieszczonych było 132 dzieci – więcej o 21 niż pół roku wcześniej. Najliczniejsza z fillii
Domu Dziecka to główna siedziba w Sarnowie, w której na dzień 30.06.2013 r.
zamieszkiwało 54 dzieci, co stanowi 41% ogólnej liczby wychowanków Domu Dziecka.
Oprócz pozostałych filii w Będzinie, Psarach i Siewierzu podopieczni umieszczeni są także
w

Specjalnych

Ośrodkach

Szkolno-Wychowawczych

i Katowicach (łącznie 16 wychowanków).
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w

Będzinie,

Gołuchowicach

Ruch wychowanka:
Przyjęcia do domu dziecka
Opuszczający dom dziecka, w tym:
rodziny zastępcze
przysposobienie
usamodzielnienie
powrót do rodziny własnej

2011 r.

2012 r.

2013 r.

56
49
6
7
9
27

35
44
13
9
12
10

40
19
6
5
7
1

Tabela 12. Ruch wychowanków Domu Dziecka w Sarnowie w poszczególnych latach.

Niepokojącym staje się zjawisko szybkiego wzrostu liczby podopiecznych Domu
Dziecka. Jak już wspomniano przez jedno półrocze przybyło aż 21 podopiecznych, z czego
40 dzieci zostało przyjętych, a tylko 19 opuściło placówkę. Jak się okazuje tylko 1 z tych
dzieci wróciło do własnej rodziny, 6 trafiło do rodzin zastępczych, 5 zostało
przysposobionych, a 7 się usamodzielniło.

poniżej
1 roku
od 1-3 lat
4-6 lat
7-13 lat
14-17 lat
18-24 lat

Rodziny
zastępcze
spokrewnione

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny
zastępcze
zawodowe

Dom
dziecka

Razem

0

1

1

0

2

7
22
83
70
26

1
5
25
10
5

5
3
6
1
0

7
9
48
60
8

20
39
162
141
39

Tabela 13. Liczba dzieci z podziałem na wiek przebywających w pieczy zastępczej – stan
na dzień 30.06.2013 r.
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0,50%
4,96%
9,68%

9,68%

poniżej 1 roku
od 1-3 lat
4-6 lat
7-13 lat

34,99%

14-17 lat
40,20%

Rycina

11.

Dzieci

objęte

pieczą

zastępczą

w

18-24 lat

powiecie

będzińskim

–

stan

na dzień 30.06.2013 r.
Pieczą zastępczą objętych jest najwięcej dzieci w przedziale wiekowym 7-13 lat
(ponad 40% wszystkich podopiecznych) oraz 14-17 lat (prawie 35%). Tylko 2 dzieci
to niemowlęta, 5% to małe dzieci, a niespełna 10% to dzieci w wieku przedszkolnym.
Pełnoletni wychowankowie stanowią kolejne 10% ogólnej liczby podopiecznych.
Przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej mogą być różne, jednak
dominującym powodem jest uzależnienie rodziców od alkoholu. Skalę zjawiska
oraz pozostałe przyczyny ujęto w poniższej tabeli, a następnie zobrazowano na wykresie.

Sieroctwo

Rodziny
zastępcze
spokrewnione
7

Rodziny
zastępcze
niezawodowe
2

Półsieroctwo

4

Uzależnienie rodziców
od alkoholu

Pogotowie
rodzinne

Dom
dziecka

Razem

0

0

9

5

0

8

17

140

29

0

86

255

Przemoc w rodzinie

1

0

0

3

4

Bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych

32

3

3

12

50

Niepełnosprawność co
najmniej jednego z

0

2

0

0

2
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rodziców
Długotrwała lub ciężka
choroba co najmniej
jednego z rodziców

8

6

0

5

19

Ubóstwo

0

0

0

4

4

Pobyt za granicą co
najmniej jednego z
rodziców (praca
zarobkowa)

6

0

0

2

8

Inne

10

0

2

12

24

Małoletnie matki

0

0

0

1

1

Tabela 14. Przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej – stan na dzień 30.06.2013 r.

Sieroctwo
Półsieroctwo
Uzależnienie rodziców
od alkoholu
64,89%

Przemoc w rodzinie

4,33%
2,29%

0,00%
12,72%

0,25%

1,02%

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
Niepełnosprawność co najmniej jednego
z rodziców
Długotrwała lub ciężka choroba co
najmniej jednego z rodziców
Ubóstwo

6,11%
Pobyt za granicą co najmniej jednego z
rodziców (praca zarobkowa)
Inne

2,04%
1,02%
4,83%

Małoletnie matki

0,51%

Rycina 12. Przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej – stan na dzień 30.06.2013 r.
Dzieci z terenu powiatu będzińskiego, jak już wspomniano, najczęściej znajdują się
pod opieką pieczy zastępczej, czy to rodzinnej, czy instytucjonalnej, z powodu uzależnienia
rodziców od alkoholu – aż w 64,89%. Prawie 13% dzieci trafiło do pieczy z powodu
omawianej bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, a tylko 2,29% z powodu
sieroctwa.
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Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie
na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
- 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
spokrewnionej;
- 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
- 200 zł miesięcznie – w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanych stopniu
niepełnosprawności.
Rodzinie zastępczej można przyznać:
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku
od 6. do 18. roku życia – raz w roku;
2) świadczenie na pokrycie:
a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –
jednorazowo,
b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń
mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo;
3) rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe
na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę
na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz,
odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament
telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne;
4) rodzinie zastępczej zawodowej można raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie
kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.
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Wydatki w zł
Rodziny
zastępcze
spokrewnione

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny
zastępcze
zawodowe

Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania
umieszczonego dziecka

1 818 192

235 404

163 704

Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka

4 400

Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych
wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego
dziecka

8 000

1 200

Świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie
wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń
losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na
jakość sprawowanej opieki

0

5 500

8 650

Dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza
miejscem zamieszkania
Środki finansowe na utrzymanie lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnego

0

6 400

8 400
11800

0

2 850

700

0

5 323

Tabela 15. Udzielone świadczenia realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w 2012 r.

Wydatki w zł
Rodziny
zastępcze
spokrewnion
e

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny
zastępcze
zawodowe

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymanie
umieszczonego dziecka

766 726

273 236

121 631

Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka

6 168

3 800

4 600

Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych
kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego
dziecka

2 600

2 000

2 450

Dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza
miejscem zamieszkania

0

0

300

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnego

0

0

600

Świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia
niezbędnego remontu

0

0

400

Tabela 16. Udzielone świadczenia realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
– stan na dzień 30.06.2013 r.
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Wydatki poniesione przez powiat będziński na świadczenia w zakresie rodzinnej
pieczy zastępczej zostały przedstawione w powyższych tabelach. Koszty te w 2012 r.
wyniosły 2 280 523 zł (w 2011 r., czyli jeszcze przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, wynosiły 1 950 817 zł). Przez pierwsze półrocze 2013 r.
na świadczenia realizowane w zakresie systemu rodzinnej pieczy zastępczej wydano
1 184 511 zł, co wskazuje na to, iż suma rocznych wydatków w 2013 r. będzie podobna
do tych poniesionych w 2012 r.
Wydatki poniesione na instytucjonalną pieczę zastępczą w 2012 r. wyniosły
5 425 605 zł, natomiast przez pierwsze półrocze 2013 r. osiągnęły już poziom 2 623 590 zł.
3.4. Niepełnosprawność
Niepełnosprawności oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról
społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,
w szczególności powodującą niezdolność do pracy4. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
ustala się trzy stopnie niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia:
- znaczny
- umiarkowany
- lekki.
Znaczny stopień niepełnosprawności obejmuje osoby z naruszoną sprawnością
organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
i wymagające stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, oznaczającą naruszenie sprawności organizmu
w stopniu uniemożliwiającym samodzielne zaspokajanie takich podstawowych potrzeb
życiowych, jak samoobsługa, poruszanie się, komunikacja i komunikowanie się.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności obejmuje osoby z naruszoną sprawnością
organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról
społecznych.

4

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721)
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Lekki stopień niepełnosprawności obejmuje osoby z naruszoną sprawnością
organizmu powodującą w istotny sposób obniżenie zdolności do wykonywania pracy
w porównaniu do osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych w pełni sprawnej
psychicznie i fizycznie, lub też mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
lub środki techniczne.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych,
jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania
powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia
organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych

w sposób przewyższający wsparcie

potrzebne osobie w danym wieku.

Lp.

Cel podstawowy

2010
rok

2011
rok

2012
rok

I i II
kwartał
2013 rok

1126

1050

1064

543

1.

Odpowiednie zatrudnienie

2.

Szkolenie

18

15

20

8

3.

Uczestnictwo w terapii zajęciowej

56

74

52

37

4.

Konieczność zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

424

454

509

281

5.

Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia
w samodzielnej egzystencji

405

304

294

161

6.

Korzystanie z uprawnień na podstawie art. 8 ustawy
z 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (karta
parkingowa)

187

250

248

122

7.

Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej

327

305

256

148

8.

Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

282

260

269

92

9.

Uzyskanie przez opiekuna świadczenia
pielęgnacyjnego

30

70

70

18

10.

Zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

6

2

5

5

11.

Uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego
w dodatkowym wymiarze

0

0

0

0

12.

Korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie
odrębnych przepisów

72

120

115

48

13.

Inny

0

0

0

0

2933

2904

2902

1463

Razem

Tabela 17. Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem
celu podstawowego (w tym do ulg i uprawnień) - osoby powyżej 16 roku życia
Źródło: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
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Jak

wynika

z

powyższej

tabeli

liczba

wniosków

składana

przez

osoby

powyżej 16 roku życia utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie – kolejno
2933 w 2010 r., 2904 w 2011 r. oraz 2902 w 2012 r. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków
złożonych w pierwszym półroczu 2013 r. (1463 wnioski) poziom ten zapewne się utrzyma.
Najczęściej, bo średnio w aż 37%, wnioskodawcy starają się o uzyskanie orzeczenia
w związku z chęcią uzyskania odpowiedniego zatrudnienia. W drugiej kolejności (jednak
takich wniosków jest o połowę mniej) w związku z koniecznością zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponad 10% wnioskodawców zainteresowana jest
w głównej mierze uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
a kolejne 10% korzystaniem z innych świadczeń pomocy społecznej, co oznacza,
iż 1/5 wnioskodawców potrzebuje orzeczenia, by móc skorzystać z pomocy oferowanej
przez ośrodki pomocy społecznej.

Lp.

Cel podstawowy

2010
rok

2011
rok

2012
rok

I i II
kwartał
2013 rok

236

253

262

127

1.

Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

2.

Uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego

9

14

7

4

3.

Zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

1

0

0

0

4.

Uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego
w dodatkowym wymiarze

0

0

0

0

5.

Korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie
odrębnych przepisów

12

18

12

9

6

Inny

0

0

0

0

258

285

281

140

Razem

Tabela 18. Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności z uwzględnieniem celu
podstawowego - osoby poniżej 16 roku życia
Źródło: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

Liczba wniosków składanych przez przedstawicieli ustawowych dla dzieci
poniżej 16 roku życia również utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. Prawie
wszystkie wnioski (ponad 91%) składane są w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
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5,3% wniosków w celu korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
a zaledwie 3,5% w celu uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.
Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż dla celów sprawozdawczych
pod uwagę brany jest główny cel składania wniosku przez wnioskodawcę, co nie wyklucza,
że powodów złożenia konkretnego wniosku może być więcej niż jeden.
Po wstępnej weryfikacji wniosku osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie
o posiedzeniu komisji, na której lekarz – przewodniczący składu orzekającego oraz drugi jego
członek oceniają stan zdrowia wnioskodawcy oraz to, w jaki sposób funkcjonuje
on w społeczeństwie. To z kolei znajduje odzwierciedlenie w decyzji, którą wnioskodawca
otrzymuje. Może to być decyzja o zaliczeniu bądź nie zaliczeniu do stopnia
niepełnosprawności (lub samej niepełnosprawności) lub decyzja o odmowie wydania
orzeczenia (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już ważne orzeczenie, a obecny stan
zdrowia nie wskazuje na konieczność jego zmiany). W uzasadnionych przypadkach
postępowanie może także zostać umorzone. Poniższe tabele przedstawiają sposoby
załatwienia sprawy wyrażone w liczbach na przestrzeni lat 2010-2013 (I półrocze).

Sposób załatwienia sprawy

Lp.

2010
rok

2011
rok

2012
rok

I i II kwartał
2013 rok

1.

Stopień znaczny

469

491

532

268

2.

Stopień umiarkowany

1045

1054

1084

572

3.

Stopień lekki

960

919

920

476

4.

Orzeczenie o nie zaliczeniu do stopnia
niepełnosprawności

247

143

113

78

5.

Odmowa wydania orzeczenia z tytułu zmiany
stanu zdrowia (strona posiada ważne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

109

143

121

63

6.

Umorzenie postępowania

13

8

18

6

2843

2758

2788

1463

Razem

Tabela 19. Sposób załatwienia wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
– osoby powyżej 16 roku życia
Źródło: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

Corocznie najwięcej wydawano decyzji o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności – stanowią one ponad 38% wszystkich decyzji dotyczących osób
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powyżej 16 roku życia. Prawie równie często wydawano decyzje o zaliczeniu do lekkiego
stopnia niepełnosprawności – ok. 33% wszystkich decyzji. Orzeczenia o znacznym stopniu
stanowiły niecałe 19 %, a niespełna 6% wnioskodawców nie zaliczono do żadnego stopnia
niepełnosprawności.

Sposób załatwienia sprawy

Lp.

2010
rok

2011
rok

2012
rok

I i II
kwartał
2013 rok

1.

Zaliczenie do osób niepełnosprawnych

215

228

237

120

2.

Nie zaliczenie do osób niepełnosprawnych

44

43

41

16

3.

Odmowa wydania orzeczenia z tytułu
zmiany stanu zdrowia

2

2

3

2

4.

Umorzenie postępowania

1

0

0

0

262

273

281

138

Razem

Tabela 20. Sposób załatwienia wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności –
osoby poniżej 16 roku życia
Źródło: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

W przypadku wniosków składanych dla dzieci zdecydowana większość z nich
znajduje uzasadnienie, gdyż aż 84% z nich, na przestrzeni ostatnich lat, zostało zaliczonych
do osób niepełnosprawnych.
3000
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Rycina 13. Liczba wydanych orzeczeń według przyczyny (symbolu niepełnosprawności)
Źródło: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
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Powyższy wykres wyraźnie ukazuje, że najczęstszą przyczyną niepełnosprawności
wśród mieszkańców powiatu będzińskiego są schorzenia narządu ruchu (28%), a w następnej
kolejności choroby układu oddechowego i krążenia (prawie 20%) oraz choroby neurologiczne
(13%) i zaburzenia psychiczne (13%). Właściwie schorzenia te są przodujące od wielu lat,
zmienia się natomiast ich rozkład procentowy. W latach 2004-2006 wyraźnie przeważały
choroby neurologiczne (28%) oraz układu oddechowego i krążenia (26%) – było ich średnio
dwukrotnie więcej niż stwierdzonych upośledzeń narządu ruchu (12%) i zaburzeń
psychicznych (11%).

2,05%

Do 3 lat

2,15%
4,14%
32,94%

4-7 lat
5,14%
9,64%

8-16 lat
16-25 lat
26-40 lat
41-59 lat
60 lat i więcej

43,94%

Rycina 14. Wnioskodawcy zaliczeni do osób niepełnosprawnych według wieku
Źródło: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

47,65%

Kobiety
Mężczyźni

52,35%

Rycina 15. Wnioskodawcy zaliczeni do osób niepełnosprawnych według płci
Źródło: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
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Analizując dane z tego samego przedziału czasowego okazuje się, iż osobami
niepełnosprawnymi częściej są kobiety. Najwięcej orzeczeń wydawanych jest dla osób
w wieku średnim, między 41 a 59 rokiem życia. Wynika to zapewne z tego, iż zazwyczaj
wraz z wiekiem pogarsza się stan zdrowia ogólnie pojętej ludzkości. Duża część orzeczeń
dotyczy także osób w wieku 60 lat i starszych. Ponad 8% ogólnej liczby orzeczeń w ostatnich
latach została wydana dla osób poniżej 16 roku życia, z czego po 2% to dzieci małe i dzieci
w wieku przedszkolnym, a 4% to dzieci w wieku szkolnym.

