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1.

Wprowadzenie

Uchwałą Nr XVI/80/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 20162020 została przyjęta do realizacji.
Polityka społeczna jest sferą działania państwa oraz innych podmiotów publicznych i sił
społecznych, które zajmują się kształtowaniem warunków życia oraz stosunków międzyludzkich.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której zadaniem jest umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie potrafią pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Za organizację tej sfery życia publicznego
odpowiedzialne są organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie, na
zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka poprzez podejmowanie działań mających na celu życiowe usamodzielnienie osób i rodzin
oraz integracje ze środowiskiem.
W ostatnich latach obserwuje się wzrastające zainteresowanie problematyką pomocy
społecznej. Znaczenie mają konsekwencje socjalne wynikające z procesu transformacji gospodarczej
w Polsce. W następstwie tego procesu dochodzi do rozwarstwienia społeczeństwa pod względem
poziomu życia i uzyskiwanych dochodów. Pod wpływem przeobrażeń ekonomiczno-społecznych
polityka państwa ulega przekształceniu od modelu typowo opiekuńczego, z rozbudowanym
zapleczem socjalnym, do modelu wzmacniającego indywidualna aktywność każdej osoby i jej
odpowiedzialność za swój los.
Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest strategia
rozwiązywania problemów społecznych. Termin strategii znany jest w obszarze społecznym od
kilkunastu lat. Strategia to zaplanowany i często realizowany w praktyce sposób osiągania jakiegoś
wyznaczonego celu, teoria oraz metody i techniki rozwiazywania określonych problemów
badawczych. Wagę strategii jako narzędzia rozwiązywania problemów społecznych podkreślił
ustawodawca, zobowiązując w ustawie o pomocy społecznej wszystkie szczeble administracji
samorządowej do opracowania tego dokumentu.
Strategia rozwiazywania problemów społecznych winna obejmować wszystkie obszary
polityki społecznej, które mogą przyczyniać się lepszego funkcjonowania społeczności lokalnej,
a w konsekwencji poprawy warunków życia mieszkańców jednostki administracyjnej. Do prac nad
strategią winni włączyć się przedstawiciele instytucji społecznych funkcjonujących w powiecie.
Strategia stworzona została przez zespół specjalistów zaproszonych przez Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie do tworzenia Strategii. Zespół, złożony
z przedstawicieli instytucji i organizacji szeroko rozumianej pomocy społecznej, stworzył cały
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dokument. Strategia obejmuje wieloobszarowy zakres zadań przeciwdziałających wykluczeniu
społecznemu. Wypracowany został system jej wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Materiałem
diagnostycznym dla Strategii była analiza problemów społecznych występujących na terenie Powiatu
Wąbrzeskiego. Zadaniem Zespołu była aktualizacja wyznaczonych wcześniej kierunków polityki
społecznej w Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 20032013 oraz na podstawie raportów monitorujących poprzednią Strategię i wskazanie nowych
kierunków w rozwoju polityki społecznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego lub nowych rozwiązań
w związku z nowymi możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Punktem
wyjścia była analiza SWOT, tzn. identyfikacja słabych i mocnych stron, jako walorów wyróżniających
Powiat Wąbrzeski w sferze pomocy społecznej oraz istniejących ograniczeń, a także wskazanie szans,
jako tendencji i zjawisk w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się bodźcem do
rozwoju oraz zagrożeń, które postrzegamy jako bariery i utrudnienia w obecnym systemie pomocy
społecznej. Cele Strategii zostały dostosowane do obecnych zasobów pomocy społecznej w oparciu
o identyfikację aktualnych problemów, przewidywaną i pożądaną wizję przyszłości pomocy
społecznej na terenie Powiatu, analizy narodowych, wojewódzkich i gminnych strategii
rozwiązywania problemów społecznych oraz w uwzględnieniu priorytetów i kierunków działań
zawartych w dokumentach Unii Europejskiej. Ważnym elementem konstruowania nowej Strategii
były stałe konsultacje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami pomocy społecznej oraz innymi
instytucjami mającymi wpływ na kształt polityki społecznej na terenie Powiatu. Konsultacje
obejmowały każdy etap tworzenia Strategii. Realizacja Strategii zaplanowana została do roku 2020.
Terminy realizacji celów głównych i szczegółowych zawarte zostały w harmonogramie realizacji
Strategii. Wdrażanie Strategii obejmowało cele strategiczne, cele szczegółowe, zadania/kierunki
działania do których wskazano zakładane rezultaty i wskaźniki, podmioty odpowiedzialne
zaangażowane w realizację, źródła finansowania oraz terminy realizacji. Zespół pracujący nad
Strategią określił grupy osób najbardziej potrzebujących pomocy i interwencji w następujących
obszarach: niepełnosprawność; dzieci i rodzina; rynek pracy i edukacja; przemoc w rodzinie;
społeczeństwo obywatelskie. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie
Wąbrzeskim na lata 2016-2020 była systemowym sposobem zajmowania się problemami osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie na terenie Powiatu
Wąbrzeskiego.
Misją Strategii było rozwiazywanie problemów społecznych na terenie Powiatu
Wąbrzeskiego, wokół której koncentrowały się działania lokalnych instytucji publicznych, środowisk
i organizacji. Jej przesłaniem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, które
z różnych przyczyn są niesamodzielne oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków wszelkich zjawisk
społecznie negatywnych. Ważnym zadaniem strategii było zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju
społecznego oraz uaktywnienie środowiska lokalnego. Wdrażanie strategii integrowało
społeczeństwo powiatu i przyczyniało się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych
w okresie dwóch lat.
Strategia wskazała na najważniejsze przedsięwzięcia, które w swoich kompetencjach powiat
musiał wykonać w omawianym okresie monitorowania. Rozwiązanie wszystkich istniejących
problemów jest trudne, jednak należało nie dopuszczać do ich pogłębiania, a przy odpowiednim
wsparciu można minimalizować skutki.
Strategia opierała się na przesłankach związanych z dokonaniem wyboru obszarów
najważniejszych problemów społecznych w powiecie, określeniem zakresu współdziałania instytucji
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i organizacji działających w sferze szeroko rozumianej polityki społecznej oraz skuteczniejszym
wykorzystaniu instytucji i organizacji już istniejących.
Mając na uwadze powyższe przesłanki określona została misja strategii jako Zintegrowane
działania instytucji funkcjonujących w sferze lokalnej polityki społecznej oraz wykorzystanie
potencjału aktywności obywatelskiej w powiązaniu z rozwojem gospodarczym Powiatu drogą do
skutecznego rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego.
Analiza stanu pomocy społecznej w Powiecie Wąbrzeskim pozwoliła na wyodrębnienie
najważniejszych celów strategicznych:
1. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
2. Tworzenie warunków do rozwoju systemu pieczy zastępczej.
3. Podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych społecznie lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Rozwój działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Budowanie partnerstwa Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi.
Cele strategiczne należały do grupy celów kierunkowych i długofalowych, sformułowane
zostały w sposób ogólny i dotyczyły wieloletniego horyzontu czasowego. Cele strategiczne
odpowiadały na pytanie: co chcemy osiągnąć?
Osiągnięcie zamierzonych celów strategicznych dały podstawę do wypracowania celów
szczegółowych.
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
1. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
2. Zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do udziału w życiu publicznym,
rehabilitacji i edukacji.
3. Integracja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
Tworzenie warunków do rozwoju systemu pieczy zastępczej
1. Organizacja kompleksowego systemu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2. Zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinom, rodzinnym i instytucjonalnym formom pieczy
zastępczej w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych społecznie lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym
1. Promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.
2. Zapewnienie wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej.
Rozwój działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1. Tworzenie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.
Budowanie partnerstwa Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi
1. Umacnianie lokalnych działań oraz stwarzanie warunków dla powstawania nowych inicjatyw na
rzecz społeczności lokalnych.
2. Zwiększanie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej.
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Celom szczegółowym zostały przyporządkowane kierunki działania realizowane przez
określone zadania. Cele szczegółowe zostały zdefiniowane na wcześniej wskazanych obszarach
problemowych wymagających interwencji poprzez wskazanie kierunków realizacji zadań. Ponadto
wskazano zakładane rezultaty, wskaźniki osiągnięcia celu, realizatorów odpowiedzialnych za
wdrożenie zadań, konieczne nakłady jako źródło finansowania osiągniecia celu i termin jego realizacji.

2. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych
w badaniu
Sukces w działaniach wdrożeniowych strategii będzie zapewniony, gdy zawiązane zostanie
szerokie partnerstwo instytucji i organizacji na szczeblu gminnym i powiatowym.
Przyjęcie strategii wynikało z uznania wszystkich celów i zadań jako równoważnych,
związanych ze sobą i wskazania instytucji odpowiadających za ich realizację.
W Strategii został ustalony system zarządzania oraz etaty wdrażania Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2016-2020.
Zgodnie z systemem zarządzania Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjęła strategię do realizacji,
uwzględniając zapisane zadania przy konstruowaniu budżetu powiatu na kolejne lata; Zarząd Powiatu
w Wąbrzeźnie - pełnił nadzór nad realizacją strategii; Starosta Wąbrzeski był odpowiedzialny za
wdrażanie strategii; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie – pełniło funkcję
koordynatora wdrażania strategii, gromadziło dokumentację związaną z wdrażaniem i realizacją
strategii, prowadziło bieżący monitoring i przygotowywało raporty z realizacji strategii oraz
przedstawiało je Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie, inicjując i organizując spotkania realizatorów
strategii; Realizatorzy strategii – jednostki, instytucje, organizacje odpowiedzialne były za realizację
strategii, przygotowywały materiały do monitorowania strategii.
Etapy wdrażania przedstawiały się następująco:
1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016-2020 przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie;
2) Opublikowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Wąbrzeskiego na lata 2016-2020 na stronach internetowych, przekazanie informacji do
lokalnej gazety o przyjęciu strategii przez koordynatora wdrażania strategii;
3) Realizacja zadań określonych w strategii;
4) Sprawozdania z realizacji strategii przez Realizatorów;
5) Przygotowanie materiału z realizacji strategii wg. przyjętego harmonogramu wraz z oceną
konieczności aktualizacji;
6) Przedstawienie raportu monitorowania strategii Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie.
Za monitorowanie odpowiedzialni byli Realizatorzy strategii. Do monitorowania i realizacji
celów oraz konkretnych zadań zaproponowano wskaźniki realizacji zadań, które służyły
przygotowaniu raportu przedstawionego w roku 2018 i 2021 po zakończeniu realizacji strategii wg
ustalonego harmonogramu poprzez zrealizowanie 4 zadań:
1) zebranie materiałów statystycznych oraz informacji dotyczących realizowanych zadań przez
wskazane instytucje odpowiedzialne;
2) analizę danych i informacji; ocenę stopnia wykonania przyjętych zadań; analizę przyczyn
rozbieżności między przyjętymi celami i zadaniami, a stanem faktycznym oraz identyfikacją
sfer wymagających zmiany; opracowanie raportu zrealizowanych zadań;
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3) konsultację raportu realizacji strategii oraz proponowanie działań naprawczych i planowanie
ewentualnych zmian w strategii;
4) ocenę realizacji strategii oraz przyjęcie ewentualnych zmian w strategii.
Ocena realizacji Strategii pozwalała obserwować postępy w jej wdrażaniu, a także służyła
śledzeniu jej wdrażania wraz ze sprawdzaniem prawidłowości przebiegu, w szczególności osiągania
założonych efektów prowadzonych działań oraz nakładów poniesionych na ich realizację.
Osobą odpowiedzialną za monitorowanie strategii w każdej fazie był Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Taki rodzaj monitorowania nadał formułę ewaluacji
wewnętrznej, którą prowadziła osoba bezpośrednio związana z administracją odpowiedzialną za
realizację strategii.
Podstawowymi metodami badań ewaluacyjnych zastosowanych w monitorowaniu były
analiza dokumentów – dokumentacja jednostek zarządzających realizacją strategii oraz inne
dokumenty otrzymane od jednostek zaangażowanych w realizację strategii zawierające dane
administracyjne i finansowe oraz kwestionariusze w formie tabelarycznej przygotowane dla każdej
jednostki, dotyczące zrealizowanych zadań, efektywności, poniesionych nakładów finansowych oraz
podania przyczyn ich nie zrealizowania i wskazania działań naprawczych. Kolejną metodą było
zastosowanie obserwacji, w której dokonano zbierania danych poprzez bezpośredni udział
w realizacji strategii.
Przedmiotem ewaluacji była także skuteczność podejmowanych zadań głównie w oparciu
o analizę założonych wskaźników oraz odpowiedzią na poniższe pytania:
1) Czy strategia stwarzała możliwości postępu w zakresie rozwoju pomocy społecznej w Powiecie
Wąbrzeskim?
2) Czy zagwarantowano wystarczające środki finansowe na realizację zadań?
3) Czy współpraca z realizatorami programu stwarzała właściwe warunki do współdziałania
w zakresie rozwoju pomocy społecznej?
4) Jakie zadania były realizowane, a jakie należałoby zmienić i dlaczego?
5) W jakim stopniu warunki bazowe, wyposażenie, realizacja zadań gwarantowały realizację
założonych celów strategii?
Do zbierania danych (materiałów statystycznych oraz informacji) wykorzystywana została
tabela monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wąbrzeskiego na lata
2016-2020.

