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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
to szansa na stworzenie optymalnych warunków
funkcjonowania społeczności lokalnej,
to również ochrona przed izolacją społeczną, samotnością - która jest traktowana jako
zagrożenie dla naszego dobrostanu psychicznego oraz zdrowia.
Premier Theresa May powiedziała: "Samotność to smutna rzeczywistość
współczesnego życia".

Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipskim
na lata 2021-2030 został opracowany na zlecenie i we współpracy z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku, oraz przy zaangażowaniu Mieszkańców
i przedstawicieli instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu lipskiego,
którzy wyrażali opinie i zgłaszali propozycje w badaniach ankietowych.
Cytat powyżej pochodzi z badania ankietowego wśród przedstawicieli instytucji.
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1 Wprowadzenie
1.1 Kontekst i zakres prac
Niniejsza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem
komplementarnym wobec Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021-2030, który określa
zakres działań w obszarze rozwiązywania i profilaktyki problemów społecznych.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych określa oraz wyznacza cele strategiczne
i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania
problemów społecznych. Powszechnie (w całym kraju) występują zjawiska takie jak ubóstwo,
trudna sytuacja życiowa seniorów, mała samodzielność osób niepełnosprawnych, bezrobocie,
problemy opiekuńczo-wychowawcze, uzależnienia, przemoc w rodzinie. Dla poszczególnych
osób i rodzin są to trudności, w których nie są w stanie pokonać samodzielnie. Długofalowe
skutki tych problemów życiowych przenoszą się na społeczność lokalną. Pomoc w rozwiązaniu
tych trudności staje się więc zadaniem lokalnego samorządu oraz instytucji pomocy społecznej
i organizacji działających w społecznościach lokalnych.
Niniejsza Strategia ma w założeniu określić cele i kierunki działań w obszarze polityki społecznej
powiatu lipskiego na kolejną dekadę, funkcjonalnie ma pełnić rolę praktycznego instrumentu
zarządzania lokalnym rozwojem w obszarze spraw społecznych. W tym ujęciu Strategia pozwala
nie tylko na określenie i wybór optymalnych metod realizacji założonych celów, ale i wczesną
identyfikację pojawiających się w otoczeniu szans i zagrożeń oraz planowanie działań służących
ich spożytkowaniu (w przypadku szans) lub zminimalizowaniu (w przypadku zagrożeń).
Niniejsza Strategia spełnia warunki do efektywnej realizacji pomocy społecznej tj. opiera się
o diagnozę sytuacji społeczności lokalnej powiatu lipskiego oraz zawiera długofalowe kierunki
działań, uwzględnia realizację różnych form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami
i organizacjami. Strategia ma charakter otwarty, czyli zawiera w sobie założenie ciągłego
doskonalenia zawartych w niej zapisów, modyfikacji kierunków działań oraz sposobów realizacji
założonych celów.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2030 opiera
się na istniejącym już systemie pomocy społecznej. Zakłada rozwój oraz wskazuje kierunki
polityki społecznej na terenie powiatu w zakresie wsparcia dla grup szczególnie zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym a także profilaktyki problemów społecznych
i integracji społecznej.
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W ramach prac nad przygotowaniem niniejszej Strategii:
 ٭dokonano analizy dotychczas obowiązujących dokumentów i stosowanych w powiecie
lipskim rozwiązań (analiza danych zastanych),
 ٭przeprowadzono badania ankietowe:
o wśród mieszkańców, w tym osób korzystających z systemu pomocy społecznej,
o wśród przedstawicieli instytucji systemu pomocy społecznej działających
na terenie powiatu lipskiego.
Dane statystyczne prezentowane w niniejszym dokumencie dane statystyczne kończą się
na roku 2019, czyli poprzedzającym szczególny ze względu na pandemię Covid-19 rok 2020.
Choroba i jej społeczne skutki nie były przedmiotem analiz w ramach przeprowadzonej
diagnozy, ponieważ niejako toczyły się równolegle, a sytuacja w kraju rozwijała się dynamicznie.
Niemniej, na koniec roku widać, że skutki społeczne i gospodarcze będą odczuwane jeszcze
przez co najmniej kilka miesięcy albo lat, i należy mieć je na uwadze wspierając
świadczeniobiorców pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, a także
podejmując działania społeczne i integracyjne dla ogółu mieszkańców.
Dokument Strategii składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część zasadnicza, która zawiera:
 informacje wprowadzające, w tym położenie powiatu i zasoby pomocy społecznej,
 wnioski z diagnozy, wyniki przeprowadzonych badań i analiz, analizę czynników
rozwojowych (SWOT),
 wizję, misję, kierunki rozwoju i planowane działania,
 mechanizm implementacji, czyli założenia dla zarządzania procesem wdrożenia
Strategii oraz realizacji i monitorowania działań.
Część druga to Aneks do części zasadniczej Strategii, który zawiera:
 diagnozę czynników społecznych (demografia, aktywność zawodowa i bezrobocie,
działalność społeczna) przeprowadzoną w ujęciu porównawczym dla wybranych
jednostek terytorialnych (na podstawie analizy dobrano dwa powiaty
o porównywalnych cechach: zwoleński w woj. mazowieckim i kazimierski w woj.
lubelskim), oraz w ujęciu dynamicznym, tj. w perspektywie kilku lat wstecz – ta część
analizy została zaczerpnięta ze Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego, opracowanej
w grudniu 2020 r.,
 szczegółowe zestawienie kwestii społecznych (strukturę świadczeniobiorców pomocy
społecznej, przesłanki przyznawanej pomocy) oraz podsumowanie realizacji działań
powiatu w obszarze pomocy społecznej (piecza zastępcza i usamodzielnienia, przemoc
w rodzinie, zadania PCPR, działania DPS, projekty unijne, wnioski z dokumentów
sprawozdawczych),
 analizę przeprowadzonych badań: wśród mieszkańców oraz wybranych interesariuszy
(przedstawicieli instytucji systemu pomocy społecznej).
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1.2 Podstawy prawne
Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z art. 16b
ust. 1 i art. 19 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2020 poz.
1876). Strategia powinna zawierać w szczególności diagnozę sytuacji społecznej, prognozę
zmian w zakresie objętym strategią, określenie celów strategicznych projektowanych zmian,
kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, a także
wskaźników realizacji działań. Realizując działania Strategii w powiecie należy wziąć pod uwagę
także inne akty prawne m.in.:
 ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.3 Położenie powiatu lipskiego
Powiat lipski położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego graniczy
z następującymi powiatami:
• z terenu województwa mazowieckiego:
- od północy z powiatem zwoleńskim
- od zachodu z powiatem radomskim ziemskim
• z terenu województwa lubelskiego:
- od wschodu z powiatem Opole Lubelskie
• z terenu województwa świętokrzyskiego:
- od południowego zachodu z powiatem ostrowieckim i starachowickim
- od południowego wschodu z powiatem opatowskim.
Położenie Powiatu obrazują poniższe Mapa 1 oraz Mapa 2.
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Mapa 1 Powiat lipski na mapie kraju

Źródło: polskawliczbach.pl

Mapa 2 Powiat lipski na mapie województwa mazowieckiego

Źródło: gminy.pl
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Powierzchnia powiatu lipskiego to 740km2. W opracowaniach Międzynarodowej Unii Ochrony
Przyrody i jej Zasobów Dolinę Wisły zaliczono do obszarów o znaczeniu międzynarodowym dla
zachowania bogactwa i różnorodności przyrody naszego kontynentu (NATURA 2000).
W skład administracyjny powiatu wchodzi 5 gmin wiejskich: Chotcza, Ciepielów, Rzeczniów,
Solec nad Wisłą1, Sienno oraz jedna gmina miejsko-wiejska Lipsko. Siedzibą władz powiatowych
jest miasto Lipsko. Poniższa Mapa 3 przedstawia położenie gmin na terenie powiatu lipskiego.
Mapa 3 Gminy na terenie powiatu lipskiego

Źródło: gminy.pl

Największą pod względem liczby mieszkańców gminą jest Lipsko, której mieszkańcy stanowią
32,4% ogółu mieszkańców powiatu. Mieszkańcy miasta Lipsko to 16,1% ogółu populacji
powiatu. Największa pod względem powierzchni jest gmina Sienno 147 km2 stanowi 20%
powierzchni Powiatu. Najmniejszą gmina jest Chotcza – jej mieszkańcy stanowią niespełna 7%
ogółu mieszkańców powiatu, a powierzchnia gminy to 12% powierzchni powiatu. Szczegółowe
dane dotyczące wszystkich gmin powiatu lipskiego zawiera poniższa Tabela 1.

Tabela 1 Charakterystyka gmin na terenie powiatu lipskiego (stan na 31.12.2019.)
nazwa gminy
Chotcza
Ciepielów
Lipsko
(w tym miasto):
Rzeczniów
Sienno
1

liczba
mieszkańców
2 326
5 530
10 970
(5 455)
4 352
5 802

% populacji
powiatu
6,9%
16,3%
32,4%
(16,1%)
12,8%
17,1%

powierzchnia
gminy
89,89 km2
135,08 km2
135,27 km2
(15,7 km2)
103,39 km2
147,40 km2

Od 1. stycznia 2021 roku Solec nad Wisłą będzie gminą miejsko-wiejską.
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% powierzchni
powiatu
12%
18%
14%
18%
20%
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liczba
% populacji
powierzchnia
mieszkańców
powiatu
gminy
Solec nad Wisłą
4 894
14,4%
129,74 km2
ogółem
33 874
100%
740,77 km2
Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021-2030
nazwa gminy

% powierzchni
powiatu
18%
100%

2 Zadania i zasoby pomocy społecznej
2.1 Instytucje pomocy społecznej działające w powiecie
W myśl ustawy o pomocy społecznej, Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Ustawa określa z jakiego powodu osoba lub rodzina
może uzyskać pomoc i na jakich zasadach. W szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa;
3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy; 11) trudności w
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 12) alkoholizmu lub narkomanii; 13)
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Powiat lipski posiada następujące placówki działające w obszarze pomocy społecznej i pieczy
zastępczej:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 2 Powiatowe Środowiskowe Domy Samopomocy (w Lipsku i w Łaziskach);
 Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
w Lipsku;
 Placówka opiekuńczo-wychowawcza – Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Siennie.
W powiecie funkcjonują również:
 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej (w Lipsku i w Siennie);
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczniowie – Gminny.
Działania z zakresu pomocy społecznej wspierane są przez inne publiczne służby i instytucje:
 Sąd Rejonowy w Lipsku,
 Prokuraturę Rejonową w Lipsku,
 Komendę Powiatową Policji w Lipsku,
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 Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipsku
 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
Pomoc społeczna realizowana jest przede wszystkim przez ośrodki pomocy społecznej
działające w gminach. Na terenie powiatu lipskiego są to:







Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczniowie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennie,
Gminny2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą.

Do ich podstawowych obowiązków należy:  prowadzenie diagnostyki jednostkowej
i środowiskowej;  bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
(w tym organizowanie opieki i usług domowych);  współpraca z organizacjami i instytucjami,
a zwłaszcza z samorządem lokalnym;  aktywizowanie środowiska lokalnego.
Przy każdym ośrodku pomocy społecznej funkcjonują także Zespoły Interdyscyplinarne
działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którego skład wchodzą
przygotowani do skutecznego zajmowania się problematyką przemocy specjaliści,
m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji
pozarządowych oraz kuratorzy sądowi.
W każdej gminie działają Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań komisji
należy m.in. inicjowanie działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla
osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także udzielania rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

2

Od 1. stycznia 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pieczy
zastępczej oraz rehabilitacji społecznej wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).
Zadania powiatu w ramach pomocy społecznej realizowane przez PCPR (koordynatora
wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych):
1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
4. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
mające braki w przystosowaniu się;
5. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.
o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
6. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
7. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży, z wyłączeniem domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
8. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
9. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
10. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
11. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu;
12. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;
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13. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
14. Sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
15. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
16. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia.
Środowiskowe Domy Samopomocy
Środowiskowe Domy Samopomocy to ośrodki wsparcia o zasięgu powiatowym, przeznaczone
dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Celem działalności
ŚDS jest zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi, podnoszenie
umiejętności w zakresie samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym,
aktywizacja do podejmowania ról i zadań umożliwiających funkcjonowanie w życiu,
zapewnienie wsparcia w trudnych sytuacjach i decyzjach życiowych oraz edukacja rodzin
i opiekunów osób niepełnosprawnych, współpraca z nimi.
W ŚDS prowadzone jest postępowanie wspierająco-aktywizujące, które obejmuje trening
umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych,
trening ruchowy, trening spędzania wolnego czasu (w ramach tego treningu organizowane są
wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne, wyjścia na imprezy kulturalne, sportowe, wyjazdy
turystyczne) i inne. Uczestnicy mają możliwość zdobywania i rozwijania nowych umiejętności
i zainteresowań w różnych pracowniach, jak np. kulinarno-gospodarczej, muzyczno-teatralnej,
hafciarsko-gobeliniarskiej, informatyczno-filmowej, plastyczno-bukieciarskiej i innych. Podczas
prowadzonych zajęć uczestnicy przebywając i ucząc się wspólnie, kształtują w sobie
umiejętność współpracy i komunikowania się w grupie, uczą się nawiązywania i utrzymywania
kontaktów społecznych. Ponadto uczestnicy mają codziennie zapewniony jeden gorący posiłek
dziennie (który samodzielnie przygotowują w pracowni kulinarnej).
Uczestnicy ŚDS rokrocznie biorą udział w Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej
Środowiskowych Domów Samopomocy w Sochaczewie. Ponadto uczestnicy często biorą udział
w Regatach Kajakowych w Pionkach, w olimpiadach sportowych osób niepełnosprawnych,
rajdach pieszych i rowerowych. Podczas imprez integracyjnych spotykają się z uczestnikami
innych ŚDS-ów, Domu Pomocy Społecznej z Lipska, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lipska
i Sienna.
Dom Pomocy Społecznej
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Dom Pomocy Społecznej w Lipsku jest placówką stałego pobytu przeznaczony dla 105 osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, która świadczy mieszkańcom usługi zgodnie
z obowiązującym standardem usług.
Dom Pomocy Społecznej zapewnia:
1) W zakresie potrzeb bytowych:
a) miejsca zamieszkania w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych wyposażonych
w podstawowy sprzęt z uwzględnieniem w miarę możliwości upodobań mieszkańca,
b) wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie oraz dodatkowych posiłków w ramach diet,
zgodnie ze wskazaniami lekarza,
c) odzież i obuwie mieszkańcom nieposiadającym możliwości zakupienia z własnych
środków potrzeb danego mieszkańca,
d) utrzymanie czystości, sprzątanie pomieszczeń w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
dziennie.
2) W zakresie świadczonych usług opiekuńczych:
a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacja,
c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
3) W zakresie usług wspomagających:
a) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
b) pracy socjalnej na rzecz mieszkańców,
c) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu, w tym w zakresie
komunikacji wspomagającej tub ultymatywnej, w przypadku osób z problemami
w komunikacji werbalnej,
d) umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych poprzez uczestniczenie we mszach
świętych organizowanych na terenie DPS i poza nim oraz kontakt z kapłanem i udział
w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
e) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
f) stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością
lokalną m.in. poprzez umożliwienie spotkań na terenie DPS i poza nim, kontaktu
telefonicznego i internetowego, kreowanie współpracy z rodziną,
g) działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca Domu w miarę jego możliwości,
h) organizowanie świąt i uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału
w imprezach kulturalnych i turystycznych,
i) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów
wartościowych,
j) finansowanie mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu wydatków
na niezbędne przedmioty osobistego użytku w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku
stałego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
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k) pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi DPS w podjęciu pracy, szczególnie
mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego
usamodzielnienia,
l) zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępu do informacji o tych
prawach,
m) sprawnym rozpatrywaniu skarg i wniosków mieszkańców,
n) zapewnieniu regularnego kontaktu z Dyrektorem.
Ponadto w DPS może działać Rada Mieszkańców. Zadaniem Rady Mieszkańców jest utrzymanie
stałego kontaktu z Dyrektorem Domu oraz udział w rozpatrywaniu skarg i zażaleń
na funkcjonowanie DPS, a także przestrzeganie praw i obowiązków jego mieszkańców.
Działalność DPS może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń
odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest w szczególności rozszerzenie zakresu
opieki nad mieszkańcami DPS.