7,12%

Mniej niż podstawowe

4,43%
21,95%

Podstawowe i gimnazjalne

32,92%
Zasadnicze
Średnie
Wyższe
33,58%

Rycina 16. Wnioskodawcy zaliczeni do osób niepełnosprawnych według wykształcenia
Źródło: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

12,53%

pracujący
niepracujący

87,47%

Rycina 17. Wnioskodawcy zaliczeni do osób niepełnosprawnych według zatrudnienia
Źródło: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
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Z ogólnej liczby osób zaliczonych do niepełnosprawnych od 2010 r. do I półrocza
2013 r. prawie 87,5% to osoby niepracujące, natomiast tylko 12,5% beneficjentów było
zatrudnionych. Najczęściej osoby niepełnosprawne posiadały zaledwie wykształcenie
zasadnicze (33,58%) lub średnie (32,92%), w nieco mniejszej skali tylko podstawowe
lub gimnazjalne (21,95%), co w zasadzie w pewnym stopniu przekłada się na wspomniany
stosunek liczby pracujących do niepracujących. Zaledwie nieco ponad 7% tej grupy posiadało
wykształcenie wyższe.
3.5. Starzenie się społeczeństwa
W ostatnich latach coraz częściej poruszany jest problem starzenia się społeczeństw.
Pojęcie to oznacza, że liczba narodzin maleje, co w konsekwencji powoduje wzrost
proporcjonalnego udziału ludzi starszych, poza okresem produktywności. Proces ten jest
coraz bardziej zauważalny tak w całym kraju, jak i w województwie śląskim i na terenie
powiatu będzińskiego.

2010

2020

2030

60+

65+

75+

85+

60+

65+

75+

85+

60+

65+

75+

85+

Polska

19,6

13,5

6,4

1,4

25,4

18,4

6,8

2,0

28,0

22,3

10,6

2,1

woj. śląskie

20,5

14,3

6,1

1,2

26,9

19,5

7,4

1,9

29,7

23,7

11,3

2,4

23,4

15,7

7,1

1,6

29,0

21,1

7,5

2,1

29,9

24,2

12,0

2,3

Powiat
Będziński

Tabela 21. Odsetek osób starszych jako frakcja ludności ogółem w latach 2010 – 2030
według wieku i województw – prognoza ludnościowa GUS z 2008r (w%).
Źródło: na podstawie „Seniorzy w województwie śląskim – Raport z badania ilościowego zrealizowanego
w 2012roku.”

Wizerunek Seniora kojarzy nam się przede wszystkim ze smutkiem, chorobami,
samotnością, poczuciem zapomnienia i odosobnienia. Indeks kapitału intelektualnego
dla Seniorów plasuje Polskę na ostatnim miejscu pośród 16 krajów europejskich, które objęte
były porównaniem. Na taki obraz starszych osób ma wpływ kilka czynników, wśród nich
są między innymi: niski poziom aktywności zawodowej polskich Seniorów, wysoki poziom
poczucia alienacji wśród osób starszych i niski poziom dostępności usług medycznych
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liczony jako liczba lekarzy na 1000 mieszkańców.5 W porównaniu do innych krajów polscy
Seniorzy żyją nie tylko skromniej, ale także mniej aktywnie. By nie generalizować
wszystkich polskich Seniorów należy zaznaczyć, iż coraz częściej zauważamy wzrost
świadomości społecznej środowisk senioralnych, wyrażających się w ich aktywności
w

różnych

obszarach

działań.

Coraz

częściej

można

spotkać

osoby

starsze,

które na emeryturze zaczynają realizować swoje marzenia, oddają się swoim pasjom,
niejednokrotnie będąc motywacją dla swoich bliskich.
By takie zachowania nie były jednostkowe należy zastanowić się jak przełamać
stereotypy dotyczące wizerunku osób starszych. Uaktywnione środowisko osób starszych,
wsparte w swoich działaniach przez jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego będzie
posiadać ogromny potencjał i może stać się spoiwem jednoczącym pokolenia czego skutkiem
może być powrót do modelu rodziny wielopokoleniowej.

5

Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa. 2008r.
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4. Zasoby instytucjonalne Powiatu umożliwiające rozwiązywanie problemów
społecznych

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu
umożliwienie społeczeństwu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Pomoc społeczna
wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc taką
organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując na zasadzie
partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb6.
4.1. Ośrodki Pomocy Społecznej
Ośrodki pomocy społecznej są to jednostki organizacyjne wykonujące zadania
z zakresu pomocy społecznej w gminie. Na terenie powiatu będzińskiego funkcjonuje
8 takich ośrodków:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Będzinie,
- MOPS w Czeladzi,
- MOPS w Wojkowicach,
- MOPS w Sławkowie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Siewierzu,
- OPS w Mierzęcicach,
- OPS w Bobrownikach oraz
- OPS w Psarach.
6

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182)
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Liczbę pracowników poszczególnych Ośrodków, z uwzględnieniem liczby

OPS
Psary

MOPS
Sławków

MOPS
Siewierz

OPS
Bobrowniki

OPS
Mierzęcice

w tym pracowników socjalnych

MOPS
Wojkowice

Liczba pracowników OPS

MOPS
Czeladź

Liczba mieszkańców Gminy

MOPS
Będzin

pracowników socjalnych, przedstawia poniższa tabela:

58899

33452

9164

11673

6940

12151

11638

7369

88

76

10

14

21

18

12

8

32

21

4

6

5

7

4

4

Tabela 22. Liczba pracowników OPS na terenie powiatu będzińskiego
Źródło: Dane z jednostek OPS z terenu powiatu będzińskiego

Łącznie w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Będzińskiego
zatrudnionych jest 247 pracowników, z czego 83 to pracownicy socjalni (33,6% ogólnej
liczby pracowników OPS). Korelując te wyniki z ogólną liczba mieszkańców Powiatu
okazuje się, że 1 pracownik socjalny przypada średnio na 1823 mieszkańców.
Aby na potrzeby niniejszej Strategii ukazać skalę udzielanej pomocy społecznej
mieszkańcom powiatu będzińskiego posłużono się danymi otrzymanymi z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, który zasięgiem działania obejmuje mieszkańców
miasta Będzin i jest największym Ośrodkiem Pomocy Społecznej działającym na terenie
Powiatu.

48

W 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zrealizował następujące
formy pomocy:
Pomoc udzielona przez MOPS w Będzinie – 2012 r.

Forma pomocy

Liczba osób/świadczeń

Uwagi

 specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
świadczone w miejscu zamieszkania
dla osób zaburzonych psychicznie

11 os. dorosłych

4111 godzin

 specjalistyczne usługi dla dzieci
wymagających pomocy psychologa,
pedagoga, fizjoterapeuty i rehabilitanta

3 dzieci

2107 godzin

 zasiłek stały

395 os. / 4021 świadczeń

525 uczniów / 48 761
posiłków

 dożywianie

 zasiłek celowy
lub żywności

na

zakup

posiłku

1046 os.

średnio 10 miesięcy w roku/osoba
97 uczniów dożywiano bez decyzji
administracyjnej – w ramach 20%
ogólnej liczby dzieci korzystających
z tej formy pomocy (8900 posiłków),
a w przedszkolach dla 223 dzieci
program rządowy „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”

10 000 szt.

kupony rozdysponowane wśród osób
i rodzin korzystających z pomocy
społecznej, w przypadku których
stwierdzono marnotrawienie własnych
lub
przyznanych
zasobów
materialnych; opatrzono napisem
„zakaz sprzedaży alkoholu i wyrobów
tytoniowych”

237 os. / 43 622 posiłków

-

 specjalny zasiłek celowy

326 os.

-

 zasiłki celowe i w naturze

1120 os.

-

 zasiłek okresowy

581 os.

-

 zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe

50 os.

zasiłki dla uczestników projektu
„Rozwój i upowszechnianie form
aktywnej integracji w MOPS Będzin”

 pomoc w formie usług opiekuńczych

205 os.

-

32 os. / 336 świadczeń

-

 kompleksowe usługi pogrzebowe

20 os.

-

 składki na ubezpieczenie zdrowotne

357 os.

osoby pobierające
z pomocy społecznej

 karty
imienne
uprawniające
do pobrania w PKPS artykułów
żywnościowych

284 szt.

zasoby unijnego programu pomocy
żywnościowej PEAD

 kupony żywieniowe Sodexo Pass

 gorący posiłek, suchy prowiant, posiłki
świąteczne
w
ramach
usługi
cateringowej

 odpłatność za pobyt w DPS

Tabela 23. Formy pomocy udzielonej przez MOPS w Będzinie w 2012 r.
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zasiłki

stałe

W 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie powstał Dział
Poradnictwa Specjalistycznego, jako odpowiedź na pojawiające się negatywne zjawiska
społeczne. Skala spraw podejmowanych przez Dział Poradnictwa Specjalistycznego w 2012 r.
przedstawia się następująco:

Liczba porad
(konsultacji)

Forma pomocy
Sprawy podjęte przez Dział Poradnictwa
Specjalistycznego w 2012 r.

2860 porad / 1043 os.

Sprawy związane z problemem alkoholowym:


porady i konsultacje



spotkania w ramach terapii grupowej



terapia indywidualna

334 porad / 165 os.
76 spotkań / 1170 os.
214 sesji / 94 os.
Sprawy związane z przemocą w rodzinie:



porady i konsultacje

533 porad / 179 os.



spotkania w ramach terapii indywidualnej

171 spotkań / 50 os.



sesje terapeutyczne



sesje terapii rodzinnej

8 sesji / 8 osób
2 sesje

Sprawy związane z problemem bezrobocia:


porady

1008 porad / 246 os.

Sprawy związane z pomocą skierowaną dla osób psychicznie chorych:


porady



grupa wsparcia dla osób psychicznie chorych

217 porad / 63 os
8 os.

Sprawy związane z pomocą rodzinom z problemami opiekuńczo – wychowawczymi:


porady

726 porad / 390 os.

Tabela 24. Liczba spraw podejmowanych przez Dział Poradnictwa Specjalistycznego MOPS
w Będzinie w 2012 r.
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W praktyce wyżej wymienione zadania realizowane są poprzez:
1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne, pedagogiczne,
terapeutyczne, socjalne.
2. Pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy domowej.
3. Prowadzenie terapii indywidualnej, elementów terapii rodzinnej i grupowej
(w szczególnych sytuacjach pracownicy działu prowadzą także mediacje rodzinne).
4. Rzecznictwo, czyli działania mające na celu reprezentowanie interesów klientów
w różnych instytucjach.
5. Współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy
tj. szkołami, Policją, Strażą Miejską, Sądem, placówkami służby zdrowia.
W 2012 r. Dział skoncentrował swoje działania na zdiagnozowaniu negatywnych
zjawisk społecznych coraz szerzej dotykających mieszkańców Będzina. Odpowiedzią
na zdiagnozowane problemy, potrzeby i oczekiwania społeczne było przeciwdziałanie
negatywnym zjawiskom poprzez zainicjowanie pracy w formie następujących grup wsparcia:
- grupa psychoedukacyjna dla osób z zaburzeniami psychicznymi - celem grupy jest
minimalizowanie skutków choroby psychicznej, edukacja na temat możliwości leczenia
i rehabilitacji chorób psychicznych, wsparcie psychiczne dla uczestników oraz nabycie
umiejętności radzenia sobie w procesie zdrowienia;
- grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu – skierowana
do wszystkich osób uzależnionych od alkoholu, którzy decydują się utrzymywać abstynencję
i zdrowieć. Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i czwartki) w godzinach
od 08.30 do 10.00. Celem działania grupy jest edukacja na temat choroby oraz sposobów
i form leczenia uzależnienia od alkoholu oraz zdobycie motywacji do zmiany stylu życia,
pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów, rozwoju osobistym oraz radzeniu sobie
z zatrzymaniem uzależnienia w pierwszym, najtrudniejszym okresie trzeźwienia;
- grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie - to program spotkań dla każdego,
kto doświadcza zachowań krzywdzących ze strony swoich najbliższych; jej głównym
założeniem i celem działania jest powstrzymanie przemocy w rodzinie;
- asystentura rodziny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie od kwietnia 2012 r. był
po raz kolejny organizatorem prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Będzin.
Miesięcznie mogło zostać skierowanych do wykonywania tych prac 87 osób bezrobotnych
bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, między innymi
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będących Uczestnikami Projektu „Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji
w MOPS Będzin”, realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej. Skalę prac
społecznie- użytecznych na terenie gminy Będzin przedstawia poniższa tabela:

Prace społecznie użyteczne
Ogólna liczba osób skierowanych:
z tego:
 zrezygnowało z uwagi na podjęcie zatrudnienia

112
7



zrezygnowało w trakcie trwania, jako przyczynę podając zły stan zdrowia
lub konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną

6



porzuciło prace w trakcie ich trwania bez podania przyczyny

15

Godzin przepracowano łącznie:

26 671

Ogółem świadczeń wypłacono zł:
z tego:

194 264



refundacja z PUP zł:

116 085

Średniomiesięcznie prace wykonywało osób:
(w 23 podmiotach na terenie Gminy)

80

Tabela 25. Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Będzin
Warto zauważyć, iż większość Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu,
poza przydzielaniem świadczeń, organizuje także inne przedsięwzięcia. Przykładem może być
Świetlica Środowiskowa wspierająca rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży
do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych, poprzez objęcie ich
w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi
czy też Środowiskowy Klub Samopomocy oferujący swoim uczestnikom miłe i ciekawe
spędzanie wolnego czasu (m.in. pogadanki z lekarzem lub pielęgniarką na temat profilaktyki
zdrowia i zdrowego odżywiania, poznawanie sposobów pielęgnacji urody, możliwość
nabywania umiejętności obsługi komputera itp.).
Ośrodki

Pomocy

Społecznej

oferują

także

swoim

beneficjentom

szansę

na satysfakcjonujące uczestnictwo w życiu społecznym poprzez innowacyjne działania
wprowadzane sukcesywnie przez władze samorządowe, np. prowadzenie działalności
profilaktycznej, prowadzenie prac społecznie użytecznych, Klubów Integracji Społecznej,
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prowadzenie grup wsparcia, itp. Ośrodki z terenu powiatu będzińskiego zapraszają
także mieszkańców Powiatu do udziału w projektach systemowych, współfinansowanych
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, mających na celu poprawę jakości życia osób zagrożonych
marginalizacją poprzez zwiększenie ich potencjału społeczno-zawodowego.
4.2. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
Zadania realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy zostały ściśle określone
w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zgodnie z zapisami ustawy do zadań PUP należy m.in.:


opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;



pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy;



rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;



udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w jej znalezieniu przez:
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy;



udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników;



inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, szkoleń
i przygotowania zawodowego dorosłych, a także inicjowanie i wspieranie metodyczne
tworzenia klubów pracy działających w innych organizacjach;



prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen
dotyczących rynku pracy;



inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie
problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn
dotyczących zakładu;



współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia
oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;



współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o innych
formach aktywizacji osób bezrobotnych;



przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
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wydawanie decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie
statusu bezrobotnego, decyzji dotyczących prawa do zasiłku, stypendium i innych
świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, a także w razie konieczności decyzji
o obowiązku zwrotu świadczeń nienależnie pobranych;



organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników PUP;



opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;



realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania
bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;



organizacja i realizowanie programów specjalnych i projektów pilotażowych.
Siedziba

Powiatowego

Urzędu

Pracy

w

Będzinie

znajduje

się

przy ul. Krasickiego 17A, a jego obszar działania obejmuje cały teren powiatu będzińskiego.
Przy realizacji zadań PUP współdziała z samorządem gmin, powiatu, województwa,
partnerami społecznymi oraz instytucjami rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym w szczególności publicznymi
służbami zatrudnienia, Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami
szkoleniowymi, instytucjami dialogu społecznego oraz instytucjami partnerstwa lokalnego.
W PUP utworzono następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej,
2) Dział Ewidencji i Świadczeń,
3) Dział Organizacyjno – Administracyjny,
4) Dział Finansowo – Księgowy.
W PUP funkcjonują także samodzielne stanowiska pracy, takie jak:
1) Radca Prawny,
2) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
3) Rewident Zakładowy,
4) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) do spraw obsługi sekretariatu,
6) do spraw zamówień publicznych.
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Łącznie w PUP w Będzinie zatrudnionych jest 74 pracowników7. W samym Dziale
Centrum Aktywizacji zawodowej pracuje 37 osób, a aż 33 z nich bierze udział w aktywizacji
zawodowej bezrobotnych mieszkańców powiatu będzińskiego. Są to:
- 14 pośredników pracy,
- 8 doradców zawodowych,
- 5 specjalistów do spraw rozwoju zawodowego,
- 3 liderów klubu pracy oraz
- 3 specjalistów ds. programów.
Z danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie wynika, iż w 2012 r.
z tytułu podjęcia zatrudnienia z ewidencji PUP wyłączono 3859 osób. Ponadto w ramach
działalności PUP zaktywizowano 1378 osób poprzez:
- umowy stażowe – 525 osób,
- prace społecznie użyteczne – 309 osób,
- szkolenia – 220 osób,
- dotacje na założenie działalności gospodarczej – 194 osoby,
- prace interwencyjne – 75 osób,
- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 55 osób.
4.3. Inkubator Przedsiębiorczości
Jednym z narzędzi do przeciwdziałania bezrobociu, jakie Starostwo Powiatowe
w Będzinie posiada w swoim zapleczu, jest Będziński Inkubator Przedsiębiorczości,
z siedzibą przy ul. Sieleckiej 11. Jego celami podstawowymi są:
- aktywizacja rynku pracy poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw,
- rozwój przedsiębiorczości i rola edukacyjna,
- pomoc w tworzeniu miejsc pracy poprzez wsparcie merytoryczne udzielane firmom
inkubowanym,
- budowa pozytywnego wizerunku Powiatu Będzińskiego w znaczeniu pozyskiwania
potencjalnych inwestorów i pracodawców,
- pomoc osobom bezrobotnym w podjęciu działalności gospodarczej – rola doradczokonsultingowa.