3. Opis wyników
Do udziału w przygotowaniu materiału dotyczącego monitorowania realizacji strategii zostało
zaproszonych 18 przedstawicieli różnych instytucji:
1) 5 samorządów gminnych;
2) samorząd powiatowy;
3) 5 jednostek organizacyjnych powiatu;
4) 5 jednostek organizacyjnych gmin;
5) 2 organizacje pozarządowa;
Materiał zwrotny przygotowany w formie tabelarycznej otrzymano z 11 instytucji:
1) 2 samorządów gminnych;
2) samorządu powiatowego;
7

3) 4 jednostek organizacyjnych powiatu;
4) 2 jednostek organizacyjnych gmin;
5) 2 organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zawiera tabela monitorująca za lata 2016-2021,
stanowiąca załącznik do raportu.
Poniesione nakłady finansowe w rozbiciu na poszczególne cele szczegółowe w ramach celów
strategicznych:
Cel strategiczny 1 - Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych – 58.592.716,00 zł
Cel szczegółowy 1 - Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem – 1.000.636,00 zł;
Cel szczegółowy 2 - Zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do udziału w życiu
publicznym, rehabilitacji i edukacji – 54.272.525,00 zł;
Cel szczegółowy 3 - Integracja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – 3.319.555,00 zł
Cel strategiczny 2 - Tworzenie warunków do rozwoju systemu pieczy zastępczej – 9.893.953,00 zł
Cel szczegółowy 1 - Organizacja kompleksowego systemu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej – 9.166.459,00 zł;
Cel szczegółowy 2 - Zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinom, rodzinnym i instytucjonalnym formom
pieczy zastępczej w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – 727.494,00
zł.
Cel strategiczny 3 - Podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych
społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – 22.742.473,00 zł
Cel szczegółowy 1 - Promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacja
zawodowa – 22.221.774,00 zł;
Cel szczegółowy 2 - Zapewnienie wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej –
520.699,00 zł.
Cel strategiczny 4 - Rozwój działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
43.000,00 zł
Cel szczegółowy 1 - Tworzenie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
43.000,00 zł;
Cel szczegółowy 2 - Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie – 0,00 zł.
Cel strategiczny 5 - Budowanie partnerstwa Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi
– 15.433.486,00 zł
Cel szczegółowy 1 - Umacnianie lokalnych działań oraz stwarzanie warunków dla powstawania
nowych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych – 15.433.486,00 zł;
Cel szczegółowy 2 - Zwiększanie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej –
0,00 zł.
Należy zauważyć, iż nie wszystkie koszty zostały wyszczególnione z uwagi na trudności
wyceny kosztów obsługi administracyjnej, udziału własnego beneficjentów ostatecznych oraz fakt, iż
nie wszystkie instytucje wzięły udział w ocenie realizacji strategii.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2016-2020
stworzyła możliwość postępu w zakresie rozwoju pomocy społecznej na terenie powiatu. Mając na
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względzie różnorodność realizowanych działań przez jednostki szeroko rozumianej pomocy
społecznej na rzecz swoich podopiecznych można zauważyć ogromne zaangażowanie jednostek
i instytucji w wielotorowość niesionej pomocy. Od działań wspierających bezpośrednio poszczególne
osoby w codziennym życiu podnoszące jakość życia po budowę, rozbudowę i postawanie nowych
instytucji i form wspierających osoby wymagające interwencji. Jednocześnie należy wskazać, że
angażowane są środki finansowe własne samorządów, organizacji pozarządowych, jak również
czynione są starania i pozyskiwane są środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, funduszy
zewnętrznych, w tym z UE, które zabezpieczają niedobory środków własnych na realizację zadań.
Współpraca z realizatorami Strategii przyczyniła się do współdziałania w zakresie rozwoju
pomocy społecznej poprzez działania, projekty, wymianę informacji. Większość kierunków działań
zostało opisanych, jednak nie wszystkie. Część realizatorów nie odpowiedziało na prośbę wypełnienia
tabeli monitorującej. Trudo ocenić, co było powodem, z uwagi na fakt, iż zapisy strategii są
realizowane, a tylko jednostki, instytucje nie wypełniły tabel. Można domniemywać, że czas w którym
zbierane były materiały do analizy był szczególny, wprowadzony stan epidemii COVID-19 w Polsce,
trwające od marca 2020 r. obostrzenia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonym reżimem sanitarnym, wieloma zakazami
dla mieszkańców całego kraju, zamykaniem jednostek i instytucji wspierających osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym, ośrodki wsparcia, wprowadzona praca zdalna, terapia w formie zdalnej,
zakazy spotkań, integracji miały ogromne znaczenie na sporządzanie dodatkowych dokumentów,
w czasie gdy realizowanych było wiele projektów pomocowych łagodzących skutki epidemii. Dlatego
w następnym okresie programowania strategicznego należy bezwzględnie wziąć pod uwagę ryzyko
związane z epidemią, sytuacjami kryzysowymi, stanami zagrożenia podczas samej realizacji założeń
strategicznych ale także podczas monitorowania postępów realizacji.
Stan zrealizowania zadań oraz przyczyny odchyleń zostały opisane w Załączniku – Tabeli
monitoringu.
Warunki bazowe, wyposażenie oraz nakłady finansowe gwarantowały realizację założonych
celów strategii. Koszt realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2016-2020 wyniósł 106.705.628,00 zł. Środki finansowe pochodziły z
budżetu państwa, budżetów samorządów powiatowego i gminnych, funduszy celowych, środków
Unii Europejskiej, środków własnych organizacji pozarządowych, pracodawców, sponsorów.

4. Wnioski i rekomendacje
1.

2.