2.2 Piecza zastępcza
Na terenie powiatu lipskiego funkcjonują następujące formy pieczy zastępczej:
RODZINNA:
(a) rodzinny dom dziecka (mogą go założyć małżonkowie lub osoba niepozostająca
w związku małżeńskim. Starosta z taką osobą podpisuje umowę o utworzenie oraz
prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Na terenie powiatu lipskiego funkcjonuje
1 rodzinny dom dziecka – małżonkowie w przedziale wiekowym 51 – 60 lat),
(b) rodziny zastępcze,
a. spokrewnione (krewni w linii prostej, dziadkowie i rodzeństwo dziecka. Wśród
rodzin zastępczych spokrewnionych w powiecie lipskim dominują dziadkowie
w kategorii wiekowej 61 – 70 lat),
b. niezawodowe (dalsi krewni dziecka, powinowaci i osoby niespokrewnione
z dzieckiem. Wśród rodzin zastępczych niezawodowych w powiecie lipskim
dominują małżeństwa w kategorii wiekowej 31 – 40 lat),
c. zawodowe (osoby, które za opiekę nad dzieckiem otrzymują pensję. Rodziny
te muszą spełnić wiele warunków oraz przejść wiele testów, szkoleń oraz badań
psychologicznych, aby otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia tej
funkcji. Wśród rodzin zastępczych zawodowych w powiecie lipskim dominują,
małżeństwa w kategorii wiekowej 31 – 50 lat).
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INSTYTUCJONALNA:
(c) Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie – placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego dla 30 dzieci w Siennie z mieszkaniem
usamodzielnienia dla 14 dzieci w Lipie Miklas.
Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie
Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie w skład którego wchodzi
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Siennie dla 30 dzieci z mieszkaniem
usamodzielnienia w Lipie Miklas dla 14 dzieci. Placówka zapewnienie dziecku:
– całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb,
– prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych,
terapeutyczno-kompensujących oraz przygotowanie do życia społecznego,
– zapewnienie kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,
– zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych,
– opieka lekarska w zakresie medycyny ogólnej i specjalistycznej,
– stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności,
– utrzymywanie kontaktu z rodzinami.
Powiat zapewnia także pomoc usamodzielniającym się wychowankom instytucjonalnej
i rodzinnej pieczy zastępczej.

2.3 Wsparcie osób niepełnosprawnych
Do zadań powiatu realizowanych w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426)
należy:
1.

Opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą
rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych

2.

Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej
w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1.
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz
przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu
programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji.
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej
działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
Dofinansowanie:
 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane
 osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 zmiany samodzielnego lokalu mieszkalnego, dotychczas zajmowanego przez
osobę niepełnosprawną, w sytuacji braku możliwości zastosowania w tym
lokalu racjonalnych usprawnień.
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich
szkolenie oraz przekwalifikowanie.
Kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu
szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka
szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej.
Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.
Doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności
gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.
Współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli
miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Zadania, o których mowa w pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt 6 w części dotyczącej rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 4, 5, 7 i 8 - są realizowane przez powiatowe
centra pomocy rodzinie, natomiast zadania, o których mowa w pkt 1 lit. b) i c) oraz w pkt 6
w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 9-13 –
są realizowane przez powiatowe urzędy pracy.
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Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane samorządowi powiatowemu
na podstawie algorytmu. Rodzaje zadań, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określa rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów
zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r., poz. 926).
Ośrodki wsparcia
Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez powiaty zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. W powiecie lipskim funkcjonują dwa
powiatowe środowiskowe domy samopomocy, są to placówki dziennego pobytu:
 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku przeznaczony jest dla
30. dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie –
typ AB. Do ośrodka uczęszczają osoby z miasta i gminy Lipsko oraz gmin: Solec nad Wisłą,
Ciepielów, Sienno, Chotcza.
 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach przeznaczony jest dla
27. dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie – typ B. Do ośrodka uczęszczają
osoby z gmin: Ciepielów, Chotcza oraz Lipsko.
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Na terenie powiatu lipskiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) – w Siennie
i w Lipsku, funkcjonujące na podstawie umowy zawartej pomiędzy prowadzącym WTZ
Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” im. św. Brata Alberta w Lipsku a Powiatem Lipskim.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Siennie funkcjonuje od 31 grudnia 2001r. Siedzibą Warsztatu jest
parter budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Siennie. Budynek
o powierzchni 464 m² jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zajęcia
prowadzone są dla 43. osób niepełnosprawnych posiadających wskazanie w orzeczeniu
o stopniu niepełnosprawności do uczestnictwa w WTZ. Przyjęcie uczestnika do placówki jest
opiniowane przez Dyrektora PCPR w Lipsku. Zajęcia odbywają się w 9. pracowniach
terapeutycznych: ceramiczno-garncarskiej, kulinarnej, muzyczno-rytmicznej, informatycznej,
fotograficznej, krawieckiej, plastyczno-malarskiej, wikliniarsko-bukieciarskiej, stolarskiej.
Zajęcia obowiązkowe obejmują:
 ogólne usprawnienie,
 rozwijanie umiejętności życia codziennego,
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 przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
 rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik, takich jak: wystawy,
wycieczki, występy artystyczne, bale i inne imprezy integracyjne rozwijające ich
psychofizyczne zdolności.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipsku utworzony został 20 sierpnia 2003 roku. Siedzibą WTZ jest
użyczony przez Powiat budynek internatu w Lipsku o łącznej powierzchni 409 m2. Zajęcia
prowadzone są dla 30. osób niepełnosprawnych posiadających wskazanie w orzeczeniu
o stopniu niepełnosprawności, do uczestnictwa w WTZ. Zajęcia odbywają się w 6. pracowniach
terapeutycznych: kulinarno-gospodarczej, plastyczno-bukieciarskiej, stolarsko-filmowej,
rękodzieła artystycznego, informatyczno-witrażowej, manualno-muzycznej.

2.4 Programy
Finanse własne oraz zewnętrzne pozyskane dzięki oferowanym programom powodują,
że rozwiązywanie problemów społecznych staje się łatwiejsze. Programy można realizować
w okresach wieloletnich, rocznych lub krótszych, w zależności od charakteru danego projektu.
Przy budowie projektów znaczenie mają środki, które Rada Powiatu przeznacza na ten cel.
Projekty można realizować w ramach:
a. własnych zasobów samorządu (np. projekty PCPR-u),
b. poprzez organizacje pozarządowe,
c. poprzez inne instytucje zewnętrzne.
Przykładowe programy realizowane i /lub nadzorowane przez PCPR w powiecie lipskim:
 Program „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata
2016-2020 w powiecie lipskim”,
 „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipskim na lata
2019-2021”,
 „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2026”,
 Pilotażowy program „Aktywny samorząd”,
 Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
 Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”,
 Projekt unijny „Razem łatwiej” – program aktywizacji osób niepełnosprawnych
w powiecie lipskim realizowany w latach 2018-2020,
 Program „Pogodne lato”,
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 Projekt unijny „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19” realizowany w 2020 roku.
Program wyrównywania różnic między regionami
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem
osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie powiatu lipskiego.
Realizowane obszary programu:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
(realizacja PFRON, dofinansowanie do określonego limitu);
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych
domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania
się i komunikowania;
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych;
5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji
infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.
W ramach programu środki te będą wykorzystywane na działania mające na celu
wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz
dostępności, w tym na likwidację barier w urzędach i placówkach edukacyjnych
lub środowiskowych domach samopomocy oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób. W ramach programu
można uzyskać dofinansowanie w poszczególnych obszarach.
Program „Aktywny samorząd”
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego
modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem programu było
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób
z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
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Działania przewidziane w programie umożliwiły Powiatowi Lipskiemu aktywniejsze włączenie
się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych, które spełniają
następujące kryteria:
 są w wieku aktywności zawodowej lub są zatrudnione,
 posiadają stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia –
orzeczenie o niepełnosprawności,
 posiadają dysfunkcję narządu ruchu, słuchu lub dysfunkcje narządu wzroku,
 są osobą uczącą się na poziomie wyższym.
Nadrzędnym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie
do edukacji. PCPR realizuje następujące moduły programu:
Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w obszarach:
A. Likwidacja bariery transportowej (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu),
B. Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
(pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania),
C. Likwidacja barier w poruszaniu się (pomoc w zakupie wózka o napędzie elektryczny,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania do wózka ręcznego),
D. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej.
Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
PFRON uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ
zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Placówki prowadzące warsztaty
terapii zajęciowej (WTZ) stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia
zatrudnienia, możliwość pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych
do rozpoczęcia pracy. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem sprzyjającym
aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób
niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.
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W powiecie lipskim dofinansowanie z PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”
otrzymało Stowarzyszenie Pomocna Dłoń im. św. Brata Alberta w Lipsku, które realizuje zajęcia
dla 5. uczestników.
Program Pogodne Lato
Wśród działań realizowanych przez PCPR warto wymienić również udział w programie
profilaktycznym, dzięki któremu pozyskuje karty na kolonie dla dzieci w wieku 8-15 lat. Program
„Pogodne Lato” skierowany jest do dzieci dotkniętych skutkami alkoholizmu. Procedura naboru
odbywała się przy ścisłej współpracy z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Bezpośrednim realizatorem programu jest Urząd Marszałkowski w Warszawie.

2.5 Służba zdrowia
Do zakładów opieki zdrowotnej w powiecie lipskim należą:








Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, (w strukturze powiatu
lipskiego),
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, który obejmuje
świadczeniem: lecznictwo szpitalne, poradnie specjalistyczne, pomoc doraźną.
W strukturze SPZZOZ znajdują się:
 Przychodnie Specjalistyczne mieszczące się w budynku SPZZOZ,
 Oddział pomocy doraźnej (Pogotowie),
 Zakład Pielęgnacyjno-opiekuńczy z 50 łóżkami,
 Zespół Pielęgnacyjnej Opieki Domowej.
Szpital Powiatowy, w którym znajduje się 8 oddziałów: wewnętrzny, reumatologiczny,
psychiatryczny dla przewlekle chorych, chirurgiczno-ortopedyczny, dziecięcy,
położniczo-ginekologiczny, anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacyjny, które
dysponują łącznie 224 łóżkami.
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w strukturze Miasta
i Gminy Lipsko), z punktem lekarskim w Maruszowie,
oraz inne podmioty niepubliczne:
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna,
 ANMED Usługi Pielęgniarskie w Lipsku,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BOMED",
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLMED-DENT,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Poradnia Rodzinna,
 NZOZ Sienno,
 Ośrodek Zdrowia w Grabowcu – filia,
 Ośrodek Zdrowia w Jaworze Soleckim – filia,
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Ośrodek Zdrowia w Osówce – filia,
Ośrodek Zdrowia w Pasztowej Woli – filia,
Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie,
Ośrodek Zdrowia w Solcu n/Wisłą,
Punkt Lekarski w Maruszowie – Filia,
REG-MED Usługi Pielęgniarskie – Śląsko,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Chotcza,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie,
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku,
Zakłady Opieki Długoterminowej w Lipsku.

3 Wnioski z diagnozy
3.1 Podsumowanie badań
Podsumowując analizę danych statystycznych należy przypomnieć, że dane pokazują „surowy
obraz” dla danego czasu, oraz kierunki zmian. Nie wskazują natomiast przyczyn czy okoliczności
zachodzących procesów. Dane statystyczne nie interpretują wyników (pokazują „jak jest”, nie
informują „dlaczego tak jest” i nie wskazują „jak powinno być”) a także nie uwzględniają
lokalnych uwarunkowań poszczególnych jednostek terytorialnych: ich położenia, dostępu
do różnych zasobów, kultury zarządzania i kultury życia społecznego mieszkańców oraz
wpływów czynników zewnętrznych (np. decyzji politycznych lub dostępności funduszy
zewnętrznych).
 Charakterystyka gmin położonych na terenie powiatu wskazuje, że powiat lipski ma w dużej
mierze charakter wiejski z dwoma3 niewielkimi ośrodkami miejskimi i z instytucjami
powiatowymi w mieście Lipsku. Obszar powiatu charakteryzuje się wartościowymi
zasobami naturalnymi, historycznymi, kulturowymi oraz walorami środowiska naturalnego.
Te cechy mogą być znaczące w kontekście planowania i realizacji wszelkiego rodzaju
realizacji profilaktycznych i integracyjnych.
 Kierunek zmian demograficznych w Powiecie jest podobny do kierunku zmian w Polsce
w zakresie liczebności ogółu populacji: liczba mieszkańców ale stale się zmniejsza (stan
ludności w 2019 roku to 94% stanu z 2012 roku). Warto zauważyć, że o ile depopulacja jest
tendencją ogólnokrajową, o tyle przełamują ją nie tylko duże miasta, ale także niektóre
obszary wiejskie, szczególnie te zlokalizowane wokół dużych miast. W odniesieniu
do powiatu lipskiego ta sytuacja nie występuje, w wielu kwestiach dotyczących demografii
wartości wskaźników powiatu lipskiego są porównywalne ze średnią dla kraju ale nie dla
3