7

Stan na dzień 15.10.2013 r.
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Nadrzędnym celem Inkubatora jest jednak promowanie przedsiębiorczości, kreowanie
i stwarzanie warunków do powstawania nowych firm oraz poszerzanie działalności firm
już istniejących. Inkubator nastawiony jest na stopniowy, zrównoważony rozwój
i usamodzielnienie się firm inkubowanych. Inkubator udziela wsparcia przedsiębiorcom,
polegającego na świadczeniu takich usług, jak:
- wynajem powierzchni biurowych i przemysłowych po preferencyjnych stawkach,
- bezpłatne doradztwo i konsulting z zakresu księgowości, marketingu, reklamy, prawa
gospodarczego i administracyjnego, HR-u, ubezpieczeń i bankowości,
- udzielanie informacji na temat funduszy europejskich, finansowania firm, funduszy
pożyczkowych,
- szkolenia tematyczne.
Inkubator przyczynia się do zwiększenia szans przetrwania na rynku gospodarczym
firmom nowo powstałym lub rozszerzającym swoją działalność, a co za tym idzie,
do powstawania nowych miejsc pracy. Stymuluje rynek pracy poprzez utworzenie systemu
konsultacji dla osób bezrobotnych planujących otwarcie działalności gospodarczej,
monitoruje dostępne fundusze, pomaga wypełnić odpowiednie wnioski, sprawdza
bądź konstruuje biznesplany, świadczy pomoc administracyjną w pozyskaniu finansowania,
pomaga przejść przez gąszcz przepisów. Osoba bezrobotna uzyskuje pomoc, która wpływa
bezpośrednio na szanse powodzenia utrzymania się na rynku gospodarczym. Wynikiem
takich działań jest zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych do podjęcia
własnej inicjatywy gospodarczej.
Duży wpływ na rozpowszechnianie wiedzy o przedsiębiorczości i korzyściach z niej
płynących ma polityka informacyjno-edukacyjna Inkubatora. Poprzez własny serwis
(www.inkubator.powiat.bedzin.pl), na którym

publikowane są artykuły, praktyczne

informacje potrzebne każdemu przedsiębiorcy, inkubator stara się ukazywać mieszkańcom
powiatu będzińskiego zalety i możliwości jakie daje otwarcie własnej działalności
gospodarczej oraz zachęca do jej otwarcia. Serwis informacyjny jest chętnie odwiedzany
przez mieszkańców powiatu, z miesiąca na miesiąc notuje się wzrost odwiedzin. Przekłada
się to również na wzrost zainteresowania usługami Inkubatora. Rola edukacyjna jaką pełni
Inkubator w stymulacji rynku pracy jest istotnym elementem przeciwdziałania bezrobociu
i zwiększenia zatrudnienia w powiecie. Moment, kiedy potencjalny przedsiębiorca decyduje
się na otwarcie własnej firmy poprzedzony jest rozeznaniem, nie tylko własnych możliwości,
ale pozyskaniem niezbędnych informacji na tematy takie jak: jak założyć firmę, jakie niesie
ona za sobą koszty, jakie obowiązki i przywileje. Inkubator jest źródłem takich informacji
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nie tylko poprzez serwis informacyjny, ale również poprzez indywidualne, bezpłatne
konsultacje, które zaspokoją w pełni wszystkie potrzeby informacyjne potencjalnego
przedsiębiorcy i pracodawcy. Oprócz serwisu, który jest na bieżąco aktualizowany Inkubator
rozpowszechnia

publikacje,

Poprzez

współpracę

GARR

(Górnośląska

z

które

PARP

Agencja

są

przydatne

(Polska
Rozwoju

Agencja

do

rozpoczęcia

Rozwoju

Regionalnego)

działalności.

Przedsiębiorczości),

dysponuje

wartościowymi

publikacjami z zakresu funduszy pożyczkowych, marketingu w firmie, czy funduszach
unijnych oraz innych.
4.4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie
Powiatowe centra pomocy rodzinie są to jednostki organizacyjne wykonujące zadania
powiatu w zakresie pomocy społecznej. Siedziba PCPR w Będzinie znajduje się w budynku
Starostwa Powiatowego przy ul. Krasickiego 17. W tej jednostce organizacyjnej Powiatu
zatrudnionych jest 19 pracowników (w tym 2 pracowników socjalnych).
W strukturze PCPR wyodrębniono następujące Zespoły:
- Zespół Finansowo – Kadrowy,
- Zespół Organizacyjny,
- Zespół ds. Pieczy Zastępczej,
- Zespół Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej,
- Zespół Pomocy Instytucjonalnej i Środowiskowej,
- Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
Do zadań PCPR w zakresie pomocy społecznej należy:
- udzielanie rodzinom zastępczym pomocy pieniężnej na częściowe utrzymanie dzieci
umieszczonych w tych rodzinach,
- udzielanie pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz różnego
rodzaju placówki opiekuńczo – wychowawcze pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki
i na usamodzielnienie, pomocy rzeczowej na tzw. zagospodarowanie oraz miejsca
w mieszkaniu chronionym,
- opracowanie i realizacja Programów Usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków
opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- organizowanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz pomocy psychologiczno –
pedagogicznej i socjalnej,
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- realizacja postanowień Sądów Rodzinnych w sprawie umieszczania małoletnich dzieci
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.
- zawieranie porozumień z innymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci
z terenu Powiatu Będzińskiego w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie tych powiatów.
- kierowanie osób z dziećmi – ofiar przemocy domowej do Ośrodka Interwencji
Kryzysowej przy Domu Dziecka w Sarnowie ul. Wiejska 104, na podstawie wniosku osoby
ubiegającej się lub wniosku pracownika socjalnego, Sądu lub Policji.
- realizacja Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców przemocy
domowej,
- umieszczanie osób przewlekle psychicznie chorych w Domu Pomocy Społecznej
w Będzinie – Grodźcu, na podstawie decyzji kierującej osobę, wydanej przez gminę
właściwą dla miejsca zamieszkania tej osoby,
-

kierowanie

osób

z

zaburzeniami

psychicznymi

lub

upośledzonych

umysłowo

do Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi, przy ul. Sikorskiego 5,
na podstawie wniosku osoby ubiegającej się lub jej opiekuna prawnego,
- udzielanie repatriantom pomocy finansowej na pokrycie kosztów: przejazdu do Polski,
zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz kosztów związanych z podjęciem nauki
przez małoletniego, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- udzielanie pomocy uchodźcom w integracji ze środowiskiem,
- w imieniu Starosty Będzińskiego sprawowanie nadzoru nad rodzinną opieką zastępczą
oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
- opracowanie i realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

udziela

także

pomocy

osobom

niepełnosprawnym. Odbywa się to głównie poprzez:
- opracowanie i realizację Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
- współpracę i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby
niepełnosprawne oraz Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- w zakresie rehabilitacji zawodowej udzielanie ze środków PFRON:
-

zwrotu kosztów pracodawcom, którzy utworzyli stanowiska pracy dla osób
niepełnosprawnych,

-

udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków finansowych
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu
do spółdzielni specjalnej,
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- w zakresie rehabilitacji społecznej udzielanie osobom niepełnosprawnym ze środków
PFRON:
-

dofinansowania do 14-dniowych turnusów rehabilitacyjnych,

-

dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego,

-

dofinansowania do sprzętu ortopedycznego oraz technicznych środków
pomocniczych,

-

dofinansowania

do

likwidacji

barier

architektonicznych,

technicznych

i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych,
-

dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Łączna wysokość dofinansowań ze środków PFRON w 2012 r. wyniosła 2 567 363 zł,
natomiast w 2013 r. na rehabilitację zawodową i społeczną przeznaczono 1 679 478 zł.
- nadzór i kontrolę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Będzinie – Łagiszy, ul. Podłosie 10,
- opracowanie i realizacja projektów w celu pozyskania środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – na aktywną integrację osób
niepełnosprawnych.
4.5. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zajmuje
się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) powołany z dniem
1 stycznia 2002 r. przez Starostę Będzińskiego. Siedziba Zespołu mieści się w Będzinie
przy ul. Krasickiego 17. Zespół ten obejmuje swoimi działaniami obszar całego powiatu
będzińskiego. W PZON zatrudnieni są:
- Przewodnicząca Zespołu,
- Sekretarz Zespołu,
- 2 inspektorów oraz
- pomoc administracyjna
Decyzję o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, w tym do odpowiedniego stopnia
niepełnosprawności, wydają odpowiednio przeszkoleni członkowie składów orzekających
powołani przez Starostę Będzińskiego. Są to:
- 13 lekarzy: 2 lekarzy neurologów (w tym 1 specjalista rehabilitacji medycznej), 1 lekarz
medycyny anestezjologii i reanimacji i lekarz medycyny pracy, 1 specjalista medycyny
społecznej, 2 pediatrów (w tym 1 specjalista medycyny rodzinnej i 1 alergolog), 1 okulista,
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1 laryngolog-audiolog, 2 specjalistów ortopedii i traumatologii, 2 psychiatrów i 1 lekarz
chorób wewnętrznych;
- 1 psycholog,
- 1 członek składu orzekającego pełniący funkcję doradcy zawodowego i pracownika
socjalnego,
- 1 członek składu orzekającego pełniący funkcję doradcy zawodowego i pedagoga,
- 1 członek składu orzekającego pełniący funkcję pracownika socjalnego i pedagoga.
Wszyscy członkowie składów orzekających zatrudnieni są na podstawie umowy zlecenie.

4.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza
Zgodnie z zarządzeniem Starosty Będzińskiego organizatorem rodzinnej pieczy
zastępczej w powiecie będzińskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W związku
z powyższym we wspomnianej jednostce utworzono specjalną komórkę w postaci
Zespołu ds. Pieczy Zastępczej. W Zespole tym zatrudnionych jest 6 koordynatorów,
a do zakresu obowiązków koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy przede wszystkim:
- objęcie opieką 15 – 30 rodzin zastępczych posiadających 2 – 3 letnie doświadczenie jako
rodzina zastępcza,
- podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną,
- przygotowanie planu pomocy dziecku i rodzinie przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej,
- organizowanie rodzinom wzajemnych kontaktów i grup wsparcia,
- dokonywanie oceny sytuacji dziecka nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a poniżej 3 roku życia
nie rzadziej niż co 3 miesiące,
- dokonywanie oceny podopiecznej rodziny zastępczej przed upływem roku od ustanowienia,
- zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjno - Opiekuńczych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną,
- współpraca z: ośrodkami pomocy społecznej, sądami, policją, poradniami psychologiczno pedagogicznymi,

przychodniami

lekarskimi,

szkołami,

placówkami

opiekuńczo-

wychowawczymi i ośrodkami wsparcia.
Koordynator w zakresie pieczy zastępczej współpracuje z innymi instytucjami
wspomagającymi prawidłowe funkcjonowanie rodziny i dziecka, takimi jak:
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1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej - przygotowanie
we

współpracy

z

asystentem

rodziny

i

odpowiednio

rodziną

zastępczą

lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.
2. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny - zapewnienie rodzinom zastępczym
oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy
dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej. Organizator
rodzinnej pieczy zastępczej umożliwia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym
rodzinny dom dziecka uzyskanie w poradni psychologiczno - pedagogicznej
lub w innej poradni specjalistycznej podjęcie specjalistycznej terapii.
3. Sąd rodzinny, kuratorzy - organizator rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej raz
na 6 miesięcy informuje właściwy sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji
rodziny dziecka. W przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka organizator rodzinnej pieczy
zastępczej informuje właściwy sąd o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny,
załączając opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną i opinię
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Organizator Pieczy Zastępczej zobowiązany jest do stałej współpracy z rodzinami
zastępczymi, a efektami tej współpracy są szkolenia rodzin zastępczych na temat: „Regulacje
prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zasady finansowania
rodzin zastępczych” (04.03.2013r) oraz „Organizacja pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
efektywna komunikacja z dzieckiem oraz innymi uczestnikami procesu pieczy zastępczej,
z uwzględnieniem rodziców biologicznych dziecka” (27.06.2013r).
Organizator Pieczy Zastępczej prowadzi akcję promocyjną mającą na celu
propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego:
- ogłoszenie w gazecie „Dziennik Zachodni”- 31.05.3013 r.,
- ogłoszenie w ogólnopolskiej gazecie „Górnik”,
- aktualizowanie na bieżąco strony internetowej,
- wystosowanie pism do wielu parafii: Świętej Trójcy w Będzinie, Świętego Mateusza
Apostoła w Czeladzi, Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach, Świętego Macieja Apostoła
w Siewierzu.
Na terenie powiatu będzińskiego ponadto znajduje się jedna placówka
opiekuńczo-wychowawcza, którą jest Dom Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie.
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W skład tej placówki wchodzą trzy grupy mieszczące się w Sarnowie przy ul. Wiejskiej 104
oraz cztery filie:
- Będzin, ul. Żwirki i Wigury 32A/18,
- Będzin, ul. Małachowskiego 14/9,
- Psary, ul. Łączna 21,
- Siewierz, ul. Kościuszki 15.
Placówka zapewnia miejsca dla 88 wychowanków. W każdej filii pracuje
5 pracowników pedagogicznych. W grupach w Domu Dziecka w Sarnowie pracuje łącznie
13 wychowawców, pedagog, psycholog i pracownik socjalny.
4.7. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
Ośrodek powstał 1 września 2007 r. w wyniku przekształcenia placówki opiekuńczowychowawczej, jaką był Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - w placówkę specjalistyczną.
Ośrodek realizuje zadania Powiatu Będzińskiego z zakresu pomocy społecznej będącej
własnymi zadaniami Powiatu.
Celem działania Ośrodka jest:
- udzielanie dziecku i rodzinie pomocy w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych,
rówieśniczych i osobistych,
- stała praca z rodziną dziecka,
- organizowanie dzieciom opieki dziennej, czasu wolnego oraz pomocy w nauce,
- wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny oraz wzmacnianie prawidłowych
relacji w rodzinie,
- wspomaganie u dzieci prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego.
Mieszkańcy Powiatu Będzińskiego mogą liczyć na bezpłatną pomoc specjalistów z różnych
dziedzin, a przede wszystkim:
- pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
- terapię indywidualną i grupową w ujęciu systemowym i poznawczo-behawioralnym,
- grupy wsparcia dla rodziców,
- zajęcia socjoterapeutyczne w stałych grupach dzieci,
- zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- treningi w zakresie asertywności, komunikacji, podnoszenia kompetencji społecznych,
- terapię uzależnień,
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- terapię dla ofiar przemocy,
- porady i konsultacje indywidualne dla rodziców, pracowników socjalnych, nauczycieli,
pedagogów szkolnych, kuratorów.
Ośrodek obejmuje opieką dzieci w wieku od 5 do 18 lat oraz osoby dorosłe. Placówka
posiada trzy filie: w Czeladzi, Sławkowie i Siewierzu. Główna siedziba Ośrodka znajduje się
w Będzinie, przy ul. Krasickiego 17.
Kadrę Ośrodka stanowi 21 wykwalifikowanych osób: kierownik, 11 wychowawców,
2 psychologów, 2 pracowników socjalnych i 1 pielęgniarka, a także 3 wychowawców
i 1 pedagog zatrudnieni w oparciu o Kartę Nauczyciela. Ponadto w OWDziR zatrudnionych
jest 4 pracowników administracyjno-obsługowych: główny księgowy, specjalista, robotnik
do pracy lekkiej oraz pomoc techniczna.
Pracownicy OWDziR starają się podnieść jakość i poziom życia mieszkańców
Powiatu oraz ich rodzin. Jednym z aspektów ich pracy jest wspieranie osób wychodzących
z kręgu pomocy społecznej. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w 2013 r. kontynuował
ofertę pomocową poprzez:
- współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy – pomoc klientom w podejmowaniu pracy
zawodowej,
- rozszerzenie współpracy z Ośrodkiem Terapii i Psychoterapii „Kompas” (kierowanie
do stałych grup w Kompasie i odwrotnie). Prowadzono bieżącą współpracę w celu
zaopiekowania dzieci i dorosłych po skończonych terapiach w Ośrodku Terapii
i Psychoterapii „Kompas” w ramach terapii systemowej,
- poszerzenie zakresu współpracy z kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu
Rejonowego w zakresie wspólnego oddziaływania wobec osób,
- zintegrowanie działań Ośrodka i Domu Dziecka w Sarnowie wobec wychowanków,
którzy opuszczają placówkę i powracają do środowiska rodzinnego, tj. objęcie ich wsparciem
oraz monitorowanie ich środowiska rodzinnego,
- terapię indywidualną z klientem po opuszczeniu Zakładu Karnego,
- pracę indywidualną ze sprawcami przemocy oraz ich rodzinami,
- wsparcie klienta po przejęciu opieki nad dzieckiem po opuszczeniu zakładu karnego,
kwalifikowanie do warsztatu kompetencji wychowawczych.
Podnoszenie efektywności i skuteczności pomocy społecznej odbyło się poprzez
rozszerzenie w 2013 r. zakresu współpracy OWDziR z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Będzinie, Czeladzi, Siewierzu, a także ze szkołami podstawowymi
w Czeladzi, Siewierzu, Sławkowie, Będzinie, a w szczególności:
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- konsultacje z psychologami,
- kwalifikowanie uczniów problematycznych do stałych grup lub terapii indywidualnych
odbywających się na terenie Ośrodka i filii,
- udział kadry Ośrodka oraz jej filii w imprezach o charakterze lokalnym (prezentacja prac
plastycznych wychowanków: stała ekspozycja prac wychowanków Ośrodka – Zamek
w Będzinie, przekazanie prac plastycznych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy)
oraz organizacja imprezy Mikołajkowej w ramach kampanii wspierającej ojców,
- realizując zintegrowaną koncepcję działań pomocowych w ramach systemowego wsparcia
rodziny w Powiecie Ośrodek utrzymywał stały kontakt z burmistrzami Siewierza, Sławkowa,
kierownikami Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Siewierzu, Będzinie i Czeladzi,
- promowanie kampanii wspierającej rodzinę – udział kierownika w naradzie dyrektorów
szkól Będzina.
Pracownicy Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny stale rozszerzają oferty form pomocy
wspierających rodzinę naturalną. Tylko w pierwszym półroczu 2013 r. podjęto się
następujących działań:
- kontynuowanie Powiatowej Kampanii „Mamo kocham też tatę”, wspierającej ojców
w sytuacji przed, po i w trakcie rozwodu,
- warsztat kompetencji wychowawczych dla rodziców,
- opracowanie planów wychowawczych,
- konsultacje indywidualne z prawnikiem na terenie Ośrodka,
- promocja Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej - 25.04.2013 r.
- prowadzenie mediacji małżeńskich,
- konsultacje klientów z prawnikiem na terenie Ośrodka w szczególnie trudnych przypadkach,
- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla rodzin dotkniętych śmiercią członków rodziny,
- wsparcie całego systemu rodzin dotkniętych molestowaniem seksualnym – terapie
indywidualne dzieci i dorosłych, sesje terapeutyczne w miejscu zamieszkania rodziny,
- pomoc w sporządzaniu pism procesowych dla klientów,
- organizacja Akcji Zima 2013 – 10 imprez własnych dla dzieci z Będzina i Powiatu,
- akcja Zima w Filiach Ośrodka,
- udział podopiecznych w zajęciach Arteterapii, udział w konkursach tematycznych,
- organizacja zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym,
- organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych,
- mediacje rodzinne w związkach zrekonstruowanych,
- zgłaszanie do sądu rodzinnego rodziców stosujących przemoc psychiczną i fizyczną,
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- wsparcie rodzica i dziecka w sytuacji pobytu drugiego rodzica za granicą: terapia
indywidualna rodzica, udział w warsztacie kompetencji wychowawczych oraz kierowanie
dziecka do terapii indywidualnej,
- wsparcie matek samotnie wychowujących dzieci,
- terapie dzieci i nastolatków dokonujących samookaleczeń oraz podejmujących próby
samobójcze,
- terapia dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach teatralnych oraz
- wsparcie rodziców z dzieckiem z chorobą psychiatryczną.
W Ośrodku odbywa się ponadto poradnictwo specjalistyczne, w tym: specjalistyczna
pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poradnictwo zawodowe,
poradnictwo wychowawcze, terapia rodzin, terapia małżeńska, terapia par, poradnictwo
pedagogiczne, interwencje psychologiczne,