Podstawą działania socjalnego powinno być dokładne rozpoznanie potrzeb, ich diagnoza, a także
tkwiących w środowisku potencjalnych zasobów. Włączenie się lokalnych jednostek szeroko
rozumianej pomocy społecznej do procesu identyfikacji potrzeb i zasobów w zakresie pomocy
społecznej, wypracowanie materiału diagnozowanego i analitycznego pozwoliło, na rozpoznanie
grup i osób najbardziej potrzebujących pomocy i wsparcia w Powiecie Wąbrzeskim, a tym
samym opracowaniu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Do pełnej realizacji zadań w sferze pomocy społecznej potrzebna jest integracja i współdziałanie
partnerów działających w tej sferze. Aby zbudować silny system partnerstwa potrzebne są
odpowiednie warunki do podejmowania lokalnych inicjatyw, wymiany doświadczeń i informacji
poprzez nawiązywanie nowych kontaktów i współpracy osób zajmujących się szeroko rozumianą
pomocą społeczną i mediami, organizację imprez integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych
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3.

4.

5.

i turystycznych dla lokalnych środowisk przy współudziale osób wykluczonych społecznie,
likwidację barier w instytucjach użyteczności publicznej. Wyrównywanie szans osób
z niepełnosprawnością powinno doprowadzić do szeroko rozumianej integracji osób
z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym ale również do zapewnienia dostępu do
udziału w życiu publicznym, rehabilitacji i edukacji oraz aktywizację zawodową osób
z niepełnosprawnościami. Infrastruktura pomocy społecznej w zakresie środowiskowych form
pomocy odgrywa znaczącą rolę w procesie pomagania, pozwalając na wspieranie osób i rodzin
w ich miejscu zamieszkania. Nowoczesny model polityki społecznej zakłada szereg instytucji
wspierających osoby dotknięte różnymi problemami, od poszerzania oferty zawodowej dla
niepełnosprawnych, zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, po rozwój
bazy rehabilitacyjnej oraz oferty środowiskowej pomocy i wspierania dzieci, młodzieży i osób
starszych. Z uwagi na konieczność zapewnienia pomocy osobom przewlekle psychicznie chorym,
upośledzonych umysłowo oraz osobom wykazującym inne zaburzenia czynności psychicznych
powstała możliwość rozwoju usług o powstanie kolejnego środowiskowego domu samopomocy
na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, którego prowadzenie powierzone zostało
organizacji pozarządowej. Zwiększeniu uległa także liczba uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Wąbrzeźnie.
W związku z przejęciem przez powiat zadań organizowania profesjonalnej pieczy zastępczej,
wyłania się naturalna potrzeba szkolenia nowych kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze,
a istniejącym rodzinom zastępczym należy zapewniać możliwość podnoszenia swoich
kompetencji i kwalifikacji rodzicielskich oraz umożliwiać dostęp do szkoleń, indywidualnego
poradnictwa dla rodzin zastępczych, grup wsparcia, superwizji, mediacji, warsztatów
wzmacniających kompetencje rodzicielskie. Zasadne jest wzmocnienie kadrowe Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w zakresie zatrudnienia psychologa i pedagoga, a także
działalność na rzecz integracji i promocji rodzicielstwa zastępczego. Na uwagę zasługuje realizacja
projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”, którego trzecia edycja rozpoczęła się w styczniu
2021 r., wraz z 19 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu. Mając na względzie
potrzeby wychowanków, którzy nie mogą wychowywać się w domach rodzinnych z uwagi na
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz brakiem pieczy instytucjonalnej na terenie Powiatu
Wąbrzeskiego podjęto działania zmierzające do utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej
dla 14 wychowanków na terenie gminy Książki. Pozyskano na ten cel środki UE, a placówka
rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2020 r.
Jednym z głównych zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej jest doprowadzenie
pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczowychowawcze i inne do ich życiowego usamodzielnienia poprzez aktywną ich integrację
i realizację programów usamodzielnienia oraz włączenie ich od projektów systemowych.
Osiągnięcie tego celu jest możliwe tyko dzięki zaangażowaniu się w ten proces
zainteresowanych, jak i władz rządowych, samorządowych i pozarządowych gotowych do
podejmowania wspólnych działań. Wsparciem w realizacji zadań skierowanych do
wychowanków są działania projektu „Rodzina w Centrum”, który pomaga wychowankom wejść
w proces usamodzielnienia.
Okres transformacji przyczynił się bezpośrednio do narastania problemów społecznych, w tym
bezrobocia, z którymi trudno sobie poradzić. Konieczne jest zatem, aby wspierać osoby
najbardziej potrzebujące i zagrożone w podejmowaniu nowych działań zmierzających do
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6.

7.

5.

życiowego usamodzielnienia, aby tworzyć ku temu przyjazne warunki w porozumieniu
z partnerami rynku pracy i samorządami poprzez spełnianie standardów usług rynku pracy oraz
podejmowanie działań aktywizujących osoby bezrobotne. Podejmowane działania winny być
ukierunkowane na promowanie zatrudnienia, aktywizowanie osób pozostających bez pracy przy
jednoczesnym łagodzeniu skutków bezrobocia, w tym także osób z niepełnosprawnościami.
Powstały nowe spółdzielnie socjalne lub poszerzyły swoją działalność, działające podmioty
ekonomii społecznej aktywizowały osoby wykluczone, zwiększono liczbę miejsc pracy
w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie. Zmodernizowano, polepszono bazę lokalową
wielu jednostek i instytucji, w tym także likwidując bariery architektoniczne.
Działalność pomocowa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wzmocniona
powstającymi na terenach gmin zespołami interdyscyplinarnymi, których zadaniem jest pomoc
i wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Niedoinwestowanie
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawiają, że wykorzystywany jest mały
potencjał kadry, która mogłaby wspierać osoby dotknięte przemocą oraz sprawców przemocy.
Należy podejmować działania przyczyniające się do pozyskiwania środków finansowych na
programy z zakresu przemocy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, a także dla sprawców
przemocy.
Zmiany organizacyjne po 1999 roku ukazały nową filozofię, nowe myślenie w pomocy
społecznej. Nowym elementem systemu stało się angażowanie, pobudzanie i wspieranie sektora
pozarządowego związanego z działalnością pomocową. Szczególne znaczenie zyskały organizacje
pozarządowe, które wspierają i którym zleca zadania sektor publiczny. Możliwość jest często
wykorzystywana, co powoduje poszerzenie rynku socjalnego, a w tym samym poprawiona
zostaje dostępność świadczeń, powstają nowe inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, sektor
administracji samorządowej i pozarządowej kreuje wspólną politykę społeczną.

Załącznik – Tabela monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych
w
Powiecie
Wąbrzeskim
na
lata
2016-2020.