Od stycznia 2021 roku.
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województwa, w którym położona jest także Warszawa. Znaczne oddalenie od miasta
stołecznego sprawia, że powiat lipski jest bardziej podobny do powiatów
z woj. świętokrzyskiego lub lubelskiego, z którym sąsiaduje, niż do średniej dla
woj. mazowieckiego.
 Mieszkańcy powiatu to mniej więcej po połowie mężczyźni i kobiety, przy czym udział
kobiet w strukturze ogółu populacji stale się zmniejsza. Współczynnik feminizacji, czyli
liczba kobiet przypadająca na 100. mężczyzn, dla Powiatu wynosi 102 (w kraju: 107).
Zmniejszający się udział kobiet w ogóle populacji jest tendencją obserwowaną w gminach
wiejskich. Zestawienie danych dla poszczególnych grup wiekowych pokazuje,
że dysproporcja płci na niekorzyść kobiet jest największa wśród osób w wieku
produkcyjnym, w grupie poprodukcyjnej tendencja jest odwrotna i seniorki nawet
dwukrotnie przeważają nad seniorami.
 Rośnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (24% w 2019 r.) w powiecie lipskim,
ze słabszą dynamiką zmniejsza się udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle
populacji. Społeczeństwo Powiatu starzeje się i jest to tendencja analogiczna
do obserwowanej w kraju, przy czym w Powiecie proces ten postępuje nieco szybciej
(udział osób w wieku poprodukcyjnym w kraju to 22%). W jednym z powiatów
referencyjnych udział seniorów w populacji ogółem jest porównywalny do powiatu
lipskiego, w drugim – nieco niższy.
 Stale zmniejsza się liczba osób bezrobotnych jednak bezrobocie w Powiecie utrzymuje się
na poziomie wyższym do poziomu bezrobocia średnio w kraju (różnica jest niemal
dwukrotna) oraz w powiatach referencyjnych. Wśród osób bezrobotnych przeważają
kobiety. 922 osoby (a zarazem ponad 58% z 1588 bezrobotnych ogółem w 2019 roku)
to bezrobotni długotrwale, a co piąty z nich jest w wieku powyżej 50. lat.
 Stale zmniejsza się liczba osób korzystających z pomocy społecznej, zmiana ta jest
porównywalna do średniej dla kraju, natomiast w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
w powiecie lipskim świadczeniobiorców pomocy społecznej jest więcej.
 Liczba organizacji pozarządowych od kilku lat stale rośnie a wskaźnik liczby organizacji
na tysiąc mieszkańców jest porównywalny do średniej dla kraju. W 2019 roku na terenie
powiatu było zarejestrowane 142 organizacje, wśród których dominowały ochotnicze
straże pożarne i stowarzyszenia (po 43 organizacje). Pandemia covid będzie miała zapewne
wpływ także na działalność w sferze społecznej, choć obecnie trudno przewidywać, jakie
to będą skutki.
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 Wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej utrzymuje się od kilku lat stosunkowo
wysoka liczba osób korzystających ze wsparcia z powodu niepełnosprawności oraz
długotrwałej lub ciężkiej choroby.
 Od 2012 roku zmniejszyła się liczba dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej,
nieco bardziej zmniejszyła się także liczba dzieci umieszczanych w pieczy instytucjonalnej.
 W ciągu kilku lat zmniejszyła się na terenie powiatu lipskiego liczba tzw. „Niebieskich Kart”
– procedury uruchamianej w związku z przemocą domową. Wśród gmin powiatu
negatywnie wyróżnia się w tym zakresie Solec nad Wisłą, gdzie uruchomionych procedur
NK jest najwięcej w przeliczeniu na mieszkańca, pozytywnie – Rzeczniów i Chotcza, gdzie
jest ich najmniej. Zmniejszyła się także liczba osób doznających przemocy.
 Stosunkowo niewiele wniosków jest składanych do Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w kwestii podejmowania działań wobec osób nadużywających
alkoholu widać wyraźną dysproporcję wśród gmin. Najczęściej wnioski do KRPA kierowane
są w Siennie, wyraźnie rzadziej – w Rzeczniowie i Ciepielowie. W pozostałych gminach
wcale lub prawie wcale. Wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe były kierowane
wyłącznie w Siennie. W Solcu nad Wisłą – z największą liczbą Niebieskich Kart – złożono
jeden wniosek do KRPA i zero wniosków o skierowanie na leczenie. Jest to o tyle znaczące,
że w 2019 roku wśród sprawców przemocy 92% stanowiły osoby pod wpływem alkoholu.
 W ciągu ostatnich lat wzrosła liczba osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych dla
osób niepełnosprawnych oraz z zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, a zmniejszyła się
(znacznie) liczba uczestników imprez rehabilitacyjnych i integracyjnych oraz korzystających
ze wsparcia na likwidację barier funkcjonalnych.
 Rośnie (stale ale niezbyt dynamicznie) liczba osób korzystających z Domu Pomocy
Społecznej oraz liczba osób oczekujących na miejsce w DPS. Rośnie liczba osób
korzystających ze Środowiskowych Domów Samopomocy, na podobnym poziomie
pozostaje liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
We wszystkich rodzajach placówek rośnie zatrudnienie, co może oznaczać
profesjonalizację i/lub rozszerzanie oferty usług w zakresie instytucji pomocy społecznej.
 Osoby uczestniczące w badaniu ankietowym w przeważającej mierze mieszkają na terenie
powiatu „od zawsze”, co stanowi o dość dużym kapitale społecznym wśród tej grupy.
Co piąty spośród nich to rencista/ rencistka, 15% to emeryci. Te cechy uzasadniają różnicę
w odpowiedziach na pytanie o najczęściej dostrzegany w bliskim otoczeniu problem
społeczny. Respondenci wskazywali na niepełnosprawność, nieco rzadziej na bezrobocie
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i nadużywanie alkoholu. Z kolei w badaniu przeprowadzonym kilka miesięcy wcześniej
(na liczniejszej grupie mieszkańców, ale przy znikomym udziale rencistów) najczęściej
wskazywanym problemem było nadużywane alkoholu.
 Respondenci dość dobrze oceniają działalność instytucji działających na ternie powiatu:
PCPR, OPS i PUP. W odniesieniu do PCPR bardzo wysoko oceniano nie tylko warunki
i organizację pracy instytucji, ale także skuteczność udzielanej pomocy (stosunkowo
najniżej ocenianą w odniesieniu do PUP).
 Wśród proponowanych zmian w zakresie usług świadczonych w ramach pomocy
społecznej wskazywano m.in. na potrzebę większej pomocy dla seniorów i/lub osób
samotnych, lepszą dostępność specjalistów.
 W opinii przedstawicieli instytucji systemu pomocy społecznej czynniki sprzyjające
skutecznej realizacji działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych to dobra
współpraca miedzy instytucjami oraz kontakty bezpośrednie (osobiste), natomiast czynniki
negatywne to przeciążenie pracą i wypalenie zawodowe.
 Mieszkańcy zgłaszali się do instytucji najczęściej w związku z niepełnosprawnością, a także
bezrobociem oraz problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Wśród innych potencjalnych
sytuacji problemowych respondenci dostrzegają kwestie związane przede wszystkim
z młodzieżą: zbyt częste korzystanie z technologii cyfrowych (internetu, gier, telefonu),
nadużywanie alkoholu i przemoc w środowisku rówieśniczym. W odniesieniu do ogółu
mieszkańców także wskazywano nadużywanie alkoholu, a ponadto konieczność
sprawowania opieki przez młodszych seniorów (60+) nad starszymi (80+), samotność
seniorów oraz niski poziom wykształcenia i aktywności osób niepełnosprawnych.
 Kadra instytucji ocenia, że na terenie powiatu brakuje oferty spędzania czasu wolnego
dla młodzieży, brakuje także miejsc pracy. Wskazywano także, że na terenie powiatu
mieszka wiele osób zarówno bezrobotnych jak i niepełnosprawnych, jednak ich potrzeby
i oczekiwania nie są zbyt dobrze znane.

3.2 Analiza SWOT
Wszystkie czynniki, zjawiska i procesy wpływające na skalę oraz tempo rozwoju
społeczno-gospodarczego danej jednostki samorządowej można podzielić na zewnętrzne
(zmiany zachodzące w otoczeniu) i wewnętrzne. Klasycznym narzędziem stosowanym od wielu
lat w analizie strategicznej jest zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu
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oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych w tzw. analiza SWOT. Nazwa SWOT pochodzi
z języka angielskiego i oznacza: S – Strengths (silne strony), W – Weeknesses (słabości czyli słabe
strony), O – Opportunities (możliwości, szanse), T – Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda
pozwala na zebranie i uszeregowanie (usystematyzowanie) informacji o potencjale
rozwojowym Powiatu oraz o dostrzeganych barierach. Jednocześnie, zwraca uwagę
na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia.
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na ocenie wewnętrznych zasobów
(na podstawie analizy najważniejszych kwestii w Powiecie), atutów i wyzwań, a także relacji
między tymi elementami. Powiat – jako wspólnota mieszkańców na określonym terytorium,
nie jest „samotną wyspą” lecz funkcjonuje w określonym otoczeniu i w sieci wzajemnych
powiązań o charakterze społecznym, ekonomicznym, organizacyjnym czy środowiskowym.
Uwarunkowania zewnętrzne, które pozostają niezależne od decyzji władz lokalnych, mogą
wpływać na sposób funkcjonowania danej społeczności, a wpływ ten może być pozytywny lub
negatywny. Władze Powiatu oraz interesariusze podejmowanych działań (organizacje
społeczne, różne instytucje, przedsiębiorcy, grupy mieszkańców) mogą monitorować zmiany
zachodzące w jego otoczeniu i reagować lokalnie poprzez identyfikację szans i zagrożeń po to,
aby minimalizować wpływy negatywne i korzystać z pozytywnych. Znajomość uwarunkowań
funkcjonowania Powiatu umożliwia podjęcie działań sprzyjających wykorzystanie potencjału
lokalnego i pojawiających się okazji.
Czynniki w ramach analizy SWOT zostały określone na podstawie: (a) czynników SWOT
zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Powiatu, (b) na podstawie przeprowadzonych analiz
statystycznych z zakresu funkcjonowania pomocy społecznej, w tym analizy sprawozdań,
(c) w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych wśród dwóch grup: mieszkańców (w tym
korzystających z systemu pomocy społecznej), oraz przedstawicieli instytucji systemu pomocy
społecznej oraz (d) na podstawie opinii przedstawicieli placówek poszczególnych instytucji
działających w ramach systemu pomocy społecznej na terenie powiatu lipskiego.
W ramach analizy SWOT zebrano najważniejsze silne i słabe strony powiatu lipskiego. Następnie
zestawiono czynniki, które wpływają na Powiat z zewnątrz i mogą stanowić szanse lub
zagrożenia. Wykorzystanie czynników pozytywnych i unikanie konsekwencji negatywnych
zależy od poczynań społeczności lokalnej i władz gminnych. Aby były skuteczne należy
odpowiedzieć na pytanie „Co mamy?”, „Z czego powinniśmy korzystać?”, „Czego powinniśmy
unikać?”. Poniżej zestawiono czynniki, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Powiatu.
MOCNE STRONY:
– stosunkowo wysoka aktywność organizacji pozarządowych,
– bogate zasoby dziedzictwa kulturowego,
– dobra współpraca z rodzinami biologicznymi dzieci,
– obecność psychologa / pedagoga w większości szkół działających na terenie powiatu,
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– dobra dostępność specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
– dostępność na terenie powiatu wydziału rodzinnego i nieletnich Sądu Rodzinnego,
– wzrost jakości usług kierowanych do dziecka i rodziny poprzez podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników oraz stałe dostosowywanie usług do potrzeb dziecka
i rodziny,
– coraz szersza oferta dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej,
społecznej i zatrudniania osób niepełnosprawnych,
– duża liczba podmiotów zaangażowanych na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych,
– rozwijająca się działalność Uniwersytetów III Wieku,
– rozwój działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów
i integracji międzypokoleniowej,
– indywidualne podejście do osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
– realizacja projektów i programów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w tym
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
– współpraca PUP z jednostkami sektora publicznego (OPS / PCPR),
– pozyskiwanie środków unijnych poprzez realizację projektów,
– dobre wyposażenie szkół i placówek w materiały dydaktyczne i sprzęt multimedialny ,
– możliwość kształcenia na wszystkich etapach nauki w szkolnictwie specjalnym,
– dobrze wyposażone szkolnictwo specjalne w sprzęt specjalistyczny.
SŁABE STRONY
– niewystarczająca infrastruktura dla rodzin (zbyt mało miejsc rekreacyjnych),
– słaby transport publiczny i słaba infrastruktura dla pieszych i rowerzystów,
– najczęściej wskazywanym problemem jest nadużywanie alkoholu,
– w organizacjach pozarządowych działa wąska grupa osób (te same osoby działają
w różnych NGO),
– mieszkańcy słabo się angażują w działania społeczne, nie są zainteresowani, nie znajdują
czasu na wspólne aktywności,
– brak ośrodka terapii rodzin / terapeuty rodzinnego,
– brak w gminach rodzin wspierających,
– mała liczba lokali socjalnych w gminach powiatu,
– brak podmiotów ekonomii społecznej wspierających rehabilitację zawodową osób
niepełnosprawnych (ZAZ, ZPCH, spółdzielnia socjalna itp.),
– duże ograniczenia transportowe osób niepełnosprawnych zamieszkujące gminy
wiejskie,
– niepełne rozpoznanie liczby osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie
powiatu,
– brak mieszkań treningowych, chronionych,
– duża grupa osób bez kwalifikacji zawodowych wśród osób bezrobotnych,
– długotrwałe bezrobocie,
– ograniczona liczba ofert pracy,
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– nieodpowiednie przygotowanie zawodowe do podjęcia aktywności na otwartym rynku
pracy,
– słabo wyposażone w sprzęt specjalistyczny pracownie do nauki zawodów,
– brak zajęć pozalekcyjnych,
– niedostosowanie kierunków kształcenia do rynku pracy,
– brak dobrego połączenia komunikacyjnego do szkół.
SZANSE
– dostępność środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej,
– „moda na eko”, która przekłada się na poszukiwanie przez mieszkańców miast
przestrzeni odpoczynku w czystym środowisku naturalnym (wiejskim),
– upowszechnienie się cyfrowych technologii, co jest tanim i skutecznym sposobem
na wsparcie inicjatyw realizowanych lokalnie, np. dla rozwoju turystyki,
– dostępność form rozwijania przedsiębiorczości mieszkańców (inicjatywy
dla samorządów każdego szczebla, fora, targi, konferencje, grupy branżowe),
– możliwość rozszerzenia wsparcia o środki na aktywizację osób bezrobotnych,
– możliwość pozyskiwania środków unijnych na oświatę,
– dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy,
– e-learnigowe formy doskonalenia.
ZAGROŻENIA
– zbyt silna zależność od innych ośrodków władzy (np. instytucji regionalnych
podejmujących decyzje później realizowane przez powiat, ograniczenia w dostępie
do środków publicznych itp.),
– zbyt szybkie zmiany systemowe (np. reformy systemu edukacji lub emerytalnego),
co destabilizuje działania instytucji na terenie powiatu i wpływa na oczekiwania
mieszkańców,
– pandemia Covid-19 i jej społeczne skutki,
– system pomocy społecznej uzależniający rodziny od wsparcia,
– model życia rodzinnego i społecznego, który wspiera niewielką aktywność osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym,
– zmiana modelu rodziny z wielopokoleniowej na jednopokoleniową,
– niedofinansowanie systemu służby zdrowia, które przekłada się na utrudniony dostęp
do rehabilitacji, co może pogłębiać niepełnosprawność,
– wielowymiarowa marginalizacja seniorów i ich przedmiotowe traktowanie,
– konkurencyjna oferta szkół spoza terenu powiatu lipskiego,
– stres i wypalenie zawodowe wśród pracowników instytucji systemu pomocy społecznej.
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Ponadto występują czynniki, które można zidentyfikować jako neutralne – czyli takie, które
występują i mają znaczenie, ale nie da się jednoznacznie określić, czy ich wpływ jest pozytywny
czy negatywny. Czynniki te wpływają na życie społeczne w Powiecie i zależnie od kontekstu
mogą stanowić mocne lub słabe strony. W tej grupie pojawiają się czynniki demograficzne:
zmniejszanie się ogólnej liczby mieszkańców czy przewaga jednej z płci w wybranej grupie
wiekowej.





położenie na terenie woj. mazowieckiego,
tendencje demograficzne (starzenie się społeczeństwa),
rosnąca liczba uczniów podstawowych szkół specjalnych,
w badaniu ankietowym wśród czynników ważnych dla rozwoju Powiatu mieszkańcy
wskazują przede wszystkim aktywność władz, zaangażowanie mieszkańców jest
wskazywane dwukrotnie rzadziej.

Ogólne zalecenia odnoszące się do etapu trzeciego analizy SWOT są proste, choć jednocześnie
trudne w realizacji: należy unikać zagrożeń, wykorzystywać szanse, wzmacniać słabe strony
i opierać się na mocnych stronach.
Należy więc wykorzystywać walory środowiska naturalnego, szczególnie w obszarze turystyki
co może się przełożyć na rozwój gospodarczy i aktywność zawodową mieszkańców. Czyste
środowisko naturalne, cisza i wiejski krajobraz mogą przyciągać mieszkańców miast,
do wypoczynku na terenie Powiatu. Usługi turystyczne stanowią potencjalną szansę rozwoju
powiatu lipskiego, jednak wymaga to zmiany dotychczasowych form aktywności gospodarczej
i zorientowania jej na inwestycje w zakresie obsługi turystów, oraz promocję turystyki
i lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, a także współpracy interesariuszy wzmacniającej
pozycję Powiatu.
Wśród słabych stron są przede wszystkim czynniki zmniejszające jakość życia mieszkańców
i związane z infrastrukturą techniczną – brak kanalizacji, internetu, słaby transport publiczny.
Brakuje także ciągów komunikacyjnych umożliwiających bezpieczne poruszanie się pieszych
i rowerzystów, co jest ważne dla mieszkańców, a mogłoby być czynnikiem atrakcyjnym także
dla turystów. Dodatkowym deficytem jest niewystarczająca liczba miejsc rekreacji i spędzania
czasu wolnego dla rodzin.
Szansą Powiatu jest przewidywana na kolejne lata dostępność środków unijnych, co pozwoli
zrealizować działania inwestycyjne jak i wspierające rozwój aktywności mieszkańców. Ponadto
perspektywę rozwojową dla Powiatu może stanowić globalny rozwój rynku usług (w tym usług
opiekuńczych) a także rosnące zainteresowanie oferty rekreacyjnej dla seniorów oraz osób
z niepełnosprawnością realizowanej blisko natury, w czystym środowisku.
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Ta perspektywa rozwojowa jest jednocześnie zagrożeniem – rosnący popyt znajduje odpowiedź
w tych gminach i powiatach, które szybciej reagują na potrzeby rynku usług i rekreacji, i które
potrafią skuteczniej przyciągać zarówno turystów jak i mieszkańców. Zagrożeniem jest także
wpływ decyzji politycznych podejmowanych na poziomie centralnym na zakres zadań i finanse
samorządów, co może utrudniać planowanie.
Ponadto zagrożeniem jest występująca przez większość roku 2020 pandemia covid 19 –
zagrożenie wynika zarówno z destrukcyjnego wpływu na gospodarkę i szereg systemów
państwa (służby zdrowia, edukacji) ale także ze względu na wpływ na poszczególnych ludzi,
ich zachowania społeczne i kondycję psychiczną wynikającą z nakładanych ograniczeń (lockdown’u).