psychoedukacja i

treningi

umiejętności

społecznych. Na dzień 30.06.2013 r. w tym zakresie pierwszorazowo przyjęto 372 osoby
oraz dokonano 1569 konsultacji osób zgłoszonych po raz pierwszy oraz osób,
które rozpoczęły terapię w latach poprzednich. Zorganizowano także 24 spotkania w ramach
zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla osób dorosłych.
W przypadku 14 rodzin zapewniono warunki do spotkań rodziców naturalnych z dzieckiem
w sytuacjach przed, w trakcie i porozwodowych. Przeprowadzono także konsultacje
indywidualne z rodzicami dzieci.
Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny zajmuje się także promowaniem rodzicielstwa
zastępczego jako alternatywnej formy opieki nad dzieckiem. W ramach wspierania rodzin
zastępczych pracownicy Ośrodka podjęli szereg działań polegających m.in. na:
- współpracy z Zespołem do Spraw Pieczy Zastępczej,
- współpracy z Koordynatorami pieczy zastępczej,
- promocji rodzinnej pieczy zastępczej na stronie internetowej Ośrodka,
- zorganizowaniu 4 zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin zastępczych,
- poradnictwie specjalistycznym dla rodzin zastępczych,
- kontynuacji współpracy Kierownika Ośrodka z przedstawicielem Fundacji Światło i Życie
(28.06.2013r. zorganizowano spotkanie dla rodziców zastępczych z przedstawicielem
„Fundacji Światło i Życie”, organizującym wyjazd na Obóz św. Jana Bosko I do Koniakowa),
- konsultacjach pedagogicznych z opiekunami dzieci przebywających w rodzinie zastępczej,
- konsultacjach z rodzicami biologicznymi dzieci przebywającymi w rodzinach zastępczych.
Ośrodek poprzez swoje działania usiłuje także doprowadzić do wyrównania szans
osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im dostępu do należytych im praw. W związku
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z tym podjął się terapii dla 4 rodzin: dla rodziców dziecka z zespołem Aspergera, dziecka
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz klientami po wypadkach
komunikacyjnych. W zajęciach grupy stacjonarnej OWDiR w Będzinie bierze także udział
dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz w stopniu umiarkowanym,
a 6 osób niepełnosprawnych bierze udział w terapii psychologicznej.
Od maja 2013 r. poszerzono działalność Ośrodka – Filia w Siewierzu - o pracę
z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Bank
Życzliwych Serc, a także o współpracę z władzami lokalnymi, pracownikami OPS
w Siewierzu i przedstawicielami Stowarzyszenia. Podjęto się także organizacji zajęć
dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców i przeprowadzenia szczegółowych
wywiadów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.
Pracownicy

OWDziR

systematycznie

rozszerzają

działalność

profilaktyczną

i edukacyjną (w szczególności dla dzieci i młodzieży), a przykładami tego są:
- „Edukacja rodzicielska” – profilaktyka zaniedbań wobec dzieci, przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, którego celem jest: zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców,
profilaktyka zachowań ryzykownych wobec dzieci i promujących wychowanie dzieci
bez przemocy,
- „Alternatywa ryzyka” –zajęcia psychoprofilaktyczne przeciwdziałające problemowi
alkoholowemu oraz skutkom przemocy w rodzinie - skierowane dla uczniów szkoły
podstawowej – łącznie 40 podopiecznych,
- „Przyszłość i ja” - spotkania indywidualne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej,
- terapia indywidualna dla dzieci (ADHD, zespół nadpobudliwości ruchowej, zaburzenia
emocjonalne, niedostosowanie społeczne, zespół Aspergera),
- wyrównywanie braków edukacyjnych,
- poradnictwo pedagogiczne dla rodziców dzieci objętych terapią indywidualną,
- udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - zajęcia profilaktyczno-edukacyjne
dla wychowanków (Filia w Siewierzu),
4.8. Warsztat Terapii Zajęciowej
Warsztat

Terapii

Zajęciowej

(WTZ)

mieści

się

w

Będzinie

-

Łagiszy,

przy ul. Podłosie 10. Warsztat dysponuje 40 miejscami, a nad uczestnikami czuwa
14 pracowników.
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WTZ jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Bądź z nami”. Zajęcia skierowane są
do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z zaburzeniami
psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, które mają w orzeczeniu o stopniu
niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
Placówka stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy
możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacja wszystkich działań odbywa się poprzez terapię zajęciową w 8 pracowniach:
- gospodarstwa domowego,
- introligatorskiej,
- tkackiej z elementami szycia i dziewiarstwa,
- ceramiczno – plastycznej,
- ogrodniczo – przyrodniczej,
- podtrzymywania umiejętności szklonych,
- majsterkowicza,
-witrażu i technik różnych,
a także przez pomoc psychologiczną oraz rehabilitację ruchową.
Wszystkie

zajęcia

odbywają

się

w

grupach,

przez

5

dni

w

tygodniu

w godzinach 8:00 – 15:00. Uczestnicy dojeżdżają samodzielnie środkami komunikacji
miejskiej lub dowożeni są na zajęcia specjalnie zorganizowanym przewozem.
W ramach rehabilitacji społecznej pracownicy WTZ usprawniają podopiecznych
w kwestiach komunikowania się, umiejętności słuchania, relacjach interpersonalnych,
umiejętnościach odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, używania form
grzecznościowych, przestrzegania norm społecznych. Organizowane są także wyjazdy
rekreacyjne, kulturalne i sportowe.
Rehabilitacja zawodowa w WTZ ma na celu ułatwianie osobie niepełnosprawnej
uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, szkolenia
zawodowego i pośrednictwa pracy. Pracownicy realizują te cele poprzez pomoc
w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych do pracodawców, wizyty w zakładach pracy,
organizowanie praktyk zawodowych, pomoc w zatrudnieniu oraz utrzymanie kontaktu
z uczestnikami, którzy podejmują pracę. Skutkiem tych działań jest fakt, iż w 2010 r. 2 osoby
znalazły zatrudnienie, a w 2011 r. i w 2012 r. po 4 osoby.
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4.9. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) dla ofiar przemocy w rodzinie działa
przy Domu Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie – zajmuje 4 pokoje, co daje łącznie
8 miejsc dla ofiar przemocy. Ośrodek ten udziela wieloaspektowej pomocy podopiecznym
do momentu rozwiązania sytuacji kryzysowej. Klientem Ośrodka może być mieszkaniec
Powiatu Będzińskiego dotknięty przemocą domową, który został zakwalifikowany do takiej
pomocy przez miejski lub gminny OPS w porozumieniu z PCPR.
Zadaniem OIK jest przede wszystkim:
- organizowanie całodobowego, czasowego pobytu dla ofiar przemocy w rodzinie
w mieszkaniu lokatorskim nr 5, w odrębnym skrzydle Domu Dziecka,
- szybka interwencja w środowisku rodzinnym i lokalnym osób korzystających z pomocy
Ośrodka w sprawie rozpoznania sytuacji kryzysowej i ustalenia planu dalszego działania,
- bezpłatne udzielanie osobom korzystającym z ośrodka specjalistycznej i kompleksowej
pomocy pracownika socjalnego oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
- współpraca i współdziałanie z jednostkami pomocy społecznej, sadami, prokuraturą
i policją w sprawie wszechstronnej pomocy ofiarom przemocy domowej.
4.10. Dom Pomocy Społecznej
Osoba

wymagająca

całodobowej

opieki

z

powodu

wieku,

choroby

lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, może się
ubiegać o umieszczenie w domu pomocy społecznej (DPS). Dom pomocy społecznej
świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających 8. Decyzję
o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu
wydaje organ gminy (Ośrodek Pomocy Społecznej).
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego
kosztu utrzymania mieszkańca. Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są
w kolejności:

8
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1) mieszkaniec domu, (nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu), a w przypadku osób
małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka (nie więcej niż 70% dochodu
dziecka),
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy
niż 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty
nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości
różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami
wnoszonymi przez wyżej wymienione osoby9.
Na terenie Powiatu Będzińskiego działa obecnie jeden Dom Pomocy Społecznej,
mieszczący się w Będzinie, przy ul. Mickiewicza 2. Wspomniany DPS lokalizowany jest
w trzech obiektach. Pierwszy z nich to zabytkowy wolnostojący pałacyk na terenie parku
położonego przy ul. Mickiewicza 2, a pozostałe dwa obiekty zlokalizowane są
przy ul. Chopina 1. DPS przeznaczony jest dla ludzi przewlekle psychicznie chorych
i posiada charakter domu stacjonarnego o zasięgu ponadgminnym. Placówka może przyjąć
100 podopiecznych. Średni miesięczny koszt utrzymania podopiecznego w placówce na dzień
31.12.2012 r. wynosił 2753 zł. W będzińskim DPS-ie na ten sam dzień na umowę o pracę
zatrudnionych było 67 osób: dyrektor, 34 pracowników działalności opiekuńczowychowawczej, 14 pracowników działalności medyczno-rehabilitacyjnej, 7 pracowników
administracyjnych oraz 11 pracowników gospodarczych10.
Zgodnie z danymi na dzień 28.10.2013 r. w placówce przebywa łącznie
100 pensjonariuszy, natomiast kolejne 46 osób oczekuje na umieszczenie (jednak tylko
10 osób znajdujących się na liście oczekujących to mieszkańcy powiatu będzińskiego).
Misją DPS w Będzinie jest przezwyciężanie trudności i ograniczeń, jakie niesie
ze sobą niepełnosprawność w postaci choroby psychicznej oraz osiąganie pozytywnych
wyników w funkcjonowaniu podopiecznych. Pracownicy dążą do jak najlepszego rozwoju
mieszkańców poprzez usprawnianie niezaburzonych funkcji psychicznych, kompensowanie
braków, a w konsekwencji doprowadzenie do jak najpełniejszego usprawniania fizycznego
i psychicznego.
Dom spełnia następujące funkcje stałe:
a) świadczenie usług opiekuńczych,
b) świadczenie usług pielęgnacyjnych,
9
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c) świadczenie stosownej opieki medycznej,
d) wspomaganie i wspieranie ,
e) aktywizacja.
W ramach bezpośredniej pracy z mieszkańcami w Domu funkcjonują następujące Zespoły:
- zespół opiekuńczo – wspomagający (psycholog, kapelan, pracownicy socjalni, opiekunowie)
oraz
- zespół medyczno – terapeutyczny (pielęgniarki, instruktorzy terapii zajęciowej).
4.11. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja”
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być
przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku
wsparcia, jakim jest środowiskowy dom samopomocy (ŚDS). ŚDS świadczy usługi w ramach
indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności
społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie
czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym11.
Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom
z zaburzeniami psychicznymi ustawowo ustalono w wysokości 5% kwoty dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby
samotnie

gospodarującej

lub

dochód

na

osobę

w

rodzinie

przekracza

kwotę

250% odpowiedniego kryterium dochodowego12.
Decyzja o przyznaniu osobie świadczenia w postaci pobytu w środowiskowym domu
samopomocy oraz odpłatności za pobyt wydawana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się oraz wywiadu
środowiskowego przeprowadzonego przez ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca
zamieszkania.
Na terenie Powiatu Będzińskiego działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja”, a jego siedziba znajduje się w Czeladzi,
przy

ul.

Sikorskiego

5.