11

Załącznik - Tabela monitoringu Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2020, dane za lata
2016 - 2017
Cel strategiczny

Cel
szczegółowy

Zadania/Kierunki
działania

Wyrównywanie
szans osób
niepełnosprawnych

Integracja osób
niepełnosprawnych
ze środowiskiem

Wspieranie działań
w zakresie wzrostu
świadomości
i edukacji społecznej
w obszarze
niepełnosprawności
Wspieranie
i promowanie działań
aktywizujących osoby
niepełnosprawne
poprzez sport,
kulturę, twórczość,
turystykę

Osiągnięte
rezultaty
w badanym
okresie
pozytywne zmiany
w postrzeganiu osoby
niepełnosprawnej, jej
wizerunku w
środowisku lokalnym
wzrost aktywności osób
niepełnosprawnych
opracowywanie,
wydawanie,
aktualizowanie
informacji na temat
problemów i potrzeb
osób
niepełnosprawnych

Osiągnięte wskaźniki
w badanym okresie

Realizator

Poniesione
nakłady
finansowe

liczba działań sportowych,
rekreacyjnych,
kulturalnych, turystycznych,
integracyjnych
promujących działalność
osób niepełnosprawnych 131

Samorząd
powiatu,
samorządy
gminne,
Instytucje
i organizacje
samorządowe

960.395,00 zł
ogółem (PFRON,
UE, środki
własne)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

40.241,00 zł
(PFRON,
środki własne
jednostek)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba programów
telewizyjnych, artykułów
ukazująca się
w lokalnych mediach
dotyczących problemu
niepełnosprawności – 12

Obsługa
administracyjna
PCPR, MOPS, DPS,

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba wydanych
opracowań, sprawozdań,
publikacji, broszur
dotyczących problemu
niepełnosprawności 38
sprawozdań PCPR, 1
program działań na rzecz
ON, monitorowanie
programu – 5, ulotki własne

Obsługa
administracyjna
PCPR

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba konferencji, szkoleń,
spotkań dla środowisk
zaangażowanych w pomoc
i wsparcie osób
niepełnosprawnych – 25
szkolenia, spotkania

Przyczyny
odchyleń

Propozycje
działań
naprawczych
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PCPR – 146, materiały
informacyjne - 147
Zapewnienie
zwiększonego
dostępu osób
niepełnosprawnych
do udziału w życiu
publicznym,
rehabilitacji
i edukacji

Wspieranie działań
w zakresie likwidacji
barier
architektonicznych,
w komunikowaniu
się, technicznych,
informacyjnych,
transportowych
i innych
Wspieranie działań
w zakresie
podnoszenia jakości
życia osób
niepełnosprawnych
zgodnie z ich
indywidulanymi
potrzebami
(zaopatrzenie
w przedmioty
ortopedyczne
i środki pomocnicze,
sprzęt
rehabilitacyjny,
turnusy
rehabilitacyjne
Wspieranie działań
w zakresie rozwoju
infrastruktury i usług
na rzecz osób
niepełnosprawnych
w zakresie wsparcia
całodobowego
i dziennego
Wspieranie działań

596.025,00 zł
(PFRON, środki
gmin)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba zakupu pojazdów
przystosowanych do
przewozu osób
niepełnosprawnych - 2

194.500,00 zł
(PFRON, środki
własne)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba miejsc
w ośrodkach wsparcia - 260

17.970.891,00 zł
(dotacja
Wojewody,
PFRON, środki
własne powiatu)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

wzrost liczby ośrodków
wsparcia i form pomocy
osobom
niepełnosprawnym

liczba powstałych nowych
ośrodków wsparcia – 2

4.545.400,00 zł
(dotacja
Wojewody)

wzrost liczby
świadczonych
specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu
zamieszkania

liczba zmodernizowanych,
przebudowanych,
rozbudowanych ośrodków
całodobowych
i dziennych - 2

1.287.831,00 zł
(środki PFRON,
środki powiatu)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających
z proponowanych działań
w zakresie podnoszenia
jakości życia – 6.725

8.646.726,00 zł
(PFRON, środki
powiatu, środki
gmin, środki
NGOs)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

9.382.456,87 zł

Nie dotyczy

Większa współpraca

wzrost liczby działań
w zakresie likwidacji
barier
wzrost liczby osób
niepełnosprawnych
uczęszczających do
placówek
edukacyjnych,
rehabilitacyjnych
wzrost liczby środków
transportu
przystosowanego do
przewozu osób
niepełnosprawnych

liczba przeprowadzonych
likwidacji barier - 73

liczba dzieci

Samorząd
powiatu,
samorządy
gminne,
Instytucje
i organizacje
samorządowe
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na rzecz osób
chorych psychicznie
i niepełnosprawnych
intelektualnie
w zakresie rozwoju
ośrodków wsparcia,
mieszkań
chronionych lub
innych
Wspieranie działań
w zakresie
powstawania nowych
form wsparcia
i pomocy osobom
niepełnosprawnym
w różnorodnych
formach

niepełnosprawnych
objętych edukacją – 667,
4 oddziały integracyjne
w szkołach – brak danych
o liczbie uczniów oraz
środkach finansowych

(środki powiatu)

w zakresie
informowania
o liczbie oddziałów
integracyjnych
w szkołach oraz
liczbie uczniów

liczba dzieci
niepełnosprawnych
i ich rodziców objętych
wczesnym wspomaganiem
– 123 dzieci

534.701,00 zł
(dotacja, środki
powiatu, gmin)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba osób
z zaburzeniami
psychicznymi
korzystających ze
specjalistycznych usług
opiekuńczych – 365

6.367.160,00 zł
(środki Wojewody
powiatu, gminy)

Nie dotyczy

Współpraca pomiędzy
jednostkami celem
przekazywania
informacji

Wspieranie działań
zmierzających do
zapewnienia
specjalistycznych
usług opiekuńczych
osobom
z zaburzeniami
psychicznymi
w miejscu ich
zamieszkania
Wspieranie działań
w zakresie
doskonalenia kadry
zajmującej się
bezpośrednio
osobami
niepełnosprawnymi,
rodziców
i opiekunów osób
niepełnosprawnych
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Wspieranie działań
w zakresie tworzenia
warunków do
rozwoju kształcenia
specjalnego
Wspieranie działań
w zakresie pomocy
rodzinom z dziećmi
niepełnosprawnymi
poprzez zapewnienie
możliwości
kształcenia na
wszystkich
poziomach rozwoju
dziecka oraz
realizację zajęć
wczesnego
wspomagania
rozwoju dziecka.
Integracja
i aktywizacja
zawodowa osób
niepełnosprawnych