4 Priorytety polityki społecznej powiatu lipskiego
4.1 Wizja i misja
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2030 jest
dokumentem uzupełniającym Strategię Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021-2030, więc
w wymiarze działań społecznych wspiera realizację jej celów i dążenie do zrealizowania wizji
rozwojowej powiatu lipskiego, która brzmi następująco: Powiat lipski to przestrzeń dobrego
życia dla mieszkańców. Współpraca i zaangażowanie interesariuszy zapewnia zrównoważony
rozwój, w którym gospodarka oparta jest na turystyce, sektorze usług i rolnictwie. Usługi
społeczne (w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz aktywności
kulturalnej) są dostępne dla wszystkich mieszkańców i świadczone są na wysokim poziomie.
Działalność gospodarcza i aktywność społeczna realizowana jest z poszanowaniem zasobów
naturalnych (przyrodniczych) i w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego Powiatu.
Misja polityki społecznej powiatu lipskiego wprost wynika z założeń zawartych w ustawie
o pomocy społecznej i jest to: Wspieranie mieszkańców powiatu lipskiego w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji życiowych i zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych umożliwiających życie
w godnych warunkach, a także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, wspieranie ich przy
usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.

4.2 Kierunki działań strategicznych
Poniżej wskazano cele strategiczne i przypisane do nich cele operacyjne. Zestawienie zamyka
lista wskaźników, służących monitorowaniu wdrażania Strategii. Wartości liczbowe
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dla poszczególnych wskaźników zostaną określone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale
pt. Wdrażanie.
Dla osiągnięcia wizji rozwoju w zakresie społecznym należy podjąć działania adekwatne
do obecnej sytuacji Powiatu, zidentyfikowanej w trakcie przeprowadzonej diagnozy. Z założeń
analizy SWOT wynika, że optymalnym jest wykorzystywanie mocnych stron oraz szans,
i neutralizowanie słabych stron i zagrożeń. W perspektywie 2021-2030 r. przyjęto następujące
kierunki i przypisane do nich działania:
1. Podnoszenie jakości usług w ramach pomocy społecznej
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, które ułatwią realizację zadań
ustawowych
Pozyskiwanie środków unijnych
Profesjonalizacja kadr pomocy społecznej, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
Przekształcenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Dworek
Uroczysko” w Łaziskach z typu ,,B” (osoby z zaburzeniami psychicznymi) na typ ,,A B”
(osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawni intelektualnie)
Kontynuowanie działań w ramach programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”
Podniesienie standardu w placówkach pomocy społecznej

2. Działania z zakresu pieczy zastępczej
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Udzielanie rodzinom zastępczym oraz usamodzielniającym się wychowankom
pomocy, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rozwijanie oferty specjalistycznego wsparcia (poradnictwo, grupy wsparcia,
szkolenia)
Promowanie rodzicielstwa zastępczego i rodzin pomocowych oraz promowanie
wolontariatu
Organizowanie szkolenia dla opiekunów usamodzielniających się wychowanków
Podniesienie standardu PZPPDiR w Siennie
Realizowanie procesu deinstytucjonalizacji Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy
Dziecku i Rodzinie w Siennie w zakresie dojścia do standardu 14-osobowych
placówek
Współpraca asystenta rodziny z rodziną oraz koordynatora pieczy zastępczej
z rodziną zastępczą
Opracowanie i realizacja Programu na Rzecz Dziecka i Rodziny / Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej
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3. Rozwój usług opiekuńczych i integracyjnych
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Świadczenie usług opiekuńczych wobec osób niesamodzielnych (seniorów,
niepełnosprawnych)
Diagnoza sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych z obszaru powiatu
Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki w ich miejscu
zamieszkania i środowisku
Aktywizacja społeczna seniorów i osób samotnych, w tym w zakresie działań
kulturalnych i rekreacyjnych realizowanych w grupach rówieśniczych
i międzypokoleniowych
Opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim
Realizacja działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki oraz poprawiających
dostępność do świadczeń zdrowotnych (współpraca ze Starostwem i innymi
jednostkami działającymi na terenie Powiatu w ramach realizacji Strategii Rozwoju
Powiatu)

4. Zapobieganie problemom społecznym
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania
uzależnieniom
Identyfikacja i wspieranie rodzin z problemami uzależnień i/lub przemocy
Wspieranie działań rozwijających zainteresowania dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, w tym we współpracy z instytucjami i organizacjami prowadzącymi
edukację formalną i nieformalną oraz działającymi w zakresie zagospodarowania
czasu wolnego
Wspieranie rodziny w realizacji jej podstawowych funkcji oraz szczególne wsparcie
rodzin niewydolnych wychowawczo
Monitorowanie zmian społecznych, diagnozowanie pojawiających się potencjalnie
zagrożeń oraz podejmowanie działań mających zapobiegać ich eskalacji
(jak np. nadużywanie substancji psychoaktywnych przez młodzież, fonoholizm,
przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu, potrzeby seniorów etc.)
Współpraca z instytucjami i organizacjami przy realizacji działań z zakresu polityki
społecznej, animowanie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej
Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy

Wskaźniki realizowanych działań:
 liczba osób, które skorzystały z określonych działań (liczba uczestników / odbiorców
działania, niezależnie od tego, czy zaobserwowano wpływ interwencji),
 liczba i rodzaj udzielonych świadczeń,
 liczba i rodzaj działań „miękkich”: terapeutycznych, psychologicznych, rozmów
motywujących
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 liczba osób korzystających ze wsparcia, których sytuacja życiowa zmieniła się wskutek
otrzymanego wsparcia w okresie sprawozdawczym, wraz z krótkim opisem zmiany,
lub sytuacja utrzymała się w dotychczasowym stanie (gdy sukcesem jest zatrzymanie
degradacji danej osoby i wsparcie w utrzymaniu akceptowalnego społecznie sposobu
życia np. w odniesieniu do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych),
 liczba i rodzaj działań w zakresie współpracy z instytucjami i organizacjami aktywnymi
w obszarze pomocy społecznej / liczba spotkań lokalnych (z instytucjami i organizacjami
działającymi lokalnie w obszarze pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania
problemów społecznych),
 liczba wspartych inicjatyw i działań w ramach rozwoju infrastruktury społecznej
(mieszkań chronionych / treningowych / wspieranych), likwidacji barier
architektonicznych, doposażenia placówek etc.,
 liczba zrealizowanych lub wspartych inicjatyw edukacyjnych kierowanych do wybranych
grup społecznych i/lub ogółu mieszkańców,
 liczba szkoleń,
 liczba sprawozdań ze zrealizowanych programów,
 liczba i rodzaj zrealizowanych działań.

5 Zarządzanie
5.1 Wdrażanie
Koordynatorem realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych zgodnie z art. 112
ust. 9 ustawy o pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
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wskazuje kierunki działań, które są wyzwaniem dla całej lokalnej społeczności: dla administracji
samorządowej oraz wszystkich instytucji i organizacji, które mogą być jej partnerem w realizacji
poszczególnych działań. Wdrażanie Strategii jest długotrwałym procesem, włączającym
szerokie grono interesariuszy (w tym przede wszystkim jednostki pomocnicze i jednostki
organizacyjne powiatu a także instytucje pomocy społecznej działające na terenie gmin oraz
organizacje pozarządowe). Powinno być realizowane w kolejnych zadaniach:
 określenie szczegółowych zadań wraz z podziałem kompetencyjnym (w ramach
poszczególnych Programów),
 określenie liczbowych wartości dla monitorowania realizacji zakładanych celów,
 upowszechnianie założeń Strategii (przekazanie informacji potencjalnym partnerom
w ich realizacji i budowanie współpracy),
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 uwzględnienie działań z zakresu Strategii w kolejnych podejmowanych działaniach PCPR
i innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu,
 systematyczny monitoring i ewaluacja wdrażania Strategii (rekomendowanym okresem
ewaluacji jest 2025 dla ewaluacji śródterminowej i 2030 dla ewaluacji końcowej),
 budżetowanie Strategii, o ile to możliwe w horyzoncie wieloletnim i ujmowanie
planowanych do realizacji zadań w budżecie PCPR i /lub powiatu,
 promowanie strategii wśród podmiotów lokalnych, zwłaszcza w zakresie możliwości
udziału w realizacji kierunków strategicznych, wprowadzania do strategii nowych
projektów realizowanych przez mieszkańców i wskazywania zakresu możliwego
wsparcia dla ich realizacji,
 stymulowanie zawiązywania partnerstwa lokalnych środowisk liderskich (dla gmin, grup
społecznych, demograficznych, obszarów problemowych itp.),
 wykorzystywanie nowych narzędzi sprzyjających rozwiązywaniu problemów
społecznych, w tym narzędzi internetowych.
Przedstawiona Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipskim na lata
2021-2030 obejmuje zasięgiem czasowym dekadę i zakłada ciągłość w realizacji wytyczonych
zadań. Należy jednak liczyć się z koniecznością podejmowania nowych zadań, których
nie można obecnie przewidzieć a wynikających z aktualnej sytuacji ekonomicznej i społecznej
w kolejnych latach. Skuteczność funkcjonowania przyjętej Strategii zależeć będzie w dużej
mierze od aktywności i zmobilizowania szerokiego spektrum osób, organizacji i instytucji.
Częściowo będzie także uwarunkowane wpływem czynników zewnętrznych, jak np. zmiany
prawne czy efektywność polityki społecznej i gospodarczej prowadzonej przez rząd.
Realizacja strategii wymaga odpowiednich zasobów finansowych, ponieważ większość
realizowanych zadań powoduje określone koszty. Podstawowym źródłem finansowania zadań
będą środki budżetu powiatu lipskiego oraz pozyskane z zewnętrznych środków finansowych.
Większość zaplanowanych w Strategii działań znajduje się w zakresie statutowych zadań
jednostek organizacyjnych powiatu lipskiego.
Koordynatorem niniejszej Strategii jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, które
przy realizacji zakładanych zadań będzie współpracowało z różnymi podmiotami. Dopuszcza się
zlecenie realizacji działań Programu w części na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Partnerzy w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych to przede wszystkim:
1.
2.
3.
4.
5.

Starostwo Powiatowe w Lipsku i Radni Rady Powiatu,
Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej /Zespoły Interdyscyplinarne,
Powiatowy Urząd Pracy,
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku,
Sąd Rejonowy w Lipsku,
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6. Prokuratura Rejonowa w Lipsku,
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku,
8. Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
9. Placówki oświatowe,
10. Placówki ochrony zdrowia,
11. Ośrodki Wsparcia:
– Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku,
– Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach,
12. Organizacje pozarządowe.

5.2 Monitoring i ewaluacja
Monitoring
Stała obserwacja procesu wdrażania Strategii oraz efektów podejmowanych działań stanowi
jeden z kluczowych elementów dla powodzenia całego procesu realizacji zamierzeń
rozwojowych zdefiniowanych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Lipskim na lata 2021-2030. Zaplanowany i sprawnie funkcjonujący system monitoringu
umożliwia pozyskanie rzetelnych danych a przez to ocenę postępów w zakresie wdrażania
zapisów Strategii.
Podstawowe założenie organizujące system monitoringu wdrażania Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Lipskim jest wyznaczane przez podejście partnerskie
stosowane w procesie formułowania opracowania. Oznacza to, że rozpoznawanie natężenia
problemów społecznych, identyfikacja ich przyczyn, diagnozowanie skuteczności procesu
wdrażania wymaga współpracy różnorodnych podmiotów lokalnych (w tym przede wszystkim
tych, które działają na terenie gmin), dysponujących wiedzą o konkretnych grupach i obszarach
problemowych.
Monitoring to proces weryfikowania, czy realizacja strategii przebiega zgodnie z założeniami,
czy są osiągane cele i rezultaty określone w strategii oraz jak przebiega wydatkowanie środków
przeznaczonych na poszczególne zamierzenia. Proces monitorowania polega
na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w odniesieniu do celów wytyczonych
w Strategii przy wykorzystaniu określonych wskaźników. Monitoring dostarczy informacji
na temat postępów w osiąganiu przyjętych celów oraz umożliwi kwantyfikację efektów
zrealizowanych przedsięwzięć. Do szczegółowych etapów monitoringu Strategii należy zaliczyć:
 zbieranie danych i informacji,
 analizę danych i informacji (uporządkowanie i przetworzenie danych),
 przygotowywanie raportów / sprawozdań (zestawienie otrzymanych danych w raporty
/ sprawozdania roczne),
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 ocenę wyników (ocena porównawcza osiągniętych wyników z założeniami, określenie
stopnia wykonania przyjętych zapisów Strategii),
 ocenę rozbieżności pomiędzy założeniami a rezultatami i analizę jej przyczyn.
 planowanie korekty i/ lub planowanie kolejnych działań.
Monitoring Strategii będzie realizowany w dwóch etapach, na które składają się:
1. Analiza wskaźnikowa, realizowana po zakończonym roku (sprawozdanie), wskazująca
zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami, według wskaźników
zaproponowanych dla poszczególnych celów strategicznych (wskazanych w rozdziale
Kierunki działań strategicznych).
2. Coroczne sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje
na temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów i ewentualnych efektów
końcowych tych projektów.
Ewaluacja
Dodatkowym rekomendowanym działaniem jest przeprowadzenie ewaluacji, dla zachowania
obiektywizmu rekomendowana jest ewaluacja zewnętrzna, czyli przeprowadzona przez osobę
/ podmiot spoza instytucji Powiatu, nie zaangażowany w realizację Strategii. W szerokim
aspekcie ewaluacja dotyczy oceny stopnia realizacji założeń Strategii oraz jej wpływu
na wszelkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Ewaluacja musi także odpowiadać
na pytanie, w jakim stopniu realizacja Strategii przekłada się na zaspokojenie potrzeb
mieszkańców powiatu lipskiego.
Ewaluacja Strategii powinna obejmować:
· ocenę sposobu wdrażania zaplanowanych działań;
· diagnozę czynników, które mogą mieć wpływ na proces realizacji działań i skuteczność
osiągania założonego celu projektu;
· ocenę skuteczności i efektywności działań, a zwłaszcza osiągniętych rezultatów oraz
postępów w realizacji celu projektu;
· ocenę jakości zarządzania realizacją przedsięwzięcia;
· diagnozę zgodności realizacji poszczególnych działań z celami Strategii.
Ewaluacja powinna być przeprowadzona w oparciu o podstawowe kryteria (w odniesieniu
do których należy sformułować pytania badawcze):
– Skuteczność: jaki był wpływ działań realizowanych w ramach Strategii na osiągnięcie jej
celu głównego? Na ile wyniki zrealizowanych działań odpowiadają celom operacyjnym
Strategii?
– Efektywność: w jakim stopniu nakłady były proporcjonalne do osiągniętych rezultatów?
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– Trafność: w jakim stopniu cele Strategii i/lub zrealizowane przedsięwzięcia odpowiadają
potrzebom jego mieszkańców?
– Użyteczność: na ile rezultaty i wpływ Strategii spełniają oczekiwania mieszkańców
(przyczyniają się do rozwiązania problemów społecznych)?
– Trwałość: jak długo będą trwać pozytywne skutki przedsięwzięć podejmowanych
w ramach Strategii po jego zakończeniu ich realizacji?

Podstawowe zasady aktualizacji strategii
Podstawą do podjęcia decyzji o przygotowaniu aktualizacji Strategii przed upływem okresu,
na jaki została opracowana, będzie raport z monitoringu oraz rekomendacja Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku. Aktualizacja może obejmować przede
wszystkim działania konieczne dla osiągnięcia określonych celów. Ze względu na znaczny wpływ
czynników zewnętrznych (decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym w zakresie polityki
społecznej) Strategia jest elastyczna i otwarta na korekty, ponieważ tylko odpowiednio wczesne
reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenia zapewni możliwość realizacji działań
i osiągnięcia zakładanych celów.