Budynek

wraz

z

otoczeniem

pozbawiony

jest

barier

architektonicznych (w budynku są: winda, podjazdy, podwójne poręcze przy schodach,
łazienka dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
11
12

Ustawa o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 182)
Tamże
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Placówka

przeznaczona

jest

do

udzielania

wsparcia

terapeutycznego

i rehabilitacyjnego osobom z niepełnosprawnością intelektualną (oraz współistniejącymi
innymi rodzajami niepełnosprawności - np. niepełnosprawność ruchowa, epilepsja)
oraz z zaburzeniami psychotycznymi. W ośrodku stworzone są dwie odrębnie pracujące
grupy. Każda z grup ma osobno ustalany program zajęć, dostosowany do możliwości
i potrzeb podopiecznych. Indywidualnie ustalane są cele i sposoby ich osiągnięcia - związane
z różnymi oczekiwaniami przebywających w ośrodku osób niepełnosprawnych.
Zajęcia w "Ostoi" odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.
Podopieczni ośrodka w zależności od swoich potrzeb, stanu zdrowia, zainteresowań mogą
brać udział w następujących zajęciach:
- terapii grupowej,
- psychoedukacji (dla podopiecznych i ich rodzin),
- psychoterapii indywidualnej,
- treningach umiejętności społecznych (prowadzenia rozmowy, asertywności, rozwiązywania
sytuacji trudnych, technicznym, kulinarnym, higienicznym, poszukiwania pracy),
- arteterapii (terapii sztuką - poprzez tworzenie oraz uczestnictwo w szeroko rozumianej
sztuce),
- muzykoterapii,
- relaksacji,
- terapii zajęciowej (plastycznej, rękodzielniczej, stolarskiej, krawieckiej),
- rehabilitacji ruchowej,
- rekreacji (liczne wycieczki, zabawy, wyjścia do kina i teatru, ogniska).
ŚDS w Czeladzi zapewnia 50 miejsc dla swoich podopiecznych, ale w związku
z dużym zainteresowaniem z usług „Ostoi” na dzień 31.12.2012 r. korzystały 54 osoby
(nie były to jednak pobyty jednoczasowe). W 2012 r. umieszczono tam 18 nowych
podopiecznych, a ubyło 12. W placówce zatrudnionych jest 16 pracowników13.
4.12. Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe to organizacje obywatelskie, które działają z własnej
inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego, a nie dla osiągnięcia zysku.
Organizacje takie mogą tworzyć osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające

13

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie MPiPS-05 za rok 2012
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osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje
i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku 14. Organizacje pozarządowe
skupiają zatem najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli
poszczególnych środowisk. Niezbędnym wydaje się włączenie podmiotów pozarządowych
w system funkcjonowania samorządu terytorialnego na zasadzie partnerstwa.
Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia pojawiły się w Polsce mniej
więcej w tym samym czasie co w państwach Europy Zachodniej. Początkowo zajmowały się
przede wszystkim działalnością charytatywną, później podjęły również działalność
korporacyjną, kulturalną, edukacyjną i naukową oraz działalność związaną z propagowaniem
idei rozwoju społecznego i społecznej solidarności. W obecnych czasach pojawiły się
organizacje, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie skutkom plag społecznych,
takich jak: bezdomność, alkoholizm i narkomania. W Polsce organizacje pozarządowe zajęły
się działalnością edukacyjną wśród młodzieży, tworząc niepubliczne szkoły lub fundacje
wspomagające szkoły państwowe. Działają tutaj także organizacje specjalizujące się
w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka, organizacje proekologiczne oraz organizacje
zajmujące się działalnością charytatywną15.
Na terenie powiatu będzińskiego powstało wiele organizacji i stowarzyszeń
udzielających pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom,
a także dzieciom i młodzieży oraz osobom dotkniętym przemocą czy uzależnieniem.
Są to m.in.:
-

Powiatowe

Stowarzyszenie

Osób

Niepełnosprawnych

Ruchowo

„SZANSA”,

42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 4,
- Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho–Ruchowym,
41- 253 Czeladź , ul. Norwida 11,
- Stowarzyszenie „Bądź z Nami”, 42- 500 Będzin, ul. 11-go Listopada 7,
- Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 27,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA”, 41- 253 Czeladź,
ul. Sikorskiego 5,
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym i Niepełnosprawnym Hen-Staw,
41-250 Czeladź, ul. Kilińskiego 21,

14

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 Nr
234, poz. 1536)
15
www.poland.gov.pl
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- Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Będzin, 42- 500 Będzin, ul. Małachowskiego 22,
- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Będzin, 42- 500 Będzin, ul. Bursztynowa 4,
- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Czeladź, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 5b,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 42- 500 Będzin, ul. Małachowskiego 43,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 41- 250 Czeladź, ul. Szpitalna 5a,
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 42- 500 Będzin,
ul. Świerczewskiego 15,
-

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,

41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 5,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 22,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w Czeladzi, 41- 250 Czeladź, ul. Sportowa 6,
- Dom dla Bezdomnych Mężczyzn „CARITAS”, Będzin – Łagisza, ul. Energetyczna 10,
- Stowarzyszenie “Dobre ręce”, 42- 500 Będzin, ul. Modrzejewska 89,
- Centrum Młodzieżowe “TLEN”, 42- 580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 125,
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Jestem z Tobą”, 41-250 Czeladź, ul. Sportowa 6,
- Stowarzyszenie „Nasza Sprawa”, 41-250 Czeladź, ul. Miasta Auby 2/21,
- Czeladzkie Stowarzyszenie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 41- 250 Czeladź,
ul. 11 Listopada 8,
- Klub Abstynenta “Znicz”, 42- 500 Będzin, ul. Joselewicza 2,
-

Czeladzkie

Stowarzyszenie

Trzeźwościowe

„Nowe”,

41-

250

ul. 11- go Listopada 8,
- Klub Abstynenta “METAMORFOZA”, 41- 250 Czeladź , ul. 11- go Listopada 8.
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Czeladź,

5. Analiza problemów społecznych na podstawie danych pierwotnych
W trakcie kolejnych warsztatów strategicznych wszyscy uczestnicy Zespołów
powołanych w celu opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych (31 osób) zostali poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej sytuacji na rynku
pracy oraz sytuacji społecznej osób i rodzin.
5.1. Wyniki ankiety dla uczestników Zespołów powołanych w celu opracowania
Strategii
Ankieta rozdana uczestnikom składała się z 14 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego
wyboru, przy czym w drugim przypadku zawsze określono maksymalną liczbę odpowiedzi
(3 lub 4).
Pierwsze 3 pytania odnosiły się do aktualnej, przeszłej i przewidywanej sytuacji
na rynku pracy:
Jak oceniają Państwo aktualną sytuację na rynku pracy?

0
Bardzo dobra

0
Raczej dobra
Średnia

3
9

Raczej zła

14

Zła

5

Bardzo zła

Rycina 18. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 1 Ankiety
Jak wynika z powyższego wykresu zdecydowana większość ankietowanych
uczestników oceniła sytuację na rynku pracy jako „złą” (14 osób) lub „raczej złą” (9 osób).
5 osoby stwierdziło, że obecna sytuacja jest „bardzo zła”, a 3 osoby, że „średnia”.
Nikt z ankietowanych nie uważał, by sytuacja na rynku pracy była „bardzo dobra”
lub przynajmniej „raczej dobra”.
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Czy sytuacja na rynku pracy w Państwa opinii
obecnie jest gorsza czy lepsza niż rok temu?

0
Zdecydow anie lepsza

Raczej lepsza

0

6

Taka sama

17
Raczej gorsza
8

Zdecydow anie gorsza

Rycina 19. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 2 Ankiety
W odniesieniu obecnej sytuacji do tej sprzed roku ankietowani uznali, że sytuacja
aktualna jest „raczej gorsza” (17 odpowiedzi), „zdecydowanie gorsza” (8 odpowiedzi),
ewentualnie „taka sama” (6 odpowiedzi). Nikt nie był zdania, że sytuacja uległa poprawie.
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Jak wg Państwa w przeciągu następnych kilku lat
zmieni się sytuacja na rynku pracy?

Zdecydow anie
polepszy się
Raczej polepszy się

0
0
7

Pozostanie taka sama

18

Raczej pogorszy się

6

Zdecydow anie
pogorszy się

Rycina 20. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 3 Ankiety
Uczestnicy Zespołów uważają, że prognozy na przyszłość nie są optymistyczne.
Aż 58% z nich jest zdania, że w przeciągu następnych kilku lat, i tak zła już sytuacja, „raczej
się pogorszy”. Nie ma natomiast opinii pozytywnych – nikt nie spodziewa się, że sytuacja się
polepszy.

W

kolejnym

pytaniu

uczestnicy

zostali

poproszeni

o

podanie

przyczyn,

które w ich opinii powodują problemy na rynku pracy. Było to jedno z tych pytań,
w których można wskazać kilka odpowiedzi, jednak nie więcej niż 4.
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Jakie są wg Państwa główne przyczyny problemów na rynku pracy?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 4 najistotniejsze)

Inne (jakie?) - proszę w pisać poniżej

0
14

Niedostosow anie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy

11

Niskie kw alifikacje w śród pracow ników
Niska jakość usług instytucji zw iązanych z rynkiem pracy

3
13

Niskie w ydatki państw a na w sparcie dla zatrudnienia

7

Brak w spółpracy z służbami zatrudnienia
Wysokie koszty prow adzenie działalności gospodarczej
(podatki, opłaty etc.)

12
16

Wysokie koszty zatrudnienia pracow ników
Brak now ych technologii w przedsiębiorstw ach
Zła sytuacja finansow a przedsiębiorstw
Brak inw estycji

3
11
20

Rycina 21. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 4 Ankiety
Większość pytanych osób twierdzi, że powodem tak trudnej sytuacji na rynku pracy
jest „brak inwestycji” (odpowiedziało tak 20 z 31 osób). Dużą przeszkodą w opinii
ankietowanych są także „wysokie koszty zatrudnienia pracowników” (16 opinii),
„niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy” (14 opinii), „niskie wydatki
państwa na wsparcie dla zatrudnienia” (13 opinii) oraz „wysokie koszty prowadzenia
działalności gospodarczej” (12 opinii). 1/3 ankietowanych była zdania, że jedną z głównych
przyczyn problemów na rynku pracy jest także „zła sytuacja finansowa przedsiębiorstw”
i „niskie kwalifikacje wśród pracowników”.
W kolejnym pytaniu poproszono o wskazanie maksymalnie 4 działań, które według
ankietowanych najlepiej przyczyniłyby się do spadku bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
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Jakie działania podejmowane na poziomie powiatu najlepiej
przyczyniłyby się do spadku bezrobocia i aktywizacji zawodowej?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 4 najistotniejsze)

Inne (jakie?) - proszę w pisać poniżej

2
9

Dotow ane, tanie kredyty
Działalność inkubatorów przedsiębiorczości

2

Szkolenia i doradztw o z zakresu prow adzenia działalności
gospodarczej
Stw orzenie preferencyjnych w arunków dla absolw entów
w chodzących na rynek pracy

7
13
10

Uspraw nienie systemu pośrednictw a pracy
Doradztw o zaw odow e i pomoc psychologiczna

6
16

Staże i praktyki zaw odow e

10

Okresow e zatrudnienie, finansow ane z budżetu państw a
Szkolenia zaw odow e dla bezrobotnych

6
11

Obniżenie podatków lokalnych i opłat lokalnych

18

Obniżenie kosztów zatrudnienia pracow ników

Rycina 22. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 5 Ankiety
Najistotniejsze działanie, w opinii ankietowanych, które powinno zostać podjęte
w celu poprawy sytuacji na rynku pracy to „obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników” –
uważa tak 58% zapytanych osób (18 opinii). Ponad połowa opiniujących wskazała
także

na

organizację

„staży i

praktyk

zawodowych”

jako

czynności

istotnych

w przeciwdziałaniu bezrobociu. Za istotne uznano także „stworzenie preferencyjnych
warunków dla absolwentów wchodzących na rynek pracy” (13 wskazań), a także „obniżenie
podatków i opłat lokalnych” (11 wskazań). Nie bez znaczenia, według opinii ankietowanych,
byłoby także „usprawnienie systemu pośrednictwa pracy” oraz „okresowe zatrudnienie,
finansowane z budżetu państwa” (po 10 wskazań). Pojawiły się także dwie nowe propozycje
podane przez ankietowanych, takie jak wprowadzenie nowych technologii oraz bezpośrednia
współpraca OWDziR z Urzędem Pracy.
Kolejna część ankiety zawierała pytania z zakresu sytuacji społecznej osób i rodzin.
Pierwsze 3 z nich dotyczyły aktualnych, przeszłych i prognozowanych warunków życia
mieszkańców.
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Jak oceniają Państwo aktualnie warunki życia
mieszkańców (osób i rodzin)?

Bardzo dobre
Dobre
Raczej dobre

0
0
0
11

Średnie

11

Raczej złe

7

Złe
Bardzo złe

2

Rycina 23. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 6 Ankiety
W opinii 35% badanych aktualne warunki życia osób i rodzin można określić jako
„średnie” i tyle samo uważa je za „raczej złe”. 23% respondentów uznało je za „złe”.

Czy warunki życia mieszkańców (osób i rodzin) pogorszyły się czy
poprawiły w stosunku do poprzedniego roku?

Zdecydow anie
polepszyły się

0
0

Raczej polepszyły się

8

Pozostały niezmienione

16

Raczej pogorszyły się

6

Zdecydow anie
pogorszyły się

Rycina 24. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 7 Ankiety
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Zdaniem 16 ankietowanych warunki życia w ciągu poprzedniego roku „raczej
pogorszyły się”, a zdaniem 6 „zdecydowanie pogorszyły się”. 8 osób uznało, że warunki
te „pozostały niezmienione”, nikt natomiast nie był zdania, że są lepsze.

Jak wg Państwa w przeciągu następnych kilku lat zmienią
się warunki życia mieszkańców (osób i rodziny)?

Zdecydow anie
polepszy się
Raczej polepszy się

0
0
7

Pozostaną takie same

18

Raczej pogorszy się
Zdecydow anie
pogorszy się

5

Rycina 25. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 8 Ankiety
Prognozy według opiniujących są raczej pesymistyczne – 58% osób uważa,
że w przeciągu następnych kilku lat warunki życia „raczej się pogorszą”. Dodatkowo 5 osób
są zdania, że te warunki „zdecydowanie się pogorszą”, ewentualnie „pozostaną takie same”
(7 opinii).
W ankiecie zadano także pytanie o główne przyczyny problemów społecznych
powodujące trudne warunki życia.
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Jakie są wg Państwa główne przyczyny problemów społecznych
mieszkańców powodujące trudne warunki życia?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 4 najistotniejsze)

Inne

1
5

Przemoc w rodzinie

1

Bezdomność

2

Samotne w ychow yw anie dzieci
Wielodzietność
Narkomania

0
0
16

Alkoholizm

15

Niepełnospraw ność

10

Długotrw ała lub ciężka choroba

21

Niezaradność życiow a
Bezradność w spraw ach opiekuńczo-w ychow aw czych
Ubóstw o
Bezrobocie

7
11
27

Rycina 26. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 9 Ankiety
Jak wynika z wykresu znaczna część respondentów wskazała jako główny powód
trudnych warunków życia „bezrobocie”. Opinia ta zdecydowanie się pokrywa z wynikami
przeprowadzonej wcześniej diagnozy sytuacji społecznej, która wskazała bezrobocie
jako główny powód korzystania przez mieszkańców powiatu z pomocy społecznej.
Jako istotne powody wskazano także „niezaradność życiową” (wg 68% ankietowanych),
„alkoholizm” (wg 52% ankietowanych) oraz „niepełnosprawność” (wg 48% ankietowanych).
W kategorii nazwanej „inne” jedna osoba zawarła sugestię, iż przyczyną trudności życiowych
mogą być „niskie płace”.
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Jeżeli zdaniem Państwa na terenie występują obszary wykluczenia
społecznego to jakich grup społecznych dotyczą?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 4 najistotniejsze)

Innych osób

1

Uchodźców
Narkomanów

4
3
17

Alkoholików

14

Osób opuszczających zakłady karne
Osób opuszczających placów ki opiekuńczo-w ychow aw cze

5
16

Osób niepełnospraw nych
Bezdomnych

10

Długotrw ale bezrobotnych

29

Rycina 27. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 10 Ankiety
Prawie wszyscy uczestnicy Zespołów powołanych w celu opracowania Strategii
są zdania, że grupą szczególnie dotkniętą wykluczeniem społecznym są osoby „długotrwale
bezrobotne” (93% opinii). Odpowiadający na pytania jako kolejne grupy wskazali
„alkoholików” (55%), „osoby niepełnosprawne” (52%), i „osoby opuszczające zakłady
karne” (45%). Pod kategorią „innych osób” zasugerowano także „rodziny wielodzietne
oraz rodziny z dziećmi niewydolne opiekuńczo-wychowawczo”.
W następnym, 11 z kolei pytaniu, poproszono o wskazanie maksymalnie 4 najczęściej
dostrzeganych negatywnych zjawisk odnoszących się do dzieci i młodzieży.
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Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci
i młodzieży dostrzegacie Państwo najczęściej?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 4 najistotniejsze)

Inne

1
11

Przestępczość

4

Narkomania

18

Spożyw anie alkoholu

18

Demoralizacja

16

Trudności w przystosow aniu …
Sieroctw o

2

Zaniedbanie socjalne (niedożyw ienie, higiena itp.)
Zaniedbania w ychow aw cze

16
25

Rycina 28. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 11 Ankiety
Najczęściej dostrzeganym przez uczestników prac nad Strategią negatywnym
zjawiskiem są „zaniedbania wychowawcze” (81% opinii). Kolejne niepokojące zjawiska
to „demoralizacja” i „spożywanie alkoholu” (po 58%) i „trudności w przystosowaniu
młodzieży opuszczającej

placówki opiekuńczo-wychowawcze i

rodziny zastępcze”

oraz zaniedbania socjalne” (po 52% opinii). Jako „inne”, dodatkowe zjawisko, podano
„przemoc”.
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Jakie działania powinien podjąć samorząd w obszarze pomocy
społecznej w celu przezwyciężania problemów społecznych
rodzin korzystających z pomocy społecznej?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 najistotniejsze)

0
Inne

8

Pomóc w skutecznej emigracji i migracji zarobkow ej

13

Stw orzyć dodatkow e formy opieki nad dzieckiem
umożliw iające rodzicom podjęcie pracy