Pomoc osobom
niepełnosprawnym
w przystosowaniu się
do funkcjonowania
na rynku pracy
Wspieranie
zatrudnienia
i samozatrudnienia
osób
niepełnosprawnych
Wspieranie rozwoju
ekonomii społecznej
Rozwój podmiotów
ekonomii społecznej

wzrost aktywności osób
niepełnosprawnych
w poszukiwaniu pracy
wzrost oferty
szkoleniowej dla osób
niepełnosprawnych
wzrost zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych
rozwój podmiotów
ekonomii społecznej

Obsługa
administracyjna
PUP

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obsługa
administracyjna
PUP

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba osób
niepełnosprawnych
podwyższających
kwalifikacje zawodowe,
szkolących się lub
przekwalifikujących się – 17

Obsługa
administracyjna
PUP

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba powstałych nowych

3.159.462,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba osób
niepełnosprawnych
objętych doradztwem
zawodowym - 267
liczba osób
niepełnosprawnych
objętych pośrednictwem
zawodowym – 494

Samorząd
powiatu,
samorządy
gminne,
Instytucje
i organizacje
samorządowe
Powiatowy
Urząd Pracy

15

miejsc pracy – 34

(środki FP,
PFRON)

Organizacja
kompleksowego
systemu rodzinnej
i instytucjonalnej
pieczy zastępczej

wzrost środków
finansowych
przeznaczanych na
pieczę zastępczą

Zapewnienie
środków finansowych
na zatrudnienie
odpowiedniej liczby
koordynatorów
rodzinnej pieczy
zastępczej

powstanie nowych
form pieczy zastępczej

ilość artykułów
i informacji dotyczących
pieczy zastępczej
w lokalnej prasie
i telewizji – 48 artykułów
w prasie lokalnej, 41
informacji na stronach
internetowych, 15
materiałów w lokalnej
telewizji

wsparcie
wychowanków pieczy
zastępczej

liczba zatrudnionych
koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej – 2

Tworzenie warunków
do powstawania
nowych form
rodzinnej pieczy
zastępczej
Tworzenie warunków
do powstania
placówki opiekuńczo-

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Brak danych

Nie dotyczy

Obsługa
administracyjna
PCPR

Nie dotyczy

Nie dotyczy

385.151,00 zł
(dotacja
Wojewody, środki
powiatu)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba podmiotów ekonomii
społecznej – 4

Zapewnienie
środków finansowych
na świadczenia
obligatoryjne
i fakultatywne dla
wychowanków pieczy
zastępczej

powstanie nowych
rodzin zastępczych

Nie dotyczy

160.093,00 zł
(środki FP)

liczba miejsc pracy
w podmiotach ekonomii
społecznej – brak danych
Tworzenie
warunków do
rozwoju pieczy
zastępczej

Nie dotyczy

liczba osób
niepełnosprawnych
podejmujących własną
działalność - 6

wielkość środków
finansowych
przeznaczanych na pieczę
zastępczą (świadczenia
obligatoryjne i
fakultatywne, pobyt
wychowanków w pow)
liczba powstałych placówek

Rodziny
zastępcze,
kandydaci na
rodziny
zastępcze,
rodziny
pomocowe,
placówki
opiekuńczowychowawcze
ośrodki
pomocy
społecznej,
powiatowe
centra
pomocy
rodzinie,
policja, sady
kuratorzy,
placówki
edukacyjne,
media

8.066.199,00 zł
(dotacja
Wojewody, środki
powiatu)

koszt całkowity
715.109,00 zł,
wkład własny:
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wychowawczej na
terenie Powiatu
Wąbrzeskiego

– utworzenie placówki
opiekuńczo –
wychowawczej dla 14 dzieci
poprzez adaptację budynku
po byłym DPS
w Książkach
liczba powstałych mieszkań
-0

Tworzenie warunków
do tworzenia
mieszkań
chronionych,
treningowych lub
innych form wsparcia
wychowanków
w pieczy zastępczej

178.777,00 zł,
dofinansowanie
UE 536.332,00 zł
Nie dotyczy

Brak środków
finansowych

Pozyskiwanie
środków finansowych
z funduszy
zewnętrznych oraz
zapewnienie udziału
własnego

727.494,00 zł
(środki powiatu,
środki UE)

Nie dotyczy

Kontynuacja projektu
„Rodzina w Centrum”
oraz „Rodzina
w Centrum 2” do 30
października 2020 r.

Szkolenia
realizowane
w ramach
projektu „Rodzina
w Centrum”

Nie dotyczy

Kontynuacja projektu
„Rodzina w Centrum”
oraz „Rodzina
w Centrum 2” do 30
października 2020 r.

Szkolenia
organizowane
w ramach
projektu „Rodzina
w Centrum” oraz
bieżącej
działalności PCPR

Nie dotyczy

Kontynuacja projektu
„Rodzina w Centrum”
oraz „Rodzina
w Centrum 2” do 30
października 2020 r.
Zabezpieczanie
środków finansowych
w planie finansowym
PCPR na szkolenia dla
rodzin zastępczych

Wspieranie działań
mających na celu
rozwój pieczy
zastępczej
Zapewnienie
wsparcia i pomocy
rodzinom,
rodzinnym
i instytucjonalnym
formom pieczy
zastępczej
w pełnieniu funkcji
opiekuńczowychowawczych

Zapewnienie szkoleń
podnoszących
kwalifikacje
i kompetencje
opiekuńczowychowawcze
Wspieranie pieczy
zastępczej poprzez
tworzenie grup
wsparcia lub inne
formy pomocy
Prowadzenie
poradnictwa
specjalistycznego
i terapii dla osób
sprawujących
rodzinną
i instytucjonalną
pieczę zastępczą, ich
dzieci oraz dzieci
umieszczonych

wzrost szkoleń
podnoszących
umiejętności
rodzicielskie
powstanie grup
wsparcia lub innych
form pomocy dla rodzin
zastępczych
wzrost oferowanego
poradnictwa
specjalistycznego
wzrost liczby
pozyskanych
kandydatów na rodziny
zastępcze
zatrudnienie
psychologa

liczba osób objętych
poradnictwem – 432

liczba przeszkolonych
kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej
lub rodzinnego domu
dziecka – 18 osób
liczba zorganizowanych
szkoleń dla rodzin
zastępczych oraz
rodzinnych domów dziecka
podnoszących ich
umiejętności i kompetencje
opiekuńczo-wychowawcze 29