***
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ANEKS - Diagnoza
A1 Analiza statystyczna
Diagnoza została opracowana w oparciu o dane statystyczne GUS (BDL), obowiązujące
dokumenty Powiatu, dane pozyskane ze Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie oraz wyniki przeprowadzonych badań ankietowych i spotkań konsultacyjnych.
Część diagnozy obejmująca demografię i aktywność ludności została zaczerpnięta ze Strategii
Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021-2030, ponieważ zakres tej analizy odnosi się w pełni
do kwestii społecznych i ma znaczenie dla projektowania strategii rozwiązywania problemów
społecznych na terenie powiatu.
Monitorowanie podstawowych wskaźników przez GUS umożliwia porównywanie Powiatu
Lipskiego do innych jednostek samorządowych w kraju, mierzonych przy wykorzystaniu tych
samych źródeł danych i definicji dla opisania wskaźników. Należy jednakże pamiętać, że dane
statystyczne pokazują „surowy obraz” dla danego czasu, nie wskazują przyczyn czy okoliczności
zmian, i nie interpretują wyników. To przypomnienie jest szczególnie ważne w odniesieniu do:
 wszelkich kwestii demograficznych (jak np. liczebność osób w poszczególnych grupach
wiekowych),
 danych obrazujących zachowania ludności (np. migracje),
 odnoszących się do skutków rozwiązań systemowych (np. w obszarze edukacji
czy pomocy społecznej).
W przypadku zmian społecznych ważne są przyczyny indywidualnych decyzji (niewidoczne
w danych), a w rozwiązaniach systemowych gros świadczeń i decyzji jest określone
i uregulowane na poziomie centralnym, a liczba osób uprawnionych do korzystania
ze świadczeń może się zmienić nie tyle ze względu na poprawę sytuacji osób korzystających
z udzielanego wsparcia, ile ze względu na zmianę kryteriów określających kondycję osób
uprawnionych do skorzystania z określonego rodzaju świadczeń.
Próba porównawcza powiatów
Jako jednostki referencyjne dla porównania trendów przyjęto kraj i województwo, dobrano
także powiaty podobne do Powiatu Lipskiego.
Pierwszym kryterium doboru powiatów była podobna wielkość i położenie na południu woj.
mazowieckiego – w ten sposób wybrano powiaty zwoleński i szydłowiecki. Dla zidentyfikowania
jak najbardziej zbliżonych powiatów przyjęto dwa kryteria występujące łącznie, czyli liczba
ludności oraz region, przyjęto bowiem, że powiat powinien być położony nie dalej niż
w sąsiednim województwie. W ten sposób dobrano najbardziej zbliżone pod względem
ludności powiaty: białobrzeski, kazimierski i parczewski.
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Dla wybranych pięciu powiatów porównano te same cechy charakteryzujące jednostkę
terytorialną. Zakładano dobór do grupy responsywnej dwóch powiatów, które będą najbardziej
podobne do powiatu lipskiego. Jako najbardziej znaczące przyjęto trzy kryteria: liczba ludności,
dochód w przeliczeniu na mieszkańca i współczynnik urbanizacji4. W poniższej tabeli zestawiono
wartości dla wybranych powiatów i pogrubieniem zaznaczono najbardziej zbliżone do Powiatu
Lipskiego. W ten sposób dobrano dwa powiaty do grupy porównawczej: zwoleński w woj.
mazowieckim i kazimierski w woj. świętokrzyskim. Szczegółowe zestawienie porównywanych
danych przedstawia poniższa Tabela 2.
Tabela 2 Cechy powiatów z grupy porównawczej
cechy powiatu
ludność
dochody per capita
urbanizacja
powierzchnia (km2)
gęstość (os / km2)
liczba gmin ogółem
liczba miast
województwo

lipski
33 874
4 527,3
16,42%
747,58
45,3
6
1
maz.

zwoleński szydłowiecki białobrzeski kazimierski parczewski
36 166
48 617
33 410
33 619
34 711
4 809,6
4 733,0
5 295,4
4 392,5
5 012,3
21,95%
30,15%
24,27%
19,77%
28,12%
571,24
452,22
639,28
422,18
952,62
63,3
87,7
52,3
79,6
36,4
5
5
6
5
7
1
1
2
3
1
maz.
maz.
maz.
święt.
lubelskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL
A1.1 Demografia
A1.1.1 Liczba ludności
Według Raportu o stanie Powiatu Lipskiego na koniec 2019 r. w powiecie lipskim zamieszkiwało
34 028 osób. Dane te nieznacznie różnią się od danych z GUS, zgodnie z którymi na koniec 2019
r. w Powiecie zamieszkiwały 33 874 osoby5.
Od kilku lat obserwowany jest regularny spadek liczby mieszkańców Powiatu, i jest to tendencja
analogiczna do tendencji obserwowanej w kraju, przy czym zmiany w Powiecie mają większą
dynamikę (większa jest różnica w liczbie populacji). Liczba mieszkańców zamieszkujących
w Powiecie na koniec 2019 roku stanowiła 94,38% wartości z 2012 roku. Tendencja
demograficzna w wybranych powiatach porównawczych także pokazuje na zmniejszającą się
systematycznie liczbę mieszkańców, w obu – podobnie jak w kraju – mniejsza jest dynamika

4

Urbanizacja tu jest rozumiana jako proces koncentracji ludności w punktach przestrzeni geograficznej, głównie
na obszarach miejskich, określający także wzrost liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności danego
obszaru, dzięki czynnikom społeczno-kulturowym, demograficznym i ekonomicznym.
5
Ewidencja powiatu jest podstawowym i niejako ważniejszym źródłem, niemniej dane z GUS są zagregowane
według porównawczych grup o różnych cechach (płeć, wiek etc.), dlatego też w dalszej części diagnozy będą
wykorzystywane dane z GUS.
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zmiany. Odwrotna tendencja jest obserwowana w województwie mazowieckim, w którym
nastąpił wzrost liczby mieszkańców, należy jednak mieć na uwadze znaczenie Warszawy i jej
potencjał do drenowania mieszkańców z mniejszych miejscowości w centralnej Polsce.
Szczegółowe zestawienie danych prezentuje poniższa Tabela 3 .
Tabela 3 Zestawienie liczby mieszkańców w wybranych latach
rok /
zestawienie danych
2019
2018
2017
2016
2015
2012

Polska
38 382 576
38 411 148
38 433 558
38 432 992
38 437 239
38 533 299

Woj.
mazowieckie
5 423 168
5 403 412
5 384 617
5 365 898
5 349 114
5 301 760

Powiat
zwoleński
36 166
36 328
36 606
36 693
36 761
37 069

Powiat
kazimierski
33 619
33 851
34 049
34 273
34 449
35 275

Powiat
lipski
33 874
34 214
34 496
34 843
35 063
35 892

-903

-1 656

-2 018

97,56%

95,31%

94,38%

zmiana 2019-2012
-150 723
121 408
w liczbie osób
zmiana 2019 /2012
99,61%
102,29%
w % populacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

A1.1.2 Kwestia kobiet
Porównanie liczby ludności w latach w podziale na płeć wskazuje, że w Powiecie Lipskim
mieszkało w 2019 roku nieco więcej kobiet niż mężczyzn (różnica to 282 kobiety więcej, czyli
0,01% ogółu mieszkańców). W 2019 roku kobiety stanowiły 50,42% ogółu populacji.
W porównaniu do 2012 ubyło nieco więcej kobiet niż mężczyzn, liczba mieszkańców zmniejszyła
się o 1 022 kobiet i 996 mężczyzn. Szczegółowe dane zawiera poniższa Tabela 4.
Tabela 4 Tabela Liczba mieszkańców powiatu lipskiego w wybranych latach

płeć

2012

2015

2016

2017

kobiety (K)
18 100
17 644
17 519
17 366
mężczyźni (M)
17 792
17 419
17 324
17 130
ogółem
35 892
35 063
34 843
34 496
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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2018
17 233
16 981
34 214

różnica udział
2019
2019/
KiM
2012 w 2019
17 078 -1 022 50,42%
16 796
-996 49,58%
33 874 -2 018
100%
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Analizując strukturę populacji warto jednak spojrzeć na sytuację w Powiecie przez pryzmat
sytuacji demograficznej w kraju, a także uwzględnić grupy wiekowe w poszczególnych płciach.
W ogóle populacji w Polsce kobiety stanowią większość. Współczynnik feminizacji dla kraju
pokazuje, że średnio przypada 107 kobiet na 100. mężczyzn. W województwie mazowieckim
współczynnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi 109. Im bardziej zmniejsza się analizowana
jednostka terytorialna, tym bardziej zmniejsza się liczba kobiet przypadająca na 100. mężczyzn
(w gminach wiejskich współczynnik feminizacji może wynosić 90). W Powiecie Lipskim w 2019
na 100. mężczyzn przypadały 102. kobiety.
We wszystkich porównywanych jednostkach terytorialnych współczynnik feminizacji
nie zmieniał się od siedmiu lat, niezależnie od tego na jakim był poziomie w 2012 roku. Warto
także zauważyć, że w Powiecie Lipskim współczynnik feminizacji utrzymuje się od kilku lat
na poziomie niższym niż średnia dla kraju, ale jest to wartość zbliżona do wartości dla powiatów
referencyjnych. Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższa Tabela 5.
Tabela 5 Współczynnik feminizacji
Jednostka terytorialna
2012
2015
2016
Polska
107
107
107
Woj. mazowieckie
109
109
109
Powiat zwoleński
101
101
101
Powiat kazimierski
103
104
104
Powiat lipski
102
101
101
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

2017
107
109
101
103
101

2018
107
109
101
103
101

2019 2019/2012
107
0
109
0
101
0
103
0
102
0

A1.1.3 Seniorki
Wykres zawierający dane dla przedziałów wiekowych co pięć lat pokazuje, że nadreprezentacja
mężczyzn w ogóle populacji występuje w niemal wszystkich grupach wiekowych z wyłączeniem
seniorów – tutaj we wszystkich grupach powyżej 60 r. ż. kobiet jest więcej. Wśród młodszych
grup wyjątek stanowią przedziały 10-14 oraz 45-49, gdzie także więcej jest kobiet niż mężczyzn.
Poniższy Wykres 1 przedstawia liczebność ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe,
ponadto kolorem pomarańczowym zaznaczono te grupy wiekowe, w których jest mniej kobiet.
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Wykres 1 Ludność według płci i wieku w 2019 r.
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500

0

0

500

1 000
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

A1.2 Aktywność ludności
A1.2.1 Edukacja
Na terenie powiatu lipskiego w 2018 roku działało 17 szkół podstawowych, w których uczyło się
ponad dwa tysiące uczniów, przy czym widoczny w latach 2017 i 2018 wzrost liczby uczniów
wynikał zapewne z likwidacji gimnazjów i „zatrzymaniu” uczniów klas VII i VIII. Zmiana
w systemie edukacji może także przekładać się na widoczną w kolejnym wierszu tabeli rosnącą
liczbę zatrudnionych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych.
Stale rośnie także liczba uczniów szkół specjalnych, w 2018 roku było to 66 osób. Wraz
ze wzrostem liczby uczniów rośnie liczba nauczycieli – z trzech etatów w 2012 roku do niemal
28. etatów w 2019 roku. Zestawienie danych widoczne jest w Tabela 6 poniżej.
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Tabela 6 Szkoły podstawowe
wybrany wskaźnik edukacji
2012
2015
2016
2017
2018
2019
szkoły podstawowe ogółem
19
17
17
17
17
b. d.
szkoły podstawowe prowadzone przez
15
14
14
14
14
b. d.
samorząd
szkoły podstawowe prowadzone przez
4
3
3
3
3
b. d.
stowarzyszenia
liczba uczniów w szkołach podstawowych
1 855 1 974 1 787 2 065 2 352
b. d.
ogółem
liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach
176,73 185,35 173,24 206,00 237,63 234,91
podstawowych w przeliczeniu na etaty
szkoły podstawowe specjalne
1
1
1
2
2
b. d.
liczba uczniów szkół podstawowych
10
27
27
48
66
b. d.
specjalnych
liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach
podstawowych specjalnych w przeliczeniu
3,48
9,59 10,85 14,41 22,54 27,82
na etaty
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Nie zmieniła się w ostatnich latach liczba liceów – w powiecie lipskim funkcjonują trzy tego typu
placówki. W porównaniu z 2012 rokiem wyraźnie (o niemal ¼) zmniejszyła się liczba uczniów.
Zmniejszyła się – z trzech do dwóch – liczba średnich szkół zawodowych. Analogicznie –
zmniejszyła się także liczba uczniów. Z roku na rok zmniejsza się także liczba uczniów szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy (z 16. w 2012 roku do 6. w 2018). Szczegółowe
zestawienie wybranych zagadnień obrazujących edukację w szkołach średnich obrazuje
poniższa Tabela 7.

Tabela 7 Licea i szkoły zawodowe
wybrany wskaźnik edukacji
licea ogólnokształcące
licea prowadzone przez samorząd gminny
licea prowadzone przez samorząd
powiatowy
liczba uczniów w liceach
liczba nauczycieli zatrudnionych w liceach
w przeliczeniu na etaty
zdawalność egzaminów maturalnych
w liceach
szkoły średnie zawodowe

2012
3
1

2015
3
1

2016
3
1

2017
3
1

2018
3
1

2

2

2

2

2

-

427

324

360

347

332

-

33,75

30,52

32,69

33,63

33,95

43,33

89,2

85,0

85,1

92,3

76,1

-

3

2

2

2

2

-
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wybrany wskaźnik edukacji
2012
liczba uczniów szkół średnich zawodowych
355
nauczyciele zatrudnieni w zasadniczych
szkołach zawodowych w przeliczeniu na
11,09
etaty
zdawalność egzaminów maturalnych
w szkołach ponadgimnazjalnych
91,8
zawodowych
szkoły specjalne przysposabiające do pracy
1
uczniowie szkoły specjalnej
16
przysposabiającej do pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL

2015
311

2016
299

2017
268

2018
278

2019

9,70

6,75

2,95

0,00

-

72,1

96,4

88,6

73,8

-

1

1

1

1

-

13

12

9

6

-

-

Wykaz szkół i placówek edukacyjnych działających na terenie powiatu lipskiego (stan na koniec
2019 roku):
a) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku: Liceum
Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Policealna, Internat;
b) Zespół Szkół Technicznych w Siennie: Technikum im. Ks. Mjr. Stanisława Domańskiego,
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Ks. Mjr Stanisława Domańskiego, Szkoła Policealna im.
Ks. Mjr Stanisława Domańskiego, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Internat;
c) Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła
I Stopnia, Gimnazjum Sportowe (do 31.08.2019 roku), Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
Internat;
d) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą: Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych, Szkoła Policealna;
e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie:
Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne
(do 31.08.2019 roku), Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
f) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą: Szkoła Podstawowa Specjalna
przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą, Gimnazjum Specjalne przy
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą (do 31.08.2019 roku), Branżowa
Szkoła I Stopnia Specjalna dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym przy
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą;
g) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku.
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A1.2.2 Aktywność zawodowa
Stale rośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym6 w ludności ogółem. W powiecie lipskim
w 2012 roku osoby z tej grupy wiekowej stanowiły 20,4% a w 2019 roku było to 24,0% ogółu
populacji. Nieznacznie zmniejsza się udział osób w wieku przedprodukcyjnym (o 0,7 punktu
procentowego na przestrzeni ostatnich siedmiu lat), o niespełna 3 punkty procentowe (2,7)
zmniejszył się udział osób w wieku produkcyjnym. Niemal identycznie przedstawia się udział
osób w wieku poprodukcyjnym w powiecie kazimierskim, z kolei w powiecie zwoleńskim
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest zbliżony do odsetka w kraju, który w 2019 roku
wynosił 21,9% osób w wieku poprodukcyjnym.
Kierunek zmian demograficznych – zwiększanie się udziału osób w wieku poprodukcyjnym
(popularnie nazywane „starzeniem się społeczeństwa”) jest w powiecie lipskim taki sam,
jak w odniesieniu do populacji w kraju, podobnie nieznacznie zmniejsza się odsetek osób
w wieku przedprodukcyjnym. Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższa Tabela 8.
Tabela 8 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
Woj.
Powiat
Powiat
mazowieckie zwoleński kazimierski
przedprodukcyjny
18,1
19,2
18,7
14,7
2019
produkcyjny
60,0
59,0
60,7
60,9
poprodukcyjny
21,9
21,8
20,6
24,4
przedprodukcyjny
18,1
19,0
18,7
14,9
2018
produkcyjny
60,6
59,5
61,2
61,3
poprodukcyjny
21,4
21,4
20,1
23,8
przedprodukcyjny
18,0
18,9
18,7
15,0
2017
produkcyjny
61,2
60,1
61,6
61,8
poprodukcyjny
20,8
21,0
19,6
23,2
przedprodukcyjny
17,9
18,7
18,8
15,1
2016
produkcyjny
61,8
60,7
62,1
62,2
poprodukcyjny
20,2
20,6
19,1
22,7
przedprodukcyjny
18,0
18,6
18,9
15,3
2015
produkcyjny
62,4
61,4
62,4
62,5
poprodukcyjny
19,6
20,0
18,7
22,2
przedprodukcyjny
18,3
18,6
19,9
16,5
2012
produkcyjny
63,9
62,9
62,5
62,7
poprodukcyjny
17,8
18,6
17,6
20,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL
rok

wiek populacji

Polska

6

Powiat
lipski
16,6
59,4
24,0
16,5
60,1
23,4
16,5
60,6
22,9
16,7
61,2
22,2
16,7
61,7
21,6
17,3
62,3
20,4

Przez wiek produkcyjny rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 15-64 lata,
dla kobiet - 15-59 lat.