16

Stw orzyć dodatkow e formy pracy w środow isku,
takie jak ośrodki w sparcia

18

Zorganizow ać specjalistyczne formy pomocy jak
poradnictw o rodzinne, interw encja kryzysow a itp.
Zw iększyć działania polegające na św iadczeniu
pracy socjalnej

20

Ograniczyć w ysokość przyznaw anych św iadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej gdyż ich skala
utrw ala osoby i rodziny w korzystaniu ze
Zw iększyć w ysokość przyznaw anych św iadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej

8
6

Rycina 29. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 12 Ankiety
Zdaniem respondentów warunkiem koniecznym do przezwyciężenia problemów
społecznych oraz poprawy funkcjonowania rodziny jest „zwiększenie działań polegających
na pracy socjalnej” - takiego zdania jest 64,5% badanych. Duża część respondentów (58%)
uważa, że konieczne jest także „zorganizowanie specjalistycznych form pomocy
jak poradnictwo rodzinne, interwencja kryzysowa itp”. Jako istotne uznali także „stworzenie
dodatkowych form pracy w środowisku, takich jak ośrodki wsparcia” (52%).
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Jakie działania powinien podjąć samorząd aby ograniczyć
obszary wykluczenia społecznego? (proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 najistotniejsze)

Inne

0

Wesprzeć organizacje pozarządow e w
organizow aniu różnych przedsięw zięć

14
18

Upow szechnić zatrudnienie w spierane

6

Otw orzyć centrum integracji społecznej

6

Otw orzyć kluby integracji społecznej
Przyznać dodatkow e św iadczenia pieniężne z
pomocy społecznej

1

Zorganizow ać roboty publiczne
Uruchomić programy prac społecznie
użytecznych

22
22

Rycina 30. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 13 Ankiety
Aby ograniczyć obszary wykluczenia społecznego samorząd powinien, zdaniem
71% badanych, „uruchomić programy prac społecznie użytecznych” i „zorganizować roboty
publiczne”. 18 osób uznało za konieczne „upowszechnienie zatrudnienia wspieranego”,
a 14 respondentów zaleca, by „wesprzeć organizacje pozarządowe w organizowaniu różnych
przedsięwzięć”.
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Jakie działania powinien podjąć samorząd aby zorganizować
pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji społecznej?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 najistotniejsze)

Inne

0

Spow odow ać utw orzenie ośrodków kuratoryjnych dla
młodzieży niedostosow anej społecznie

5
8

Uruchomić punkty konsultacyjno-informacyjne dla rodzin,
w których dzieci i młodzież spożyw a alkohol i narkotyki

10

Zw iększyć liczbę miejsc w rodzinach zastępczych
Zw iększyć liczbę miejsc w placów kach opiekuńczow ychow aw czych

5
6

Stw orzyć interdyscyplinarne zespoły ds. w sparcia
dziecka i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym
Stw orzyć dodatkow e rozw iązania w środow isku, np.
pedagog rodzinny, terapeuta, street w alker itp.

20
16

Zorganizow ać dodatkow e placów ki w sparcia dziennego
Wesprzeć organizacje pozarządow e w organizow aniu
różnych przedsięw zięć adresow anych do dzieci i

14

Rycina 31. Struktura odpowiedzi na pytanie nr 14 Ankiety
Uczestnicy prac nad Strategią uznali, że kluczowym działaniem mającym na celu
zorganizowanie pomocy dla dzieci w trudnej sytuacji społecznej jest „stworzenie
dodatkowych rozwiązań w środowisku, np. pedagoga rodzinnego, terapeuty, street walkera
itp.” – jest to zdanie 64,5% ankietowanych. Innym pomysłem na rozwiązanie takiej trudnej
dla dziecka sytuacji społecznej mogłoby być „zorganizowanie dodatkowych placówek
wsparcia dziennego” (w opinii 52% badanych) oraz „ wsparcie organizacji pozarządowych
w

organizowaniu

różnych

przedsięwzięć

opinia 45% ankietowanych.
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adresowanych

do

dzieci”

–

6. Bilans

strategiczny

rozwiązywania

problemów

społecznych

w

Powiecie

Będzińskim - analiza SWOT

Dokonana diagnoza problemów społecznych oraz konsultacje przeprowadzone
w gronie uczestników Zespołów powołanych w celu opracowania Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowiło podstawę do opracowania Analizy
SWOT. Nazwa analizy pochodzi od pierwszych liter słów czynników klasyfikujących
możliwości: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse
w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Prezentowana w tej części opracowania
analiza pozwala nie tylko na identyfikację słabych i mocnych stron, ale także badania szans
i zagrożeń, jakie stoją przed polityką społeczną powiatu będzińskiego w trakcie wdrażania
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Na wspomnianą analizę składają się cztery grupy czynników:
- pierwsza grupa to uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią silne strony polityki
społecznej; należycie wykorzystane sprzyjać będą jej wzmacnianiu;
- druga grupa uwarunkowań wewnętrznych to takie, które stanowią słabe strony polityki
społecznej; jeśli nie zostaną wyeliminowane lub zminimalizowane będą ją osłabiać;
- trzecią grupą czynników są uwarunkowania zewnętrzne, które nie są bezpośrednio zależne
od zachowania społeczności powiatu, ale mogą być traktowane jako szanse;
- ostatnią grupą są takie uwarunkowania zewnętrzne, które nie są bezpośrednio zależne
od zachowania instytucji powiatu, ale mogą stanowić zagrożenie dla rozwiązywania
problemów społecznych.
Analiza SWOT stanowi syntetyczne ujęcie wskazanych obszarów problemowych
oraz stanowi podsumowanie prezentowanej diagnozy oraz analizy sytuacji społecznej.
Stała się ona podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów
i zagadnień strategicznych.
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6.1. Silne i słabe strony Powiatu w zakresie realizacji polityki społecznej
MOCNE STRONY



wysoki procent mieszkańców w wieku produkcyjnym,



spadek liczby osób niepełnosprawnych wśród ogólnej liczby bezrobotnych,



korzystne warunki dla rozwoju przemysłu i rozwoju nowych miejsc pracy,



małe

i

średnie

przedsiębiorstwa

mogące

tworzyć

nowe

miejsca

pracy,

w tym także zakłady pracy chronionej,


rozwój wolontariatu,



wzrost liczby organizowanych staży, prac interwencyjnych, prac społecznie
użytecznych,



funkcjonowanie Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,



funkcjonowanie

Domu

Pomocy

Społecznej

oraz

Środowiskowego

Domu

Samopomocy,


funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej,



infrastruktura społeczna, w tym instytucje pomocy społecznej, znające problemy osób
i rodzin ze środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem,



dobrze zdiagnozowane obszary problemów społecznych,



szeroka i wykwalifikowana kadra pomocy społecznej,



szeroka oferta szkoleń skierowana do pracowników pomocy społecznej,



opracowane i wdrażane programy na rzecz różnych grup społecznych,



stosunkowo wysoki poziom zainteresowania młodzieży zdobywaniem wykształcenia,



wykorzystywanie

potencjału

dobrze

wykształconych,

młodych

członków

społeczeństwa,


rozbudowana infrastruktura organizacji działających na rzecz osób uzależnionych
od alkoholu,



istnienie licznych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych



wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,



wysoki poziom scholaryzacji (wzrost poziomu wykształcenia i umiejętności
społecznych, możliwość kształcenia i dokształcania),



działalność świetlic środowiskowych.

Tabela 26. Bilans strategiczny Powiatu – mocne strony
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SŁABE STRONY


zwiększające się bezrobocie,



niskie wykształcenie i kwalifikacje osób bezrobotnych,



słaby lokalny rynek pracy i brak ofert na rynku wewnętrznym,



brak Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu,



niewielka liczba zakładów pracy chronionej na terenie Powiatu,



brak

instytucji/ośrodka

pośrednictwa

pracy

dla

bezrobotnych

osób

niepełnosprawnych,


niewystarczający poziom wymiany doświadczeń, informacji, wypracowywania
wspólnych projektów przez instytucje i organizacje realizujące politykę społeczną
powiatu,



niż demograficzny – starzenie się społeczeństwa,



brak placówek dziennego pobytu dla ludzi starszych,



przewaga pasywnych form wsparcia ubogich rodzin w działaniach instytucji
funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej,



duża liczba osób oczekujących na miejsce w Domu Pomocy Społecznej,



słabo dostosowany do potrzeb rynku pracy system edukacji, niskie możliwości
kształcenia zawodowego,



brak Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii na terenie Powiatu,



niewystarczająca liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,



brak Centrum Interwencji Kryzysowej, jako placówki integrującej wszystkie służby
działające na rzecz osób i rodzin w kryzysie,



ograniczona dostępność do specjalistycznych usług medycznych, wysokie zadłużenie
szpitala powiatowego,



brak wystarczającej liczby mieszkań chronionych dla osób opuszczających pieczę
zastępczą,



brak całodobowego ośrodka opieki dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami
innymi niż choroby psychiczne czy upośledzenie umysłowe,



niewystarczająca liczba miejsc w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Tabela 27. Bilans strategiczny powiatu – słabe strony
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6.2. Szanse i zagrożenia w zakresie realizacji polityki społecznej

SZANSE



pozyskiwanie środków z EFS na realizację projektów społecznych,



bliskość dużych aglomeracji i dobra komunikacja,



efektywna współpraca pomiędzy instytucjami i urzędami,



powstawanie nowych instytucji i stowarzyszeń,



coraz

większa

aktywność

i

kompetencje

organizacji

pozarządowych

i stowarzyszeń,


polityka wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w oparciu o środki
PFRON,



zwiększająca się świadomość wśród osób niepełnosprawnych o tkwiących w nich
możliwościach aktywnego działania w życiu społecznym i zawodowym,



zwiększenie liczby programów profilaktycznych nakierowanych na różne grupy
docelowe,



sformalizowanie czynności podejmowanych i realizowanych w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, dzięki
wprowadzeniu procedury „Niebieskiej Karty”,



podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej, co może przyczynić się
do zmniejszenia stopnia zachorowalności i umieralności z powodu chorób
cywilizacyjnych,



realizacja

programów

adresowanych

głównie

do

grup

zagrożonych

wykluczeniem społecznym,


przełamywanie stereotypów społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych
lub ofiar przemocy,



ożywienie gospodarcze kraju, co spowoduje powstawanie nowych miejsc pracy,



tworzenie nowych placówek, punktów przeciwdziałających marginalizacji osób
z

zaburzeniami

psychicznymi,

starszych,

niepełnosprawnych,


wprowadzenie zmian w przepisach podatkowych.

Tabela 28. Bilans strategiczny Powiatu – szanse
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długotrwale

chorych,

ZAGROŻENIA



utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia, powodujący dalsze ubożenie
społeczeństwa i emigracja ludności na obszary lepiej rozwinięte gospodarczo,



niewystarczająca liczba ofert pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, wzrost patologii spowodowany brakiem pracy, środków do życia,



niski poziom zewnętrznych inwestycji gospodarczych na obszarze powiatu,



upadek dużych zakładów pracy i zwolnienia grupowe,



wysokie koszty zatrudniania pracowników,



zbiurokratyzowany system udzielania świadczeń,



długotrwała procedura tworzenia zakładu aktywności zawodowej,



skomplikowane i długie procedury pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych,



trudność w interpretacji przepisów prawnych, częste zmiany prawa, niespójność
przepisów dotyczących polityki społecznej,



niskie wynagrodzenia i prestiż zawodowy pracowników pomocy społecznej
przy jednoczesnym wysokim wskaźniku ryzyka zawodowego,



obciążenie pracowników zbyt dużą liczbą zadań powodujące słabą efektywność
pracy socjalnej i wypalenie zawodowe,



brak skutecznych programów wychodzenia z ubóstwa, brak motywacji do zmiany
swojej niekorzystnej sytuacji przez niektóre grupy społeczne i stale poszerzający
się obszar ubóstwa sprzyjający rozwojowi patologii społecznych,



nieadekwatne do potrzeb planowanie środków na rozwiązywanie problemów
społecznych, duża liczba problemów konkurujących z problemami społecznymi
o środki finansowe z budżetu,



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



niedostateczna współpraca pomiędzy jednostkami pomocy społecznej, służby
zdrowia, oświaty, sądu , policji, itp.,



obniżenie wartości moralnych,



obniżenie wartości prorodzinnych,



wzrost liczby rodzin przewidzianych do objęcia opieką,
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pogłębiający się ujemny przyrost naturalny i pogarszająca się infrastruktura
edukacyjna,



utrwalanie się braku szans i perspektyw dla młodego pokolenia,



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



dezaktualizacja wiedzy o dostępnych substancjach psychoaktywnych,



emigracja zarobkowa - nasilający się problem sieroctwa społecznego,



mała świadomość problemu przemocy w rodzinie w szkołach, służbie zdrowia
i innych instytucjach, które powinny reagować na takie zjawisko,



pogarszające się warunki funkcjonowania służby zdrowia i wzrost zadłużenia
szpitala,



starzenie się społeczeństwa, co rodzi konieczność rozszerzenia infrastruktury
o placówki opieki stacjonarnej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne,



wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej i opieki
zdrowotnej,



niedostateczna informacja na temat działających organizacji pozarządowych,
niedostateczna aktywność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,



wzrastający konsumpcjonizm, pogłębiające się zróżnicowanie poziomu życia.

Tabela 29. Bilans strategiczny Powiatu – zagrożenia
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7. Cele i priorytety polityki społecznej Powiatu Będzińskiego
7.1. Prognoza zmian w zakresie objętym strategią
Z uwagi na szereg niekorzystnych perspektyw demograficznych, zmian w systemie
wartości społeczeństwa, obniżenia wartości moralnych i wartości rodzinnych oraz wielu
nieznanych lub nierozpoznanych jeszcze zagrożeń pomoc społeczna stanie w najbliższej
perspektywie przed wieloma wyzwaniami, które zapewne będą wymagać zaangażowania
znacznych sił i środków i będzie stanowić bardzo ważny element nie tylko w polityce
państwa, ale także samorządu lokalnego. Polityka społeczna uwzględniać musi pojawiający
się problem starzenia się społeczeństwa, zmiany w strukturze rodziny, czy też stale
poszerzające się obszary zagrożeń funkcjonowania członków społeczeństwa. Pomoc
społeczna będzie zatem podlegać dużym przemianom nie tylko w układzie instytucjonalnym,
ale zapewne i w zadaniowym.
Poniżej przedstawiono zjawiska prognozowane na terenie powiatu będzińskiego
na lata 2014 – 2020 z uwzględnieniem podziału na trzy obszary:
- sytuacja społeczno-demograficzna,
- opieka nad dzieckiem i rodziną,
- niepełnosprawność.
Prognozę przeprowadzono w oparciu o diagnozę problemów społecznych Powiatu
na podstawie danych wtórnych oraz analizę SWOT ukazującą możliwości i słabości Powiatu.