Rodziny
zastępcze,
kandydaci na
rodziny
zastępcze,
rodziny
pomocowe,
placówki
opiekuńczowychowawcze
ośrodki
pomocy
społecznej,
powiatowe
centra
pomocy
rodzinie,
policja, sąd,
kuratorzy,
placówki
edukacyjne,
media
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w pieczy, a także dla
rodzin wymagających
wsparcia
w pełnieniu funkcji
rodzicielskich
Prowadzenie naboru
kandydatów do
pełnienia funkcji
rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny
zastępczej
niezawodowej lub
prowadzenia
rodzinnego domu
dziecka
Zatrudnienie
psychologa celem
przeprowadzania
działalności
diagnostycznokonsultacyjnej
kandydatów do
pełnienia funkcji
rodziny zastępczej
lub prowadzenia
rodzinnych domów
dziecka oraz
współpracy
z rodzinami
zastępczymi,
pracownikami
Organizowanie
szkoleń dla
kandydatów do
pełnienia funkcji
rodziny zastępczej
lub prowadzenia
rodzinnych domów
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dziecka
Podejmowanie
działań
zmierzających do
usamodzielnienia
osób wykluczonych
społecznie lub
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

Promocja
zatrudnienia,
łagodzenia
skutków
bezrobocia oraz
aktywizacja
zawodowa

Udzielanie pomocy
w znalezieniu pracy
bezrobotnym
i poszukującym pracy
poprzez
pośrednictwo pracy,
poradnictwo
zawodowe,
informację
zawodową, pomoc
w aktywnym
poszukiwaniu pracy

większa liczba
bezrobotnych objętych
aktywnymi formami

liczba osób korzystających
z pośrednictwa pracy –
3.838

wzrost aktywności osób
bezrobotnych

liczba osób korzystających
z poradnictwa zawodowego
– 438

Aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
poprzez instrumenty
rynku pracy

poprawa kwalifikacji
osób dorosłych

Inicjowanie oraz
nawiązywanie
kontaktów
z pracodawcami,
instytucjami
kształcącymi
w zakresie rozwoju
kierunków
kształcenia,
przedsiębiorczości
oraz ekonomii
społecznej

zwiększenie inwestycji
na terenie powiatu
tworzenie nowych
miejsc pracy

poprawa kwalifikacji
zawodowych osób
młodych

Samorząd
powiatowy,
PUP,
samorządy
gminne, OPS,
pracodawcy,
CKPiU

Obsługa
administracyjna
PUP

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obsługa
administracyjna
PUP

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba osób korzystająca
z aktywnych instrumentów
rynku pracy – 3.212

17.896.056,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba zorganizowanych
spotkań z pracodawcami –
458

Obsługa
administracyjna
PUP

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba ukazujących się
informacji nt.
instrumentów i rynku pracy
– 259

Obsługa
administracyjna
PUP

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba powstałych nowych
podmiotów gospodarczych
- 192

4.325.718,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba inwestycji na terenie
powiatu – brak danych

Brak danych

Nie dotyczy

Podjęcie działań
celem uzyskania
danych

Upowszechnianie
informacji
o usługach
i instrumentach
rynku pracy,
przedsiębiorczości
i ekonomii społecznej
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Zapewnienie
wsparcia
usamodzielnianym
wychowankom

Zapewnienie
środków finansowych
na świadczenia
obligatoryjne
i fakultatywne dla
usamodzielnianych
wychowanków pieczy
zastępczej
Tworzenie warunków
do tworzenia
mieszkań
chronionych,
treningowych lub
innych form wsparcia
wychowanków
opuszczających
pieczę zastępczą

wzrost środków
finansowych
przeznaczanych
usamodzielnianym
wychowankom

wysokość środków
finansowych
przeznaczonych dla
pełnoletnich wychowanków
– 134 osoby

wzrost oferowanego
poradnictwa
specjalistycznego oraz
nowych form wsparcia
pełnoletnim
wychowankom

Samorząd
powiatowy,
PUP,
samorządy
gminne, OPS,
pracodawcy

520.699,00 zł
(środki powiatu)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba utworzonych
mieszkań chronionych,
treningowych – 0

Nie dotyczy

Brak środków
finansowych

Pozyskanie środków
finansowych
z funduszy
zewnętrznych oraz
zabezpieczenie
udziału własnego

utworzenie mieszkań
chronionych,
treningowych dla
pełnoletnich
wychowanków

liczba nowych form
wsparcia – 8 (warsztaty
osób przebywających
i opuszczających pieczę
zastępczą)

środki UE w
ramach projektu
„Rodzina
w Centrum”
i „Rodzina
w Centrum 2”

Nie dotyczy

Kontynuowanie
wsparcia w ramach
projektu „Rodzina
w Centrum” oraz
„Rodzina w Centrum
2” do października
2020 r.

rozwój działalności OIK

ilość porad udzielonych
osobom dotkniętych
problem przemocy – 761

37.200,00 (środki
powiatu OIK)

Nie dotyczy

Przystępowanie do
programów
zewnętrznych

Prowadzenie
specjalistycznego
poradnictwa oraz
wsparcia dla
pełnoletnich
wychowanków pieczy
zastępczej
Rozwój działań
zmierzających do
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie

Tworzenie
powiatowego
systemu
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie

Zapewnienie
działalności Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej, w tym
finansowanie
działalności Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej
w Wąbrzeźnie,
funkcjonującego
w strukturze
organizacyjnej
Powiatowego

rozwój
specjalistycznego
poradnictwa
rozwój form pomocy
i wsparcia
skierowanych do ofiar
przemocy
rozwój systemu szkoleń
w zakresie przemocy

liczba pracowników
rożnych instytucji
przeszkolonych
z zakresu przeciwdziałania
przemocy – 301 osób
ilość rozpowszechnionych
ulotek i broszur

Ośrodki
pomocy
społecznej,
zespoły
interdyscyplin
arne, policja,
sąd,
kuratorzy,
prokuratura,
placówki
edukacyjne,
organizacje
pozarządowe,

5.800,00 zł (środki
MRPiPS, środki
powiatu, środki
gmin)