Strona 45 z 89

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2030
A1.2.3 Bezrobocie
Odsetek bezrobotnych osób w wieku produkcyjnym stale się zmniejsza – zarówno w kraju jak i w
powiecie lipskim oraz pozostałych jednostkach referencyjnych. Zmiana ta ma podobną
dynamikę, czyli zmniejszenie jest porównywalne zarówno w powiecie lipskim (różnica to 4,8 punktu procentowego) jak i w województwie oraz średnio w kraju (tu spadek wyniósł
4,9p.p.). Większy natomiast jest w odniesieniu do średniej dla kraju i województwa udział
bezrobotnych w ogóle ludności – średnio w powiecie lipskim jest więcej o 4 punkty procentowe,
i różnica ta utrzymuje się od kilku lat. W 2019 roku udział bezrobotnych w ludności w wieku
produkcyjnym był w powiecie lipskim najwyższy spośród wszystkich porównywanych jednostek i
wynosił 7,9 (do 2017 roku najwyższy udział notowano w powiecie zwoleńskim, w 2012 udział
ten wynosił 14,6, w tym samym roku w powiecie lipskim odnotowano 12,7).
We wszystkich jednostkach wśród bezrobotnych przeważają kobiety, i średnio w kraju
i województwie różnica ta wynosi nieco ponad jeden punkt procentowy (w powiecie lipskim:
1,6 różnicy w 2019 roku). Co ciekawe – w 2012 roku różnica między bezrobociem kobiet
i mężczyzn nie była aż tak znaczna w porównywanych powiatach: w powiatach lipskim
i zwoleńskim mężczyźni nawet przeważali wśród osób bezrobotnych, podobnie
w województwie. W powiecie lipskim przewaga mężczyzn w tej grupie utrzymywała się także
w 2015 roku. Wyraźna zmiana w udziale bezrobotnych nastąpiła w obserwowanych powiatach
w roku 2016 (zwoleński) i 2017 (lipski). Jak widać w zestawieniu w poniższej tabeli, w powiecie
lipskim wskaźnik osób bezrobotnych zmniejszył się w 2017 roku w obu grupach, w przypadku
mężczyzn z 9,7 do 8,2 (o 1,5 p.p.), a w przypadku kobiet z 9,9 do 9,2 (o 0,7 p.p.), tym samym
różnica w udziale obu płci w grupie bezrobotnych zwiększyła się z 0,2 p.p. w 2016 roku do 1 p.p.
w 2017. W kolejnych latach różnica ta nadal rosła, choć z każdym kolejnym rokiem wzrost był
coraz mniejszy (w 2018 o pół punktu, a w 2019 o 0,1 p.p.). Szczegółowe zestawienie prezentuje
poniższa Tabela 9, różnice w udziale kobiet i mężczyzn (dla każdej z jednostek) zaznaczono
kolorem niebieskim.
Tabela 9 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
jednostka terytorialna
Polska – ogółem
Polska – mężczyźni
Polska – kobiety
różnica kobiety - mężczyźni
Woj. mazowieckie – ogółem
Woj. mazowieckie – mężczyźni
Woj. mazowiecki – kobiety
różnica kobiety - mężczyźni
Powiat zwoleński – ogółem

2012
8,7
8,0
9,4
1,4
8,2
8,2
8,1
-0,1
14,6

2015
6,5
5,9
7,2
1,3
6,6
6,5
6,7
0,2
12,6
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2016
5,6
5,0
6,4
1,4
5,8
5,6
6,0
0,4
10,0

2017
4,6
3,9
5,4
1,5
4,8
4,4
5,1
0,7
7,7

2018
4,2
3,5
5,0
1,5
4,2
3,9
4,6
0,7
7,1

2019
3,8
3,2
4,4
1,2
3,9
3,6
4,2
0,6
6,5
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jednostka terytorialna
2012
2015
Powiat zwoleński – mężczyźni
14,9
12,4
Powiat zwoleński – kobiety
14,3
12,8
różnica kobiety - mężczyźni
-0,6
0,4
Powiat kazimierski – ogółem
9,4
8,1
Powiat kazimierski – mężczyźni
9,1
7,7
Powiat kazimierski – kobiety
9,9
8,6
różnica kobiety - mężczyźni
0,8
0,9
Powiat lipski – ogółem
12,7
10,5
Powiat lipski – mężczyźni
12,8
10,5
Powiat lipski – kobiety
12,6
10,4
różnica kobiety - mężczyźni
-0,2
-0,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

2016
9,6
10,5
0,9
7,4
7,1
7,8
0,7
9,8
9,7
9,9
0,2

2017
7,4
8,0
0,6
6,2
6,0
6,6
0,6
8,7
8,2
9,2
1

2018
6,6
7,8
1,2
5,9
5,3
6,5
1,2
7,8
7,1
8,6
1,5

2019
5,7
7,5
1,8
5,3
4,8
5,8
1
7,9
7,2
8,8
1,6

Innym popularnym wskaźnikiem obrazującym kondycję rynku pracy jest stopa bezrobocia
rejestrowanego7, które w powiecie lipskim wynosiła w 2019 roku 9,8 i jest to poziom najwyższy
spośród wszystkich porównywanych jednostek, i niemal dwukrotnie wyższy niż w kraju (5,2). Od
2012 roku odnotowano spadek o 7,2 p.p., i jest to zmiana na poziomie pomiędzy zmianą w kraju
(-8,2) i w województwie (-6,3). Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa Tabela 10.
Tabela 10 Stopa bezrobocia rejestrowanego ogółem
Jednostka terytorialna

2012

2015

2016

Polska
13,4
9,7
Woj. mazowieckie
10,7
8,3
Powiat zwoleński
21,9
18,8
Powiat kazimierski
12,6
10,5
Powiat lipski
17,0
13,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL

8,2
7,0
15,2
9,6
12,6

2017
6,6
5,6
11,9
8,1
11,1

2018
5,8
4,9
10,8
7,5
9,9

2019
5,2
4,4
9,7
6,7
9,8

20192012
-8,2
-6,3
-12,2
-5,9
-7,2

Zestawienie szczegółowych danych dla powiatu lipskiego pokazuje strukturę populacji osób
bezrobotnych i różnice w ciągu minionych lat. Ponad połowa (58%) ogółu bezrobotnych
to długotrwale bezrobotni, od kilku lat obserwowana jest stagnacja na podobnym, wysokim
poziomie (w 2015 roku udział ten wynosił 62%, zatem po pięciu latach udział długotrwale
bezrobotnych w bezrobotnych ogółem zmniejszył się o 4,2 p.p.). Tę statystykę GUS można
uzupełnić komentarzem zawartym w Raporcie o stanie powiatu: W 2019 roku do Powiatowego
7

Obejmujące wg. definicji GUS, osoby niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe
do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy ze szczególnym odniesieniem do osób
niepełnosprawnych i uczących się, w tym w ramach przygotowania do zawodu.
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Urzędu Pracy w Lipsku zgłosiło się 2 285 osób, które uzyskały status osoby bezrobotnej.
Niepokojący jest bardzo wysoki udział osób bezrobotnych powracających do rejestrów po raz
kolejny. Na dzień 31.12.2019 roku liczba osób w tej kategorii wyniosła 2000 osób, tj. 87,5%
ogółu nowo zarejestrowanych. Świadczy to o nietrwałości podejmowanego zatrudnienia.
Osoby rejestrujące się po raz pierwszy w liczbie 285 stanowiły niespełna 12,5%.
Ponad 1/3 bezrobotnych to ludzie młodzi: osoby w wieku 30 r.ż. stanowiły 35% ogółu. Od 2015
roku odnotowano spadek o 5,3 p.p. (z niemal 40% w 2015 roku). Warto zauważyć, że osoby
w wieku do 25 roku życia stanowią 17% ogółu bezrobotnych. Osoby do 30 r. ż. pięć lat temu
stanowiły 39,9% bezrobotnych ogółem, w 2019 roku – 28%. Odwrotna tendencja jest w grupie
osób zbliżających się do wieku emerytalnego: od pięciu lat udział 50-latków wśród
bezrobotnych ogółem stale rośnie (do 28% w 2019 roku), w 2018 roku przyrost ten był bardziej
dynamiczny. W grupie bezrobotnych nieznacznie mniej jest kobiet. Szczegółowe zestawienie
prezentuje poniższa Tabela 11.
Tabela 11 Liczba osób bezrobotnych
grupa
2015
2016
mieszkańców
ogółem
2 264 100% 2 083 100%
kobiety
1 262 55,7% 1 146 55,0%
mężczyźni
1 002 44,3%
937 45,0%
do 25 roku życia
523 23,1%
442 21,2%
do 30 roku życia
903 39,9%
805 38,6%
powyżej 50 r.ż.
497 22,0%
474 22,8%
długotrwale
1 409 62,2% 1 344 64,5%
bezrobotni
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL

2017
1 809
953
856
351
662
391

100%
52,7%
47,3%
19,4%
36,6%
21,6%

1 126 62,2%

2018
1 597
816
781
282
583
352

2019

100%
51,1%
48,9%
17,7%
36,5%
22,0%

1 588
806
782
273
549
362

100%
50,8%
49,2%
17,2%
34,6%
22,8%

959 60,1%

922

58,1%

A1.2.4 Działalność społeczna
Z Wykazu Stowarzyszeń zamieszczonego na stronie internetowej powiatu lipskiego wynika,
że na terenie powiatu zarejestrowane są ogółem 142 organizacje pozarządowe, z czego
największą grupę stanowią Ochotnicze Straże Pożarne oraz stowarzyszenia (po 43 podmioty
w obu grupach). Najwięcej organizacji pozarządowych zarejestrowanych jest na terenie gminy
Lipsko – 43, a najmniej w gminie Chotcza – 9. Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższa
Tabela 12.
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Tabela 12 Liczba organizacji pozarządowych działających w gminach powiatu
typ organizacji
Ochotnicze Straże
Pożarne
Sportowe
Stowarzyszenia
mające siedzibę na
terenie powiatu
lipskiego
Oddziały Stowarzyszeń
centralnych mające
siedzibę na terenie
powiatu lipskiego
Stowarzyszenia zwykłe
Fundacje
suma

Chotcza Ciepielów

Lipsko

Rzeczniów Sienno

Solec

ogółem

4

5

5

11

10

8

43

2

3

8

3

5

3

24

2

3

13

8

10

7

43

1

3

11

1

2

2

20

-

1
-

5
1

1
-

1

3

7
5

9
6,3%

15
10,6%

43
30,3%

24
16,9%

28
23
19,7% 16,2%

142
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie powiatowego Wykazu organizacji pozarządowych

Z Raportu o stanie powiatu za 2019 rok wynika, że na koniec 2019 roku na terenie powiatu
działało 66 organizacji pozarządowych, w tym:
- stowarzyszeń innych niż sportowe – 59, w tym zwykłych 11;
- fundacji – 6, działających w obszarach:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- pomocy społecznej;
- zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Liczba organizacji społecznych na tysiąc mieszkańców to wskaźnik zastosowany do porównania
z innymi jednostkami terytorialnymi. Średnia liczba organizacji na tysiąc mieszkańców
(3,78 w 20198 roku) jest zbliżona do wartości dla kraju (3,83), wyraźnie wyższa niż w powiecie
zwoleńskim (2,27) i nieco niższa niż w kazimierskim (4,25). Najwyższa wartość odnosi się
do województwa mazowieckiego (4,62), i ponownie widać wpływ Warszawy na średnią
statystyczną. Porównanie średniej liczby NGO-sów w perspektywie kilku lat pokazuje,
że w powiecie lipskim wzrost był najbardziej dynamiczny – o 1,02 p.p., przy średniej dla kraju na
poziomie 0,83. Wartość tego wskaźnika od 2012 roku stale rośnie. Szczegółowe zestawienie
prezentuje Tabela 13 poniżej.
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Tabela 13 NGO - fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców
jednostka terytorialna

2012

2015

2016

Polska
3,00
3,51
Woj. mazowieckie
3,66
4,33
Powiat zwoleński
1,75
2,09
Powiat kazimierski
3,46
3,80
Powiat lipski
2,76
3,19
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL

2017

3,68
4,57
2,15
3,97
3,27

3,85
4,78
2,21
4,17
3,51

2018
3,68
4,42
2,20
4,14
3,45

2019
3,83
4,62
2,27
4,25
3,78

20192012
0,83
0,96
0,52
0,79
1,02

Innym wskaźnikiem stosowanym do pomiaru aktywności obywatelskiej, jest frekwencja
w wyborach samorządowych. Ogółem w kraju wskaźnik ten nie jest zbyt wysoki i wskazuje
na zaangażowanie w sprawy społeczne średnio połowy mieszkańców. Frekwencja w pierwszej
turze wyborów samorządowych w latach 2014 i 2018 (wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast) była w powiecie lipskim wyższa niż w kraju i wynosiła odpowiednio 56,49
w 2014 roku i 57,80 w 2018 roku. W 2014 roku frekwencja była wyższa niż w województwie,
i w całym zestawieniu była niższa tylko od frekwencji w powiecie zwoleńskim (59,10 w pierwszej
turze). W 2018 frekwencja w powiecie lipskim w pierwszej turze była nieco wyższa
niż frekwencja w 2014 roku. Szczegółowe zestawienie prezentuje Tabela 14 poniżej.
Tabela 14 Frekwencja w wyborach samorządowych 2018
2014

jednostka terytorialna

I tura
Polska
47,34
Woj. mazowieckie
51,15
Powiat zwoleński
59,10
Powiat kazimierski
51,34
Powiat lipski
56,49
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL

2018
II tura
39,97
44,01
44,49
38,45
49,15

I tura
54,90
60,93
59,77
53,78
57,80

II tura
48,83
51,62
50,57
42,50
b.d.