SYTUACJA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA
prognozuje się, iż na terenie powiatu będzińskiego w latach 2014 – 2020 w w/w obszarze
mogą nastąpić takie zjawiska, jak:
- malejący przyrost naturalny,
- wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym,
- wzrost liczby osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej,
- wzrost liczby osób bezrobotnych z niskim wykształceniem,
- zubożenie społeczeństwa w związku z powiększeniem się skali bezrobocia, obniżanie się
statusu materialnego rodzin,
- wzrost zapotrzebowania na działania aktywizujące,
- wzrost liczby nowych przedsiębiorstw dzięki działalności Będzińskiego Inkubatora
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Przedsiębiorczości,
- wzrost liczby pracowników pomocy społecznej,
- dobrze wyszkolona kadra pomocy społecznej,
- wzrost liczby programów wdrażanych na rzecz różnych grup społecznych,
- zwiększanie się liczby osób starszych wymagających zapewnienia całodobowej opieki,
- wzrost zapotrzebowania na bezpłatne usługi medyczne i na pracę wolontariuszy w ramach
opieki nad osobami starszymi,
- powstawanie nowych, prywatnych inicjatyw na rzecz osób starszych (np. tworzenie
prywatnych domów pomocy społecznej),
- zwiększona świadomość zdrowotna mieszkańców.
Tabela 30. Prognoza zmian w obszarze społeczno-demograficznym

OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
prognozuje się, iż na terenie powiatu będzińskiego w latach 2014 – 2020 w w/w obszarze
mogą nastąpić takie zjawiska, jak:
- pogłębianie się zjawiska uzależnienia i przestępczości wśród dzieci i młodzieży,
- wzrost liczby osób uzależnionych, obniżenie wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej,
- rozwój sieci wspierającej osoby uzależnione i ich rodziny,
- pogłębianie się skali przemocy w rodzinie,
- zbudowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- rozwój społecznej świadomości nt. zjawiska przemocy w rodzinie,
- zwiększanie się liczby osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- zwiększenie się liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- zwiększanie liczby szkoleń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
- zwiększanie liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- pogłębienie współpracy z sądami, kuratorami i policją,
- zwiększone zapotrzebowanie na mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki
opiekuńczo – wychowawcze.
Tabela 31. Prognoza zmian w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
prognozuje się, iż na terenie powiatu będzińskiego w latach 2014 – 2020 w w/w obszarze
mogą nastąpić takie zjawiska, jak:
- izolowanie się osób niepełnosprawnych od pozostałych członków społeczności,
- wzrost świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
- zintegrowanie działań instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz
osób niepełnosprawnych,
- wzrost liczby organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz osób
niepełnosprawnych,
- wzrost kosztów pomocy osobom niepełnosprawnym oraz kosztów funkcjonowania
PZON- u,
- niewystarczająca ilość miejsc w domach pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych,
- zwiększone zapotrzebowanie na miejsca w środowiskowych domach samopomocy
lub innej placówce wsparcia dziennego, a także wsparcia całodobowego.
Tabela 32. Prognoza zmian w obszarze niepełnosprawności
Przeprowadzona prognoza zmian w zakresie objętym strategią posłuży za podstawę
do opracowania misji oraz celów i priorytetów polityki społecznej Powiatu Będzińskiego,
ukierunkowanych na wzmocnienie prognoz pozytywnych i wyeliminowanie prognoz
negatywnych.
7.2. Misja oraz wizja rozwiązywania problemów społecznych
Misja i Wizja polityki społecznej Powiatu Będzińskiego zostały określone w wyniku
dyskusji

i

„burzy mózgów”

przeprowadzonej

podczas

warsztatów

strategicznych

wśród uczestników Zespołów powołanych w celu opracowania Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Misja to odpowiedzialne i ważne zadanie16. Określenie misji polityki społecznej
Powiatu jest właściwie podsumowaniem niniejszej Strategii, jest sentencją ujmującą główne
kierunki działania samorządu. Misja uściśla, jakie są jego priorytety Powiatu w działaniach

16

Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 r., s. 464
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na rzecz mieszkańców. Sformułowanie misji pomaga w koncentrowaniu wysiłków
na realizacji ustalonych kierunków działań, służy także racjonalnej alokacji posiadanych
zasobów i środków. Ponadto sformułowanie misji czyni bardziej prawdopodobnym przyszły
sukces powiatu.
Misja polityki społecznej Powiatu Będzińskiego to:
„Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców Powiatu Będzińskiego 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”.
Wizja to obraz, wyobrażenie czegoś17, w wymiarze strategicznym to pożądany,
docelowy obraz przyszłości, w pełni ukształtowany wizerunek Powiatu. Wizja przyszłości
Powiatu jest podstawą do sprecyzowania głównych celów i programów działania w ramach
Strategii. Określa ona ogólne ramy, zapewniające spójność tych celów i programów.
Wizja to cel, dla którego osiągnięcia podejmowane są starania władz samorządowych,
wszelkich podmiotów gospodarczych, a także organizacji, instytucji i osób prywatnych,
czyli wszystkich sił i środowisk działających w Powiecie. Wspomniana wizja jest
jednocześnie wyrażeniem wiary we własne możliwości, a także we własne mocne strony
i szanse, które można wykorzystać w odległej perspektywie oraz słabościach i zagrożeniach,
które trzeba przezwyciężyć, albo przynajmniej złagodzić ich niekorzystne oddziaływanie.
Wizja Powiatu Będzińskiego to:
„Powiat Będziński miejscem przyjaznym, bezpiecznym, z minimalnym wskaźnikiem
bezrobocia, wspierającym rodzinę, z bogatą ofertą i infrastrukturą socjalną”.
7.3. Cele rozwoju społecznego
Kolejnym etapem formułowania Strategii jest sprecyzowanie celów działania,
które konkretyzują wizję Powiatu. Cele w kategoriach strategicznych rozumiane są
jako główne kierunki działania. Cele operacyjne mają charakter wtórny w stosunku
17
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do strategicznych i stanowią ich rozpisanie w formie głównych kierunków działalności.
Cele strategiczne i operacyjne Powiatu Będzińskiego brzmią zatem następująco:
Cel strategiczny 1: Ograniczenie liczby osób bezrobotnych i przeciwdziałanie
długotrwałym skutkom bezrobocia.
Cele operacyjne:
1.1. Promocja zatrudnienia, aktywizacja osób bezrobotnych oraz podnoszenie poziomu
wiedzy, kwalifikacji i umiejętności osób długotrwale bezrobotnych.
1.2. Przeciwdziałanie zjawisku „bezrobotny styl życia”, czyli utrwalającemu się
bezrobociu.
1.3. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
1.4. Przeciwdziałanie zjawisku dziedziczonego bezrobocia.
1.5. Zwiększenie liczby szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
Cel strategiczny 2: Rozwijanie systemu wspierania rodzin mających trudności
w funkcjonowaniu i wypełnianiu swoich ról oraz systemu
wspierania rodzicielstwa zastępczego.
Cele operacyjne:
2.1. Promowanie pozytywnego modelu rodziny.
2.2. Uczestnictwo pracowników kadr instytucji pomocy społecznej w szkoleniach
z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny i koordynacji pieczy zastępczej,
w tym wsparcia i współpracy z rodzinnymi formami opieki zastępczej.
2.3. Zwiększenie

liczby

rodzin

zastępczych

zawodowych

i

niezawodowych

(w tym rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego) poprzez promowanie
rodzicielstwa zastępczego jako alternatywnej formy opieki nad dzieckiem.
2.4. Poszerzanie oferty dziennych form wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną
w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
poradnictwa i terapii oraz pomocy pedagogicznej i psychologicznej.
2.5. Udrożnienie systemu powiatowo-miejsko-gminnego w zakresie profilaktyki
rozpadu rodziny i przemocy w rodzinie oraz wdrażanie działań ukierunkowanych
na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
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2.6. Przygotowanie oferty szkoleniowej dla rodziców w zakresie przeciwdziałania
nadużywaniu

przez

młodzież

alkoholu

i

środków

psychoaktywnych

oraz mobilizowanie rodziców do udziału w terapii dla osób uzależnionych.
2.7. Zapewnienie możliwości rozwijania kompetencji dla pracowników instytucji
pomocy społecznej i kadry pedagogicznej.
Cel strategiczny 3: Zapobieganie marginalizacji osób szczególnie narażonych
na zjawisko wykluczenia społecznego.
Cele operacyjne:
3.1. Podnoszenie aktywności społecznej i aktywności zawodowej grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
3.2. Poszerzenie wachlarzu działań na rzecz poprawy sytuacji socjalno-bytowej osób
i rodzin żyjących w ubóstwie, redukowanie zjawiska ubóstwa.
3.3. Ograniczenie spożycia alkoholu i innych używek.
Cel strategiczny 4: Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz aktywizacja
osób starszych.
Cele operacyjne:
4.1. Tworzenie warunków do zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym
i chronionym rynku pracy poprzez wdrażanie efektywnych i skutecznych
instrumentów oraz narzędzi aktywizacji zawodowej (kursów, szkoleń, staży,
praktyk zawodowych).
4.2. Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym poprzez pomoc w integracji osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem oraz udzielanie wsparcia dla otoczenia osób niepełnosprawnych.
4.3. Podniesienie jakości i poziomu życia osób starszych przez zwiększenie dostępności
do oferty pomocowej i zwiększenie liczby możliwych form aktywności.
4.4. Ograniczenie zjawiska marginalizacji problemów ludzi starszych.
4.5. Zwiększenie liczby miejsc w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
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Cel strategiczny 5: Promocja postaw sprzyjających zdrowiu, promocja zdrowego stylu
życia.
Cele operacyjne:
5.1. Organizowanie kampanii informacyjnych dotyczących programów zdrowotnych.
5.2. Koordynacja, wspieranie i promowanie działań w obszarach profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem.
7.4. Priorytety rozwoju oraz kierunki działań
Spośród 22 celów operacyjnych Zespoły powołane w celu opracowania niniejszej
Strategii wyłoniły w drodze głosowania 6 priorytetów, czyli celów najważniejszych
do osiągnięcia. Do każdego z nich przypisano proponowane kierunki działania.

Priorytet I
1.1. Promocja zatrudnienia, aktywizacja osób bezrobotnych oraz podnoszenie
poziomu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności osób długotrwale bezrobotnych
Kierunki działań:
1. Inicjowanie na lokalnym rynku pracy działań na rzecz zatrudnienia osób
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2. Wspieranie i promowanie pracodawców oferujących miejsca pracy poprzez system
szkoleń, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.
3. Zwiększenie aktywności zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy.
4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
5. Pozyskiwanie środków unijnych na współfinansowanie działań aktywizujących.
6. Systematyczne badanie lokalnego rynku pracy w zakresie potrzeb szkoleniowych,
zawodów nadwyżkowych i deficytowych w celu stworzenia właściwej tematyki
szkoleń.
7. Inicjowanie i wspieranie wspólnych działań Powiatowego Urzędu Pracy i instytucji
szkoleniowych na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób długotrwale bezrobotnych,
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w szczególności nie posiadających wyuczonych zawodów bądź posiadających niskie
kwalifikacje zawodowe.
8. Podnoszenie

motywacji

u

osób

długotrwale

bezrobotnych

do

korzystania

z instrumentów rynku pracy umożliwiających zmianę zawodu lub uzyskanie
wyższych kwalifikacji.
9. Systematyczne rozszerzanie zakresu usług edukacyjnych skierowanych do osób
długotrwale bezrobotnych.

Priorytet II
3.1.

Podnoszenie

aktywności

społecznej

i

aktywności

zawodowej

grup

zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kierunki działań:
1. Rozwijanie przedsięwzięć wspierających aktywność zawodową i edukacyjną osób
ubogich.
2. Objęcie

szczególnym

wsparciem

mieszkańców

długotrwale

bezrobotnych,

w szczególności przez poradnictwo i zapoznanie z aktywnymi technikami
poszukiwania pracy.
3. Poszerzanie współpracy jednostek pomocy społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy
i organizacji pozarządowych w celu upowszechniania ofert pracy, pomocy w formie
poradnictwa zawodowego oraz ofert wszelkich szkoleń i kursów umożliwiających
podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.
4. Doskonalenie zawodowe w postaci szkoleń i kursów dla kadr pomocy społecznej
do pracy z osobami zagrożonymi marginalizacją.

Priorytet III
4.2. Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym poprzez pomoc w integracji osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem oraz udzielanie wsparcia dla otoczenia osób niepełnosprawnych.
Kierunki działań:
1. Wspieranie w tworzeniu klubów integracji, integracyjnych świetlic środowiskowych
i organizacji pozarządowych.
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2. Przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego aktywizujących i zachęcających do uczestnictwa w życiu
społecznym osoby niepełnosprawne.
3. Wspieranie i zachęcanie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu
społecznym

przez

finansowaną

ze

środków

PFRON

w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych,

likwidację

barier

dofinansowanie

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, a także dofinansowanie
do usług tłumacza języka migowego.
4. Zabezpieczenie środków pozyskanych z PFRON na dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
5. Podniesienie świadomości osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przez
opracowywanie informatorów dotyczących m.in. praw i przywilejów osób
niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych.
6. Rozpowszechnianie opracowanych informatorów wśród niepełnosprawnych klientów
jednostek samorządu terytorialnego oraz wśród instytucji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Priorytet IV
2.3. Zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych
(w tym rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego) poprzez promowanie
rodzicielstwa zastępczego jako alternatywnej formy opieki nad dzieckiem.
Kierunki działań:
1. Organizowanie cyklicznych spotkań z Sądami Rodzinnymi, asystentami rodziny,
placówkami

opiekuńczo-wychowawczymi,

policją,

ośrodkami

adopcyjno-

opiekuńczymi i innymi podmiotami w celu koordynacji rodzinnej pieczy zastępczej,
nakreślenia planów i kierunków wspólnych działań.
2. Organizowanie akcji promujących rodzicielstwo zastępcze poprzez przygotowanie
plakatów i ulotek propagujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rozpowszechnianie
ich w miejscach publicznych, a także cykliczne umieszczanie ogłoszeń informujących
o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze w lokalnych mediach, takich jak
strona internetowa Starostwa, PCPR i innych jednostek organizacyjnych oraz ogłoszeń
w prasie lokalnej i ogólnokrajowej.
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3. Realizacja

procesu

diagnostyczno-kwalifikacyjnego

oraz

organizowanie

i przeprowadzanie szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze.

Priorytet V
5.3. Koordynacja, wspieranie i promowanie działań w obszarach profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem.
Kierunki działań:
1. Promowanie

zmiany

zachowań

i

postaw

poprzez upowszechnianie materiałów

mieszkańców

wobec

używek

edukacyjno - informacyjnych z zakresu

profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia.
2. Wspomaganie działalności i rozwijanie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami
oraz organizacjami zajmującymi się profilaktyką oraz terapią uzależnień.
3. Rozpowszechnianie informacji o formach pomocy świadczonej osobom uzależnionym
i ich rodzinom.
4. Opracowanie oferty pomocowej dla osób z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.
5. Przygotowanie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą do profesjonalnej pracy
z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
6. Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki
uzależnień przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli oraz pracowników
socjalnych.
7. Zwiększenie dostępności specjalistycznych form pomocy dla osób uzależnionych
i ich rodzin.

Priorytet VI
2.5. Udrożnienie systemu powiatowo-miejsko-gminnego w zakresie profilaktyki
rozpadu

rodziny

i

przemocy

w

rodzinie

oraz

wdrażanie

działań

ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Kierunki działań:
1. Prowadzenie poradnictwa i rozpowszechniania informacji dotyczących praw ofiar
przemocy domowej.
2. Prowadzenie terapii dla ofiar przemocy domowej.
3. Powoływanie zespołów interdyscyplinarnych.
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4. Podnoszenie kompetencji i umiejętności kadry Ośrodka Interwencji Kryzysowej
poprzez odpowiednie kursy i szkolenia.
5. Inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie patologii
w rodzinie.
6. Opracowywanie i wdrażanie programów na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
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8. Sposób realizacji, monitoring i zarządzanie realizacją strategii
8.1. System zarządzania realizacją strategii
Nieodzownym elementem planowania strategicznego, decydującym o skuteczności
procesu realizacji strategii jest system zarządzania. Brak sprawnie działającego systemu
zarządzania realizacją strategii może spowodować, że podejmowane działania staną się
niespójne i niezgodne z założeniami.
W

procesie

zarządzania

Powiatową

Strategią

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych Powiatu Będzińskiego na lata 2014 – 2020 uczestniczą:
- Rada Powiatu Będzińskiego – pełni nadzór nad bieżącą realizacją Strategii, uwzględnia
działania zapisane w Strategii podczas planowania budżetu na kolejny rok;
- Starosta Będziński – powołuje Zespół Zarządzający Realizacją Strategii;
- Zespół Zarządzający Realizacją Strategii – składa się z 5 osób; odpowiada za wdrażanie,
monitorowanie i aktualizację Strategii. W skład Zespołu wchodzą:
1. Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego nadzorujący jednostki pomocy społecznej,
2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie,
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie,
4. Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Będzińskiego,
5. Przedstawiciel

Organizacji

Pozarządowej

(mającej

zasięg

ponadgminny)

działającej w intencji pomocy społecznej lub pomocy osobom niepełnosprawnym.
Do zadań Zespołu należą w szczególności:
1. Okresowy

przegląd

postępów

osiągania

celów

operacyjnych

Strategii

poprzez ocenę wskaźników monitoringowych.
2. Czuwanie nad opracowywaniem raportów rocznych z realizacji Strategii
wskazujących na stopień osiągniętych rezultatów i formułowanie wniosków
oraz przekazywanie opracowanych raportów Radzie Powiatu Będzińskiego.
3. Podejmowanie działań korygujących, w przypadku stwierdzenia odchyleń
od zamierzonych celów.
4. W razie potrzeby powoływanie dodatkowego Zespołu Roboczego do spraw
realizacji Strategii, złożonego z przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej
i

innych

podmiotów

i

instytucji

zaangażowanych

rozwiązywaniem problemów społecznych.
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i

zainteresowanych

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie – koordynuje wdrażanie i monitorowanie
Strategii poprzez gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją Strategii, sporządzanie
raportów w oparciu o otrzymane dane od jednostek realizujących poszczególne zadania,
inicjowanie i organizowanie spotkań Zespołu Zarządzającego Realizacją Strategii.
Realizatorzy zadań strategicznych zobowiązani są do składania corocznych
sprawozdań koordynatorowi strategii.
8.2. Monitoring i wdrażanie strategii
Zadania określone w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Będzińskiego stanowią wyzwanie nie tylko dla wszystkich instytucji publicznych
i niepublicznych działających na arenie polityki społecznej w powiecie, ale także dla całej
lokalnej społeczności. Aby właściwie wypełniać zadania i koordynować poszczególne
działania niezbędne staje się monitorowanie i ocena realizacji zadań określonych w Strategii,
a także sprecyzowanie sposobu wdrażania Strategii. Należy jednak pamiętać, że zarówno
zmieniające się potrzeby społeczne i uwarunkowania zewnętrzne, jak i zmieniające się treści
nadrzędnych dokumentów strategicznych mogą spowodować konieczność aktualizacji
zapisów strategii w okresie jej obowiązywania.
Wdrażanie Strategii rozpocznie się w chwili podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Będzińskiego na lata 2014 – 2020 przez Radę Powiatu Będzińskiego i powołania Zespołu
Zarządzającego Realizacją Strategii przez Zarząd Powiatu Będzińskiego. Kolejnym etapem
będzie opublikowanie tekstu Strategii na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Będzinie, przekazanie przez koordynatora tekstu dokumentu realizatorom,
jednostkom organizacyjnym i partnerom. Następnie podmioty odpowiedzialne podejmą się
realizacji zadań i prowadzenia sprawozdawczości zawierającej wskaźniki monitoringu.
Stopień realizacji zostanie przedłożony w formie informacji Radzie Powiatu.
Podstawą efektywnego monitorowania jest wypracowanie techniki zbierania
informacji oraz badanie wskaźników skuteczności prowadzonych działań. Monitorowanie
będzie polegało na zestawieniu sprawozdań z realizacji zadań strategicznych z założonymi
efektami oraz przedstawieniu przepływu środków finansowych. Każdy zaakceptowany
program operacyjny będzie zawierał indywidualne wskaźniki monitoringu.
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Przykładowe wskaźniki monitoringu dla określenia stopnia realizacji celów operacyjnych to:

Wskaźnik monitoringu

Cel operacyjny

Ograniczenie liczby osób bezrobotnych
i przeciwdziałanie długotrwałym skutkom bezrobocia

-

liczba

osób

zaktywizowanych

przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP),
- liczba osób wyłączonych z ewidencji
PUP

w

związku

z

podjęciem

zatrudnienia,
-

liczba

osób

pozostających

bez zatrudnienia,
- liczba osób objętych wsparciem
1.1. Promocja zatrudnienia, aktywizacja osób

doradcy zawodowego,

bezrobotnych oraz podnoszenie poziomu

- wysokość funduszy pozyskanych

wiedzy, kwalifikacji i umiejętności osób

z

długotrwale bezrobotnych.