Obsługa
administracyjna

Nie dotyczy

Zabezpieczenie
środków finansowych
na szkolenia kadry

Przekazywane są

Nawiązanie większej
współpracy
z mediami w zakresie
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Centrum Pomocy
Rodzinie
w Wąbrzeźnie

w rodzinie

informacyjnych dot.
przemocy domowej – 1577

media

PCPR i MOPS

Udzielanie
specjalistycznego
poradnictwa,
schronienia osobom
dotkniętym
przemocą oraz
zapewnienie środków
finansowych
Zapewnienie pomocy
dla ofiar przemocy
w rodzinie w formie
organizowanych grup
wsparcia przy
współudziale
specjalistów
zajmujących się
przemocą w rodzinie

aktualne informacje
dotyczące udzielanego
poradnictwa
w ramach OIK, brak
środków finansowych
na zakup materiałów
edukacyjnych
dotyczących
przeciwdziałania
w rodzinie

promowanie spotkań
z zakresu
bezpiecznego
spędzania czasu,
z zakresu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
zabezpieczanie
środków na materiały
edukacyjne
Nie dotyczy

ilość spraw poruszanych na
posiedzeniach grup
roboczych – 2015 oraz
zespołach
interdyscyplinarnych – 174,
liczba Niebieskich Kart 1978

Obsługa
administracyjna
gmin - OPS

Nie dotyczy

Rozwój działalności
zespołów
interdyscyplinarnych
w gminach oraz
współpraca służb,
instytucji i organizacji
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Organizowanie
kampanii, szkoleń,
warsztatów na temat
problematyki
przeciwdziałania
przemocy
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Upowszechnianie
materiałów
edukacyjnych
dotyczących
przemocy
Oddziaływanie na
sprawców
przemocy
w rodzinie

Budowanie
partnerstwa
Powiatu
Wąbrzeskiego
z organizacjami

Umacnianie
lokalnych działań
stwarzanie
warunków dla
powstawania

Realizacja
programów
oddziaływań
korekcyjnoedukacyjnych dla
osób stosujących
przemoc w rodzinie

realizowanie na terenie
powiatu programów
korekcyjnoedukacyjnych dla
sprawców przemocy
w rodzinie

ilość przeprowadzonych
działań korekcyjnoedukacyjnych – 0

Podejmowanie
działań finansowych
i pozafinansowych
w ramach lokalnej
polityki społecznej

wzrost liczby
ogłaszanych otwartych
konkursów ofert

liczba zadań publicznych
dofinansowanych w ramach
otwartych konkursów ofert
– 32

wzrost liczby organizacji

liczba sprawców
uczestniczących
w działaniach - 0

Ośrodki
pomocy
społecznej,
zespoły
interdyscyplin
arne, policja,
sąd,
kuratorzy,
prokuratura,
placówki
edukacyjne,
organizacje
pozarządowe,
media

Nie dotyczy

Samorząd
powiatu,
gminy,
instytucje
i organizacje

Obsługa
administracyjna
PCPR

Brak środków własnych
na realizację programu.
W latach 2016-2020 nie
ubiegano się
o dotację ze środków
Wojewody z uwagi na
warunki otrzymania
i rozliczenia przyznanej
dotacji w zakresie
zapewnienia
odpowiedniej ilości
odbiorców programu,
tj. osób stosujących
przemoc. Na terenie
Powiatu Wąbrzeskiego,
sprawcy przemocy nie
są zobowiązywani przez
Sąd do udziału
w zajęciach
i w związku
z powyższym trudno
zebrać odpowiednią
liczbę osób wraz
z zapewnieniem aby ich
udział w zajęciach
wynosił 80% co jest
warunkiem
prawidłowego
rozliczenia dotacji.
Nie dotyczy

Wnioskowanie
o środki zewnętrzne
w kolejnych latach.
Wystosowanie pism
informacyjnych do
Sądu Rejonowego
w Wąbrzeźnie oraz
Zespołów
Interdyscyplinarnych
działających na
terenie Powiatu
Wąbrzeskiego
o możliwości
kierowania osób do
udziału w programie
korekcyjnoedukacyjnym.

Nie dotyczy
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pozarządowymi

inicjatyw na rzecz
społeczności
lokalnej

Tworzenie warunków
do podejmowanie
wspólnych inicjatyw
na rzecz społeczności
lokalnych

pozarządowych
korzystających ze
środków publicznych na
podstawie innych
przepisów
większa aktywność
organizacji
pozarządowych
w działaniach
finansowych
i pozafinansowych

liczba zrealizowanych zadań
publicznych
dofinansowanych
z pominięciem otwartych
konkursów ofert, na
podstawie innych
przepisów – 10

samorządowe
organizacje
pozarządowe

Obsługa
administracyjna
PCPR

Nie dotyczy

Nie dotyczy

wysokości środków
finansowych przekazanych
organizacjom
pozarządowym na
realizację zadań
publicznych

15.433.486,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

liczba organizacji
pozarządowych biorących
udział w realizacji zadań
publicznych (dotyczy zadań
realizowanych w formie
finansowej
i pozafinansowej) – 75

Obsługa
administracyjna
PCPR

Ok. 10% organizacji
pozarządowych
współpracuje
finansowo
i pozafinansowo
z samorządem
powiatowym

Różnorodna oferta
współpracy
finansowej
i pozafinansowej dla
organizacji
pozarządowej

liczba osób, które były
adresatami realizowanych
zadań publicznych – 80.277
osób

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obsługa
administracyjna
PCPR

Ok. 8% organizacji
pozarządowych
korzysta z oferty
szkoleniowej

Większe wsparcie
w zakresie szkolenia,
doradztwa, bogatszy
wachlarz
proponowanych
szkoleń

Obsługa
administracyjna
PCPR

Ok. 3% organizacji
pozarządowych
uczestniczy
w konsultacjach

Różnorodna oferta
współpracy
finansowej
i pozafinansowej
dająca większe

Nie dotyczy

Zwiększanie
wpływu sektora
obywatelskiego na
kreowanie polityki
społecznej

Konsultowanie
z organizacjami
pozarządowymi
projektów aktów
normatywnych
w dziedzinach
dotyczących
działalności
statutowej tych
organizacji
Zapewnienie

wzrost konsultowanych
aktów prawa
miejscowego
wzrost liczby
organizowanych
spotkań, szkoleń,
doradztwa

liczby organizacji, które
skorzystały ze szkoleń
i doradztwa oferowanych
przez samorząd powiatowy
– 34

liczby organizacji
pozarządowych
uczestniczących
w konsultacjach aktów
prawa miejscowego – 30

Samorząd
powiatu,
gminy,
instytucje
i organizacje
samorządowe
organizacje
pozarządowe
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równego dostępu do
informacji oraz
wzajemne
informowanie się
o planowanych
kierunkach działania

możliwości realizacji
zadań publicznych na
rzecz społeczności
lokalnej mogłaby
zainteresować
organizacje
pozarządowe do
współdziałania
liczby utworzonych
wspólnych zespołów
o charakterze doradczym
i inicjatywnym – 34

Obsługa
administracyjna
PCPR

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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