A2 Problemy społeczne
A2.1 Świadczeniobiorcy pomocy społecznej
Jak wynika z danych GUS liczba osób korzystających z pomocy społecznej stale się zmniejsza –
liczba świadczeniobiorców w 2019 roku stanowiła średnio 60% liczby z 2012 roku. W powiecie
lipskim spadek ten (o 56%) jest porównywalny do zmiany obserwowanej średnio w kraju (57%)
i w województwie (58%), jest także nieco mniejszy niż w odniesieniu do powiatu zwoleńskiego,
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gdzie spadek liczby świadczeniobiorców pomocy społecznej wyniósł niemal 65%. Szczegółowe
zestawienie prezentuje poniższa Tabela 15.
Tabela 15 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
Jednostka terytorialna
Polska
Woj. mazowieckie
Powiat zwoleński

2012
3 111 054
361 257
4 598

2015
2 729 828
322 563
4 600

2017
2 180 599
260 449
3 514

2018
1 970 385
234 876
3 214

2 147
2 925

2 314
2 723

Powiat kazimierski
3 512
2 888
Powiat lipski
4 172
3 726
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL

2019
2019/2012
1 775 761
57,08%
208 731
57,78%
2 960
64,38%
2 091
2 355

59,54%
56,45%

Porównanie liczby świadczeniobiorców w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców pokazuje,
że w powiecie lipskim przypada średnio więcej osób korzystających z pomocy społecznej niż
średnio w kraju i w województwie. Jednocześnie w tej kategorii powiat lipski mieści się
pomiędzy dwoma powiatami referencyjnymi – w powiecie zwoleńskim liczba
świadczeniobiorców na 10 tys. ludności jest większa niż w lipskim, a mniejsza w powiecie
kazimierzowskim.
W tym zestawieniu, analogicznie do zestawienia liczby beneficjentów pomocy społecznej,
we wszystkich jednostkach obserwowana jest dynamiczna zmiana – zmniejszanie się liczby
świadczeniobiorców na przestrzeni ostatnich kilku lat. Szczegółowe zestawienie przedstawia
poniższa Tabela 16.
Tabela 16 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności
Jednostka terytorialna
2012
2015
Polska
807
710
Woj. mazowieckie
682
604
Powiat zwoleński
1 240
1 249
Powiat kazimierski
992
837
Powiat lipski
1 155
1 061
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL

2016
645
550
1 151
731
1 001

2017
568
485
959
630
844

2018
513
436
882
682
794

2019
463
386
817
620
692

Jak wynika z danych OZPS wśród osób korzystających z pomocy społecznej kobiety przeważają
we wszystkich grupach wiekowych, wśród osób w wieku produkcyjnym nawet ponad
dwukrotnie niż mężczyźni. W 2019 roku liczba kobiet w tej grupie wiekowej wynosiła 295,
a liczba mężczyzn 116. Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższa Tabela 17, a dysproporcje
dobrze widoczne są w ujęciu graficznym na poniższym Wykres 2, gdzie poszczególne grupy
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wiekowe zestawiono obok siebie (kobiety 0-17, mężczyźni 0-17 itd.), a liczbę osób
w poszczególnych płciach pokazano na wykresie liniowym.

Tabela 17 Płeć osób korzystających z pomocy społecznej
płeć
kobiety

mężczyźni

wiek
0-17
produkcyjny
poprodukcyjny
0-17
produkcyjny
poprodukcyjny

2014
423
599
87
94
205
51

2015
413
513
83
92
194
53

2016
399
441
81
81
169
55

2017
355
379
103
69
148
62

2018
319
339
123
62
132
62

2019
297
295
110
55
116
56

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 2019
Wykres 2 Płeć osób korzystających z pomocy społecznej
1600
1400
1200

0-17 - K
0-17 - M

1000

produkcyjny - K
produkcyjny - M

800

poprodukcyjny - K
600

poprodukcyjny - M
ogółem - K

400

ogółem - M

200
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
A2.2 Przesłanki przyznawania pomocy
W perspektywie pięciu minionych lat zmniejsza się liczba osób korzystających z pomocy
społecznej. W dużej mierze widoczne jest ono także w ujęciu przesłanek stanowiących
podstawę do przyznania pomocy – przy czym ta zmiana nie odnosi się do wszystkich kwestii
społecznych. Obserwowany jest stały wzrost liczby rodzin korzystających ze wsparcia ze względu
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na trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (z 8. osób w 2015
do 17 w 2019) oraz wahadłowy wzrost liczby rodzin u których wystąpiło zdarzenie losowe (z 2
w 2015, przez 9 w 2018 po 4 w 2019 roku). O ile w tych dwóch wskazanych kwestiach liczba
korzystających rodzin jest stosunkowo niewielka, o tyle warto zwrócić uwagę na niewielkie
zmniejszenie się rodzin korzystających ze wsparcia ze względu na niepełnosprawność (351 rodzin
w 2019 roku) oraz długotrwałą lub ciężką chorobę (385 rodzin w 2019 roku). W odniesieniu do
tych przesłanek liczba osób w 2019 roku stanowiła odpowiednio: 96% liczby rodzin
korzystających z powodu niepełnosprawności w 2015 roku oraz 93% rodzin korzystających w
2015 roku z powodu choroby. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa Tabela 18.
Tabela 18 Rodziny, którym na podstawie decyzji przyznano pomoc wg przyczyn
przesłanki

955
1
7
191
816
365
415

792
1
2
177
700
364
395

737
1
1
144
586
338
339

627
1
0
141
484
357
418

541
0
1
121
461
351
385

2019
/2015
57%
0%
14%
63%
56%
96%
93%

204

144

105

101

80

39%

114
185

69
121

48
100

35
90

35
110

31%
59%

8

9

10

11

17

213%

2
4

4
1

7
0

9
1

4
0

200%
0%

2015

ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
przemoc w rodzinie
alkoholizm
trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
zdarzenie losowe
sytuacja kryzysowa

2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

A3 Realizacja zadań powiatu w latach 2017-2019
A3.1 Piecza zastępcza i usamodzielnienia
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W Sprawozdaniu z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok (ORPZ)
w powiecie lipskim wskazano liczbę podmiotów obejmowanych opieką, tj.:
 17 rodzin zastępczych,
 1 rodzinny dom dziecka,
 27. pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili pieczę, w tym:
(a) rodzinną pieczę zastępczą – 17 osób,
(b) instytucjonalną pieczę zastępczą – 6 osób,
(c) młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 4 osoby
(wychowankowie pomocy społecznej).
Ze Sprawozdania ORPZ wynika także, że na dzień 31. grudnia 2019 roku w powiecie
funkcjonowało 15 rodzin zastępczych, w tym 1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało
24. dzieci. Wsparcie i pomoc, oraz współpraca z innymi organizatorami rodzinnej pieczy
zastępczej prowadzona była z trzema pełnoletnimi wychowankami z terenu innych powiatów,
którzy po opuszczeniu pieczy zastępczej osiedlili się na terenie powiatu lipskiego i przysługuje
im pomoc finansowa, wsparcie koordynatora i specjalistyczne poradnictwo do 25. roku życia.
Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa Tabela 19.
Tabela 19 Rodziny i dzieci rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 według form pieczy
liczba dzieci
w rodzinach
10
11
5
7
2
5

rodziny zastępcze

liczba rodzin

spokrewnione
niezawodowe
zawodowe
rodzinny dom dziecka

1
18

ogółem

6
29

Źródło: Sprawozdanie ORPZ 2019

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat zmniejszyła się liczba dzieci umieszczanych w rodzinnej
pieczy zastępczej: w 2019 roku było to 29. dzieci (przy 38. w 2012 roku). Należy przy tym
zauważyć, że obserwowana zmiana ma charakter wahadłowy – stały wzrost obserwowano
do 2014 roku, po czym w 2015 nastąpił znaczny spadek liczby dzieci (z 40. do 29), od tamtej
pory – w porównaniu rok do roku – liczba ta raz się zwiększa a raz zmniejsza.
Podobnie wahadłowo zmieniała się liczba dzieci umieszczanych w pieczy w danym roku oraz
liczba dzieci z terenu powiatu. W porównaniu średniookresowym (2019 do 2012) liczba ta –
w obu przypadkach – nieco wzrosła. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa Tabela 20.
Tabela 20 Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2012-2019
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dzieci
ogółem w pieczy zastępczej
umieszczone w danym roku
pochodzące z terenu powiatu lipskiego

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
38
37
40
29
33
27
26
29
10
6
4
5
4
2
4
12

9

4

4

3

0

2

0

10

Źródło: Sprawozdanie ORPZ 2019

Zdecydowanie zmniejszyła się natomiast liczba dzieci umieszczanych w pieczy instytucjonalnej,
po wzroście do 17 w 2013 roku nastąpił gwałtowny spadek w 2014 roku do 6. dzieci i do dziś
ta liczba zmienia się mieszcząc się w przedziale maksymalnie 9 (w 2016 roku) i minimalnie
3 w 2019 roku. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa Tabela 21.

Tabela 21 Dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej
dzieci w instytucjach
ogółem
w Siennie
w innych placówkach, w tym
specjalistycznych
Źródło: Sprawozdanie ORPZ 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10
17
6
6
9
5
7
3
9
13
5
4
5
1
4
1
1

4

1

2

4

4

3

2

W 2019 roku z pomocy PCPR skorzystało 27 usamodzielnianych wychowanków, w tym
17 wychowanków rodzin zastępczych, 6 wychowanków z placówek opiekuńczowychowawczych oraz 4 wychowanków z młodzieżowego ośrodka socjoterapii i młodzieżowego
ośrodka wychowawczego.
Pełnoletni wychowankowie pomocy społecznej to wychowankowie opuszczający rodziny
zastępcze-spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinny dom dziecka oraz placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. Wychowankom
przyznawano pomoc: na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie
w formie rzeczowej, oraz udziela się pomocy w uzyskaniu: odpowiednich warunków
mieszkaniowych, zatrudnienia.
Pełnoletni wychowankowie pomocy zastępczej to pełnoletni opuszczający dom pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy,
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy
ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
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Wychowankowie byli także objęci pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie
i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:
– pieniężną na usamodzielnienie;
– pieniężną na kontynuowanie nauki;
– w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym;
– w uzyskaniu zatrudnienia;
– na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.
Dla zapewnienia wsparcia realizowany był w powiecie lipskim 3-letni Program Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2019-2021. Poniższe Tabela 22 oraz Tabela 23 przedstawiają informacje
dotyczące liczby pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucje zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej.
Tabela 22 Świadczenia wypłacone dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
rodzaj pomocy

2017 2018 2019

kontynuacja nauki
usamodzielnienie
pomoc na zagospodarowanie

226
8
10

221
4
1

178
9
1

Źródło: Sprawozdanie ORPZ 2019

Tabela 23 Usamodzielniający się wychowankowie (MOS i MOW)
wybrane aspekty
2017 2018 2019
pełnoletnie osoby opuszczające instytucje o których
4
3
4
mowa w art. 88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
w tym: na usamodzielnienie
2
0
1
w tym: na kontynuowanie nauki
4
3
3
w tym: na zagospodarowanie

0

0

1

Źródło: Sprawozdanie OZPS 2019

A3.2 Przemoc w rodzinie
Z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Lipskim na lata 2020-2026 wynika, że liczba uruchomionych procedur
„Niebieskiej Karty” w powiecie lipskim w 2019 roku wynosiła 71, co oznacza jedną procedurę
na niespełna 500. mieszkańców (477). Porównanie danych z lat 2017 i 2018 wskazuje
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na spadek, choć należy jednocześnie zauważyć, że ze względu na wzrost i krótki termin
porównywanego czasu, zaobserwowana zmiana nie oznacza stałej tendencji spadkowej.
Porównanie liczby Niebieskich Kart w poszczególnych gminach i odniesienie jej do liczby
mieszkańców gmin wskazuje na najwyższą częstotliwość stosowania tej procedury w gminie
Solec nad Wisłą (jedna Niebieska Karta na 153. mieszkańców). Najniższy wskaźnik odnotowano
w gminach Chotcza (jedna Niebieska Karta na 1163. mieszkańców) oraz Rzeczniowie (jedna
na 1451. mieszkańców). Zestawienie danych jest zamieszczone w poniższej Tabela 24.
Tabela 24 Liczba założonych Niebieskich Kart
wybrane aspekty

2017

2018

2019

liczba
mieszkańców

liczba mieszkańców/
Niebieskie Karty

Chotcza
Ciepielów
Lipsko
Rzeczniów
Sienno
Solec nad Wisłą

9
11
10
7
18
34

3
7
20
7
12
15

2
9
16
3
9
32

2 326
5 530
10 970
4 352
5 802
4 894

1163

Powiat ogółem
Liczba interwencji
policji

89
90

64
71

71
53

33 874

477

-

-

614
686
1451
645
153

Źródło: Program Przemoc

Nieznacznie zmniejszyła się w ciągu ostatnich trzech lat liczba osób doznających przemocy8,
w 2019 roku było to ogółem 98 osób – o pięć więcej niż w poprzednim roku (2018) i o 17 mniej
niż w 2017. W gminach Chotcza, Ciepielów oraz Solec nad Wisłą liczba osób doznających
przemocy jest równa liczbie Niebieskich Kart. W gminach Lipsko, Rzeczniów i Sienno liczba osób
jest wyższa niż liczba procedur, przy czym w gminie Rzeczniów ta dysproporcja jest czterokrotna
(3 Niebieskie Karty i 12 osób doznających przemocy).
Przy odniesieniu liczby osób doznających przemocy do liczby mieszkańców poszczególnych
gmin ponownie wskaźnik obrazuje najwyższą skalę przemocy – jedna osoba, która jej
doświadcza, przypada na 153. mieszkańców gminy. Średnia dla powiatu to jedna osoba
doświadczająca przemocy na 346. mieszkańców. Zdecydowanie najniższa liczba osób
doznających przemocy w przeliczeniu na mieszkańców wypada w Chotczy (1163), wyraźnie
poniżej tej średniej, ale nadal powyżej średniej dla powiatu, kształtuje się sytuacja w gminach
Ciepielów i Sienno. Szczegółowe zestawienie danych prezentuje poniższa Tabela 25.
8

W Powiatowym Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w powiecie lipskim na lata 2020-2026 dostępne są także dane obejmujące liczbę osób doznających przemocy
w podziale na kobiety, mężczyzn oraz małoletnich. Ze względu na niewielką liczbą mężczyzn (średnio 2-5 osób
w powiecie) oraz małoletnich (średnio 7-12 w powiecie) w 2019 w niniejszym dokumencie zestawiono wyłącznie
dane dla ogółu osób doznających przemocy.
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Tabela 25 Liczba osób doznających przemocy

wybrane aspekty

2017

2018

2019

liczba
mieszkańców

liczba mieszkańców/
liczba osób
doznających przemocy

Chotcza
Ciepielów
Lipsko
Rzeczniów
Sienno
Solec nad Wisłą

10
11
21
21
18
34

4
7
31
24
12
15

2
9
33
12
10
32

2 326
5 530
10 970
4 352
5 802
4 894

1163
614
332
363
580
153

Powiat ogółem

115

93

98

33 874

346

Źródło: Program Przemoc

A3.3 Nadużywanie alkoholu
Na terenie powiatu działania związane z rozwiązywaniem problemów nadużywania alkoholu
prowadzone są przez Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (KRPA). Skalę
nadużywania alkoholu w pewnym zakresie obrazuje liczba złożonych do KRPA wniosków,
których celem jest prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów
alkoholowych. Najwięcej wniosków do KRPA złożono w Siennie, natomiast zero w najliczniejszej
gminie Lipsko i jeden w gminie z największą liczbą Niebieskich Kart – czyli w Solcu nad Wisłą.
Szczegółowe zestawienie liczby wniosków do KRPA w podziale na gminy przedstawia poniższa
Tabela 26.
Tabela 26 Liczba wniosków złożonych do KRPA
wybrane aspekty

Chotcza
Ciepielów
Lipsko
Rzeczniów
Sienno
Solec nad Wisłą
Powiat ogółem

2017

2018

2019

3

1

0

3

2

4

0

0

0

3
7
0
16

4
35
1
43

6
18
1
29

Źródło: Program Przemoc
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Jednym z działań KRPA jest skierowanie osoby nadużywającej alkoholu na przymusowe leczenie
odwykowe. Wszystkie wnioski kierowane do sądu o przymusowe leczenie odwykowe odnosiły
się do mieszkańców Sienna. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa Tabela 27.
Tabela 27 Liczba wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe
wybrane aspekty

2017

Chotcza
Ciepielów
Lipsko
Rzeczniów
Sienno
Solec nad Wisłą
Powiat ogółem

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2
0
2

0
3
0
3

0
3
0
3

Źródło: Program Przemoc

Z danych dotyczących interwencji policji wynika, że sprawcy przemocy znajdujący się pod
wpływem alkoholu stanowili w 2019 roku 92% sprawców przemocy ogółem. W porównaniu
z latami 2017 i 2018 jest to odsetek największy, przy czym należy odnotować spadek w 2018
roku i wzrost w 2019. Z kolei liczba sprawców przemocy znacząco spadła, zarówno
w odniesieniu do sprawców przemocy ogółem jak i pod wpływem alkoholu / narkotyków, nieco
większy spadek odnotowano w odniesieniu do sprawców ogółem (liczba z 2019 roku to 58%
liczby sprawców z 2017 roku). Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższa Tabela 28.
Tabela 28 Sprawcy przemocy
wybrane aspekty

2017

2018

2019

ogółem
kobiety
mężczyźni
małoletni do 18 r. ż.