Społecznego,

Europejskiego

Funduszu

- liczba zorganizowanych szkoleń
dla osób bezrobotnych,
- liczba uczestników szkoleń,
-

liczba

inicjatyw

we współpracy PUP

podjętych
i

instytucji

szkoleniowych na rzecz podnoszenia
kwalifikacji

osób

długotrwale

bezrobotnych,

1.2. Przeciwdziałanie zjawisku „bezrobotny styl
życia”,

czyli

utrwalającemu

się

bezrobociu.

- liczba i rodzaj inicjatyw podjętych
wobec

osób

długotrwale

bezrobotnych,

1.3. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
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- liczba powstałych przedsiębiorstw
po uzyskaniu dotacji,

1.4. Przeciwdziałanie zjawisku dziedziczonego
bezrobocia.

- liczba zorganizowanych spotkań
z doradcą zawodowym dla uczniów
gimnazjów,
- liczba przeprowadzonych szkoleń
dot.

1.5. Zwiększenie liczby szkoleń z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej.

prowadzenia

działalności

gospodarczej,
-

osób

liczba

uczestniczących

w szkoleniach z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej.
Rozwijanie systemu wspierania rodzin mających trudności
w funkcjonowaniu i wypełnianiu swoich ról oraz systemu wspierania
rodzicielstwa zastępczego.
- liczba podjętych projektów na rzecz
2.1. Promowanie pozytywnego modelu rodziny.

promowania

pozytywnego

modelu

rodziny,
2.2. Uczestnictwo pracowników kadr instytucji
pomocy

społecznej

w

szkoleniach

- liczba zorganizowanych szkoleń
z zakresu realizacji zadań wspierania

z zakresu realizacji zadań wspierania

rodziny

rodziny i koordynacji pieczy zastępczej,

zastępczej,

w tym wsparcia i współpracy z rodzinnymi

- liczba pracowników uczestniczących

formami opieki zastępczej.

w szkoleniach,
-

i

liczba

koordynacji

pieczy

rodzin

zastępczych

rodzin

zastępczych

zawodowych,
2.3. Zwiększenie liczby rodzin zastępczych
zawodowych
(w

tym

pogotowia

i

rodzin

niezawodowych
pełniących

opiekuńczego)

-

liczba

niezawodowych,

funkcję

-

liczba

rodzin

poprzez

spokrewnionych,

zastępczych

promowanie rodzicielstwa zastępczego

- liczba rodzin pełniących funkcję

jako

pogotowia rodzinnego,

alternatywnej

formy

opieki

- liczba przeprowadzonych szkoleń

nad dzieckiem.

dla kandydatów na rodziny zastępcze,
- liczba oraz rodzaj akcji promujących
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rodzicielstwo zastępcze,
- liczba spotkań mających na celu
koordynację
zastępczej,

rodzinnej

pieczy

nakreślenie

planów

i

kierunków wspólnych działań,
-

liczba

nowopowstałych

form

wsparcia i opieki nad dzieckiem
i

rodziną

w

w

zakresie

rozwiązywaniu

pomocy

problemów

wychowawczych i opiekuńczych,
2.4.

Poszerzanie

oferty

dziennych

form

- liczba udzielonych porad / liczba

wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną

terapii

w zakresie pomocy w rozwiązywaniu

w

problemów

wychowawczych i opiekuńczych,

wychowawczych

z

zakresu

rozwiązywaniu

pomocy
problemów

i opiekuńczych, poradnictwa i terapii

- liczba udzielonych porad / terapii

oraz

z zakresu pomocy psychologicznej,

pomocy

pedagogicznej

i psychologicznej.

- liczba udzielonych porad / terapii
z zakresu pomocy pedagogicznej,
-

liczba

spotkań

zorganizowanych
mających

edukacyjnych
dla

trudności

rodziców
opiekuńczo-

wychowawcze,
- liczba inicjatyw podjętych na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
lub przedsięwzięć mających na celu
2.5. Udrożnienie systemu powiatowo-miejsko-

ograniczenie patologii w rodzinie,

gminnego w zakresie profilaktyki rozpadu

- liczba opracowanych programów

rodziny

na rzecz przeciwdziałania przemocy

i

przemocy

w

rodzinie

oraz wdrażanie działań ukierunkowanych

w rodzinie,

na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

- liczba porad udzielonych ofiarom
przemocy w rodzinie,
- liczba terapii przeprowadzonych
na rzecz ofiar przemocy w rodzinie,
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- liczba osób korzystających z terapii,
-

liczba

powołanych

zespołów

interdyscyplinarnych,
- liczba przeszkolonych w danym roku
pracowników OIK,
- liczba wspólnych przedsięwzięć
podjętych na poziomie powiatowomiejsko-gminnego
profilaktyki

w

zakresie

rozpadu

rodziny

i przemocy w rodzinie,
2.6.

Przygotowanie

oferty

szkoleniowej

dla rodziców w zakresie przeciwdziałania
nadużywaniu przez młodzież alkoholu
i

środków

psychoaktywnych

oraz mobilizowanie rodziców do udziału
w terapii dla osób uzależnionych.

-

liczba

dla

przygotowanych

rodziców

szkoleń

w

zakresie

przeciwdziałania nadużywaniu przez
młodzież

alkoholu

i

środków

psychoaktywnych,
-

liczba

rodzin

objętych

terapią

dla osób uzależnionych od alkoholu,
w tym liczba osób uzależnionych,

2.7.

Zapewnienie

możliwości

rozwijania

kompetencji dla pracowników instytucji
pomocy społecznej i kadry pedagogicznej.

- liczba przeszkolonych pracowników
pomocy społecznej,
- liczba przeszkolonych pracowników
pedagogicznych.

Zapobieganie marginalizacji osób szczególnie narażonych
na zjawisko wykluczenia społecznego.
-

liczba

przedsięwzięć

na rzecz podniesienia
3.1. Podnoszenie

aktywności

społecznej

i aktywności zawodowej grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

podjętych
aktywności

społecznej i aktywności zawodowej
grup

zagrożonych

społecznym

wykluczeniem

(m.in.

Program

Aktywności na rzecz Osób Starszych,
programy

przeciwdziałające

wykluczeniu osób niepełnosprawnych
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oraz

wywodzących

się

z

pieczy

zastępczej),
3.2. Poszerzenie wachlarzu działań na rzecz

liczba

nowopodjętych

działań

na rzecz poprawy sytuacji socjalno-

poprawy sytuacji socjalno-bytowej osób

bytowej

osób

i

rodzin

żyjących

i rodzin żyjących w ubóstwie, redukowanie

w ubóstwie,

zjawiska ubóstwa.

- liczba osób i rodzin pozostających
w ubóstwie,

3.3. Ograniczenie spożycia alkoholu i innych
używek.

- liczba inicjatyw podjętych na rzecz
spożycia

ograniczenia

alkoholu

i innych używek,

Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym i zawodowym oraz aktywizacja osób starszych.
- liczba przeprowadzonych szkoleń/
kursów/ staży/ praktyk zawodowych,
4.1. Tworzenie warunków do zatrudniania osób
niepełnosprawnych
i

chronionym

na

rynku

otwartym

pracy

poprzez

wdrażanie efektywnych i skutecznych
instrumentów oraz narzędzi aktywizacji
zawodowej

(kursów,

szkoleń,

staży,

praktyk zawodowych).

- liczba nowopowstałych zakładów
pracy chronionej,
-

liczba

nowych

miejsc

pracy

w zakładach pracy chronionej,
-

liczba

osób

niepełnosprawnych

wyłączonych z ewidencji PUP z racji
podjęcia zatrudnienia,
- liczba podjętych działań na rzecz
utworzenia

Zakładu

Aktywności

Zawodowej,
4.2. Stworzenie warunków do aktywnego
uczestnictwa

osób

niepełnosprawnych

w życiu społecznym poprzez pomoc w
integracji osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem oraz udzielanie wsparcia
dla otoczenia osób niepełnosprawnych.
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-

liczba

nowopowstałych

klubów

integracyjnych

świetlic

integracji,

środowiskowych,

organizacji

pozarządowych, itp.
-

liczba

przygotowywanych

i

realizowanych

projektów

współfinansowanych z Europejskiego

Społecznego

Funduszu
aktywizujących

i

zachęcających

do uczestnictwa w życiu społecznym
osoby niepełnosprawne,
-

liczba

wniosków

z

rehabilitacji

zakresu
społecznej

sfinansowanych ze środków PFRON,
- liczba wydanych informatorów,
-

liczba

rozpowszechnionych

informatorów,
- liczba działań podjętych na rzecz
utworzenia Klubu Seniora,
4.3. Podniesienie jakości i poziomu życia osób

- liczba inicjatyw podjętych na rzecz

starszych przez zwiększenie dostępności

podniesienia jakości i poziomu życia

do oferty pomocowej i zwiększenie liczby

osób starszych,

możliwych form aktywności.

-

liczba

nowopowstałych

form

aktywności i form pomocy dla osób
starszych,
4.4.

Ograniczenie

zjawiska

marginalizacji

problemów ludzi starszych.

- liczba działań aktywizujących osoby
starsze.

4.5. Zwiększenie liczby miejsc w Warsztacie
Terapii Zajęciowej.

-

liczba

nowopowstałych

miejsc

w WTZ

Promocja postaw sprzyjających zdrowiu, promocja zdrowego stylu życia.
5.1. Organizowanie kampanii informacyjnych
dotyczących programów zdrowotnych.

- liczba kampanii informacyjnych
dotyczących programów zdrowotnych,
- liczba odbiorców kampanii,
-

5.2. Koordynacja, wspieranie i promowanie
działań

w

obszarach

profilaktyki

liczba

profilaktyki

działań
i

w

obszarach

rozwiązywania

problemów

związanych

i rozwiązywania problemów związanych

z

uzależnieniem,

w

których

z uzależnieniem.

współuczestniczono

i

które

promowano,

111

-

liczba

rozpowszechnionych

materiałów informacyjnych z zakresu
profilaktyki uzależnień i promocji
zdrowia,
-

liczba

przeszkolonych

osób

w zakresie profilaktyki uzależnień
od

alkoholu

i

środków

psychoaktywnych,
-

liczba

rozpowszechnionych

materiałów edukacyjnych z zakresu
uzależnień

profilaktyki
przeznaczonych

do

wykorzystania

przez nauczycieli oraz pracowników
socjalnych.
Tabela 33. Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Elementami pomocnymi w realizacji założeń niniejszego dokumentu będą
konstruowane w miarę potrzeb programy operacyjne i projekty dotyczące poszczególnych
obszarów działania społecznego. Takie przedsięwzięcia także zostaną poddane ewaluacji
i monitorowane jako elementy składowe strategii. Dotyczy to szczególnie programów
z zakresu:
- osób bezrobotnych,
- osób niepełnosprawnych,
- osób w podeszłym wieku,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży,
Programy te mogą być tworzone w każdym czasie i będą określały odpowiednie wskaźniki
monitoringu.
Niezbędna będzie także ocena ostatecznych rezultatów projektów i przedstawienia
ostatecznego rozliczenia w końcowych sprawozdaniach.
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Na podstawie uzyskanych danych powstanie coroczna ocena realizacji Strategii,
odnosząca się bezpośrednio do konkretnych celów operacyjnych.

8.3. Finansowanie strategii
Źródła

finansowania

muszą

być

przedmiotem

dogłębnej

analizy

Zespołu

Zarządzającego Realizacją Strategii podczas przygotowywania oceny stopnia jej realizacji corocznie należy oszacować czy pojawiły się nowe źródła finansowania lub niemożliwym
stało się sfinansowanie zaplanowanych działań. Takie zjawiska mogą być przesłankami
do aktualizacji dokumentu. Ze względu na długi okres obowiązywania niniejszego
dokumentu szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację strategii
nie jest możliwe. Na dzień opracowywania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Powiatu Będzińskiego na lata 2014 –2020 ustalono, iż środki finansowe
na zaplanowane w Strategii działania pochodzić będą z:
- budżetu powiatu będzińskiego (w tym z budżetów jednostek organizacyjnych powiatu),
- dotacji z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych,
- dotacji z budżetu państwa w ramach finansowania realizacji zadań zleconych,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- funduszy europejskich
- środków pozyskanych przez organizacje pozarządowe.
Zapisy dokumentu będą również podstawą starań o pozyskiwanie środków
zewnętrznych na finansowanie działalności poszczególnych jednostek, a cele i działania
strategii będą wyznaczały kierunki finansowania polityki społecznej powiatu będzińskiego,
zatem muszą być uwzględniane przy konstruowaniu budżetu powiatu na kolejne latach.
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Zakończenie
Powiatowa

Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

dla

Powiatu

Będzińskiego na lata 2014-2020 jest dokumentem nadrzędnym nad tworzonymi programami
z zakresu polityki społecznej powiatu. Zapisy niniejszej Strategii muszą być uwzględniane
przy tworzeniu kolejnych dokumentów długookresowych. Należy jednak pamiętać,
że dokument ten nie daje konkretnego przepisu, a jedynie naprowadza i sugeruje,
jakie działania należy podjąć, by zniwelować niepożądane zjawiska społeczne. Strategia
jest wyznacznikiem obszarów, na których powinno się opierać tworzone programy działań.
Co równie istotne – Strategia ma charakter otwarty co oznacza, że w czasie obowiązywania
jej zapisów poszczególne elementy i działania mogą być modyfikowane, zmienione
i dostosowywane do aktualnie panującej sytuacji społecznej.
Skuteczność realizacji określonych kierunków działań będzie zależała od motywacji
i zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za realizację działań strategicznych
oraz wysokości przeznaczonych środków finansowych.
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Zespoły biorące udział w opracowywaniu Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiatu Będzińskiego na lata 2014-2020

Za prace nad Strategią odpowiedzialny był Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Będzinie mgr Olga Machura. Dyrektor PCPR zaprosił do współpracy, a następnie
koordynował terminy spotkań i współpracę, grono specjalistów biorących czynny udział
w zdiagnozowaniu problemów społecznych Powiatu oraz w zaplanowaniu działań
na lata 2014-2020. Uczestnikami Zespołów byli:

Zespół ds. rynku pracy, bezrobocia i zatrudnienia:
1. Monika Podsiadło – Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie,
2. Iwona Wszelaka – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Będzinie,
3. Agnieszka Nowak-Chrostowska – Będziński Inkubator Przedsiębiorczości.

Zespół ds. analizy sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin oraz zapotrzebowania
na pomoc społeczną:
1. Agnieszka Kłys – Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu,
2. Anna Homajer-Borowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach,
3. Aneta Gil – Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach,
4. Kamila Paradowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie,
5. Anna Leks - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie,
6. Edyta Otczyk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie,
7. Tomasz Karcz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi,
8. Agnieszka Krzyżek-Wszelaka – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach,
9. Agnieszka Sarnik – Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach,
10. Joanna Szarras – Urząd Miasta w Sławkowie,
11. Katarzyna Milewska – Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Będzinie,
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