91
4
87
0

73
4
69
0

53
0
53
0

58%

Sprawcy przemocy
domowej pod wpływem
alkoholu /narkotyków

ogółem
kobiety
mężczyźni
małoletni do 18 r. ż.

78
1
77
0

59
0
59
0

49
0
49
0

63%

Sprawcy pod wpływem
/ sprawcy ogółem

ogółem

86%

81%

92%

-

Sprawcy przemocy
domowej ogółem

Źródło: Program Przemoc
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A3.4 Zadania PCPR
W roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w zakresie rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych realizowało następujące zadania:
 uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
(dofinansowanie otrzymało 164 osoby, w tym: 129 wnioskodawców oraz 35 opiekunów);
 sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (w 2019 roku wpłynęły
3 wnioski na organizację wydarzeń w na łączną kwotę dofinansowania 16 925 zł, dla 155
osób niepełnosprawnych. Podpisano 3 umowy na organizację imprez z trzema
stowarzyszeniami: Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd w Radomiu Koło w Lipsku oraz Koło
w Siennie, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń św. Brata Alberta w Lipsku);
 zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego otrzymało 12 osób
a dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
otrzymało 389 osób);
 likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
(dofinansowanie otrzymało 10. wnioskodawców);
 usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
 program Zajęcia klubowe w WTZ Lipsko, uczestniczyło 5 osób;
 dofinansowanie WTZ (w tym Sienno: 43 osoby, Lipsko: 30 osób).
Zestawienie liczby osób korzystających z różnych form wsparcia dofinansowanych z PFRON
wskazuje, że w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła o 22% liczba osób korzystających z turnusów
rehabilitacyjnych oraz korzystających z zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (o 17%).
Jednocześnie dużo bardziej zmniejszyła się liczba osób korzystających ze wsparcia w ramach
imprez rehabilitacyjnych i integracyjnych (o 168%) oraz korzystających ze wsparcia na likwidację
barier architektonicznych – o 70%. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa Tabela 29.

Tabela 29 Wsparcie z PFRON
osoby korzystające z PFRON
pomoc na likwidację barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się
turnusy rehabilitacyjne
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny
sport, kultura, rekreacja i turystyka osób
niepełnosprawnych

2017

2018

17

18

10

-70%

128

126

164

22%

334

315

401

17%

416

165

155

-168%
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Źródło: OZPS 2019
A3.5 Placówki wsparcia i opiekuńcze
Stale choć nieznacznie rośnie liczba osób korzystających z Domu Pomocy Społecznej oraz liczba
osób oczekujących. Zwiększa się także liczba osób z personelu. Liczba osób przyjmowanych
– w ujęciu rokrocznym – zmienia się wahadłowo, w perspektywie trzyletniej (2017-2019)
odnotowano wzrost. W tym czasie zarejestrowano także odmowę przyjęcia do DPS.
Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa Tabela 30.
Tabela 30 Działalność DPS
wybrane aspekty
Liczba miejsc w placówkach ogółem
Liczba osób korzystających
Liczba osób umieszczonych
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)
Źródło: OZPS 2019

2017

2018

2019

105
108
7

105
110
5

105
113
10

1

2

2

0

0

1

69

68

73

W latach 2018-2019 nieznacznie wzrosła liczba osób korzystających z oferty Środowiskowych
Domów Samopomocy oraz personelu, nie zmieniła się liczba uczestników zajęć. Nie zmieniła się
natomiast w minionych trzech latach liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Nieco zmniejszyła się natomiast liczba osób korzystających, jednocześnie wzrosła liczba osób
z kadry placówek. Podobnie – nie zmieniła się liczba uczestników WTZ. W Ośrodkach Wsparcia
liczba miejsc nie zmieniła się, natomiast nieco wzrosła liczba uczestników. We wszystkich
wymienionych placówkach wzrosła liczba personelu, co może wynikać z profesjonalizacji usług i
/lub rozszerzenia oferty kierowanej do uczestników zajęć. Szczegółowe zestawienie widoczne
jest w poniższej Tabela 31, Tabela 32 oraz Tabela 33.
Tabela 31 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
wybrane aspekty
Liczba miejsc w placówkach ogółem
Liczba osób korzystających
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)
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44
54

44
46

44
48

22

22

27
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Źródło: OZPS 2019

Tabela 32 Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
wybrane aspekty
Liczba uczestników zajęć
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)
Źródło: OZPS 2019

2017

2018

2019

73
29

73
30

73
31

Tabela 33 Ośrodki wsparcia – Powiatowe Środowiskowe Domy Samopomocy
Ośrodki wsparcia
Liczba placówek prowadzonych przez JST
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
Liczba miejsc w placówkach ogółem
Liczba osób korzystających
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia
danego roku)
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku)
Źródło: Sprawozdanie ORPZ 2019

2015
2
0
57
65
0

2016 2017 2018 2019
2
2
2
2
0
0
0
0
57
57
57
57
64
68
68
66
1
0
1
0

2

1

1

0

0

19

20

20

19

20

A3.6 Projekty unijne
Jak wynika z OZPS aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego, udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych. W roku oceny powiat lipski uczestniczył:
 w jednym projekcie z EFS "Razem łatwiej", na łączną kwotę 530.215 zł., który objął
95 osób,
 w jednym konkursie ogłaszanych przez MRPiPS pn. "Program asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" na łączną kwotę 22.269 zł.
W projekcie „Razem łatwiej” brało udział 95 osób. Realizowany był w latach 2018-2020 na
łączną kwotę 1 202 885 zł. W projekcie uczestniczyli:
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 wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej – 21 osób, w tym 6 usamodzielniających
się pełnoletnich wychowanków;
 wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej – 24 osoby;
 wychowankowie młodzieżowego ośrodka socjoterapii – 20 osób;
 osoby niepełnosprawne – 30 osób.
A3.7 Wnioski z OZPS i Sprawozdania
OZPS
Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu lipskiego za 2019 rok została przygotowana
na podstawie danych zebranych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem
systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS oraz danych uzyskanych z jednostek
pomocowych powiatu lipskiego. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie
występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki
samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są
materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom powiatu podejmowanie decyzji
związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się
podstawą do sformułowania poniższych wniosków.
Z analizy Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wynika, że Powiat Lipski posiada mocne strony
w zakresie świadczenia usług społecznych na rzecz zapewnienia miejsc w placówkach
dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. Zapewnione są również miejsca dla osób
niepełnosprawnych w placówkach całodobowych. Liczba osób korzystających z pomocy
i wsparcia w 2019 roku znacznie wzrosła. Powodem może być duże zainteresowanie wśród
mieszkańców powiatu dofinansowaniami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. W wyniku analizy liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w stosunku do 2018 roku znacznie wzrosła (tj. o 10 dzieci).

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2019 rok
Zgodnie ze zdiagnozowanymi na terenie powiatu lipskiego potrzebami, wskazane jest
zainicjowanie, wdrożenie lub dalsza realizacja następujących działań:
1.
2.
3.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, które ułatwią realizację zadań
ustawowych.
Realizowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
Przekształcenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Dworek
Uroczysko” w Łaziskach z typu ,,B” (osoby z zaburzeniami psychicznymi) na typ ,,A B”
(osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawni intelektualnie).
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4.
5.
6.

Przystąpienie do opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2026.
Kontynuowanie działań w ramach programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.
Podniesienie standardu w domu pomocy społecznej.

Potrzeby w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu pieczy zastępczej w powiecie
lipskim na rok 2020:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Udzielanie rodzinom zastępczym oraz usamodzielniającym się wychowankom
pomocy, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Poszerzenie oferty specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w dziale pieczy
zastępczej w zakresie prowadzenia specjalistycznych szkoleń dla rodzin zastępczych,
co wiąże się z zatrudnieniem terapeuty i pedagoga.
Promowanie rodzicielstwo zastępcze i rodziny pomocowe oraz promowanie
wolontariatu.
Organizowanie szkoleń dla opiekunów usamodzielniających się wychowanków.
Podniesienie standardu Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Siennie.
Realizowanie proces deinstytucjonalizacji Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy
Dziecku i Rodzinie w Siennie w zakresie dojścia do standardu 14-osobowych
placówek.

A4 Analiza badań ankietowych
A4.1 Badanie wśród mieszkańców
W badaniu wzięło udział 76 osób, które mogły odpowiadać w dowolny sposób na zawarte
w kwestionariuszu pytania (żadne nie było obowiązkowe). Największa liczba respondentów
w pytaniu z podaną listą odpowiedzi to 76, najmniejsza 56. Prezentowane poniżej odpowiedzi
w ujęciu procentowym pokazują odsetek osób odpowiadających na dane pytanie, dodatkowo
przy każdym z pytań jest informacja „liczba wypełnień” wskazująca na liczbę respondentów,
którzy odpowiedzieli na dane pytanie.
Struktura ankietowanych prezentująca cechy od najliczniej występujących: 66% kobiety,
34% mężczyźni. Wiek: (a) 26-40 lat: 35%, (b) 41-60 lat: 32%, (c) 61-75 lat: 20%, (d) 16-25 lat:
13%. Wykształcenie: 39% średnie, 29% wyższe, 20% zawodowe, 12% podstawowe/ gimnazjum.
Status zawodowy: zatrudniony w firmie prywatnej 19%, rencista /rencistka 19%, zatrudniony
w instytucji publicznej 16%, emeryt/ka 15%, uczeń /student 13%rolnik /zatrudniony
w gospodarstwie rolnym 7%, niezatrudniona osoba prowadząca dom i/lub opiekująca się kimś
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5%, bezrobotny/a 4%, samozatrudniony/a lub prowadzący/a własną działalność 3%. 5 osób
(7%) wpisało własną odpowiedź w polu ‘inne’: bierny zawodowo.
83% respondentów mieszka na terenie powiatu „od zawsze”, 13% więcej niż 10 lat, 3% mniej niż
10 lat, 1% (jedna osoba) nie mieszka na terenie powiatu. Gminy, w których mieszkają
respondenci (Lipsko zostało podzielone na miasto i gminę): 24% Lipsko (miasto), 19% Lipsko
(gmina), 14% Ciepielów, 14% Solec nad Wisłą, 12% Chotcza, 9% Sienno, 8% Rzeczniów.
Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa Tabela 34.
Jedno z pierwszych pytań obejmowało ocenę wybranych usług publicznych. Respondenci
są raczej podzieleni w opiniach – w odniesieniu do dostępności i jakości usług pośrednictwa
pracy oraz usług dla seniorów równie często zaznaczali odpowiedzi „raczej dobrze” co „raczej
źle” i „ani dobrze. ani źle”.’ W odniesieniu do usług opieki zdrowotnej także mniej więcej
w podobnych proporcjach wskazywano oceny pozytywne co negatywne (dostępność jest
dobrze oceniana łącznie przez 39% ankietowanych, źle – przez 28%, jakość usług: 34%
ocenia dobrze, 35% źle, we wszystkich przypadkach sumowano odpowiedzi „bardzo…”
i „raczej…”). Na tym tle pozytywnie wyróżnia się dostępność i jakość usług opiekuńczych dla
osób niepełnosprawnych, którą pozytywnie ocenia łącznie po 57% ankietowanych.
Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa Tabela 34.
Tabela 34 Ocena wybranych usług publicznych w powiecie
wybrane usługi publiczne i/ lub ich
aspekty
a)
dostępność
usług
opieki
zdrowotnej (75*)
b) jakość usług opieki zdrowotnej (75)

bardzo
dobrze

ani
raczej
dobrze,
dobrze
ani źle

raczej
źle

bardzo
źle

nie wiem /
nie
korzystam

7%

32%

32%

20%

8%

1%

3%

31%

29%

23%

12%

3%

9%

5%

26%

11%

3%

29%

19%

5%

32%

13%

5%

36%

5%

5%

11%

7%

5%

11%

c) dostępność usług poradnictwa /
5%
29%
25%
pośrednictwa pracy (76)
d) jakość usług poradnictwa /
8%
29%
21%
pośrednictwa pracy (76)
e) dostępność usług opiekuńczych dla
5%
17%
21%
seniorów (75)
f) jakość usług opiekuńczych dla
7%
15%
24%
seniorów (75)
g) dostępność usług opiekuńczych dla
14%
43%
22%
osób niepełnosprawnych (74)
h) jakość usług opiekuńczych dla osób
16%
41%
21%
niepełnosprawnych (76)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
* liczba respondentów, którzy ocenili dany rodzaj usług
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Ponad połowa respondentów (53%) korzysta lub korzystała ze pieniężnych świadczeń z pomocy
społecznej. Niemal co trzeci (29%) ze wsparcia oferowanego w ramach projektów unijnych,
co czwarty – z pomocy w opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub seniorami, co piąty
– ze wsparcia psychologicznego. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa Tabela 35.
Tabela 35 Świadczenia pomocy społecznej, z których korzystali respondenci
rodzaje świadczeń w kolejności od najczęściej wskazywanych
1) wypłacanie świadczeń pieniężnych
2) projekty unijne
3) pomoc w opiece (nad osobami niepełnosprawnymi, seniorami itp.)
4) wsparcie psychologiczne
5) nie wiem / nie pamiętam
6) aktywizacja zawodowa, poradnictwo w zakresie pracy
7) działania integracyjne
8) pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej (np. uzależnionych, z rodzin
wielodzietnych itp.)
9) pomoc w rozwiązaniu problemów rodzinnych
10) inne (jakie?), 1. odpowiedź: pobyt w placówce dla osób niepełnosprawnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, wypełnienia: 73

% wskazań
53%
29%
23%
22%
16%
15%
11%
7%
4%
1%

Respondentów poproszono o ocenę usług realizowanych przez wybrane jednostki systemu
pomocy działające na terenie powiatu. Uczestnicy badania odpowiadali w oceniali usługi tych
podmiotów, z których kiedykolwiek korzystali (osobiście lub korzystał ktoś z rodziny). Badani
mieszkańcy na ogół dobrze lub bardzo dobrze oceniają jakość usług Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie (PCPR) w różnych aspektach działalności. Najwyżej oceniono warunki
lokalowe i organizacyjne świadczonych usług, oraz – co zwraca uwagę – skuteczność udzielanej
przez PCPR pomocy, którą pozytywnie oceniło ponad ¾ badanych, w tym 38% bardzo dobrze
a 36% dobrze. 7% oceniło skuteczność bardzo źle. Wysoko oceniano także udzielane
świadczenia – zarówno ich rodzaj jak i wysokość świadczeń pieniężnych (co piąty ankietowany
ocenił ten aspekt bardzo dobrze, 37% raczej dobrze). Szczegółowe zestawienie odpowiedzi
zawiera poniższa Tabela 36.
Tabela 36 Ocena usług PCPR
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wybrane usługi i/lub ich aspekty
a) Warunki lokalowe obsługi
klientów (miejsce do spokojnej
rozmowy z pracownikiem; 59*)
b) Godziny obsługi klientów (58)

bardzo
dobrze

raczej
dobrze

ani
dobrze,
ani źle

raczej
źle

bardzo
źle

nie wiem /
nie
korzystam

34%

42%

7%

0%

3%

14%

36%

45%

3%

3%

3%

9%

5%

3%

5%

2%

3%

16%

5%

2%

14%

4%

2%

9%

2%

7%

7%

c) Pracę pracowników instytucji
38%
40%
9%
(socjalnych, psychologów, itp.)
d) Organizację pracy instytucji
34%
33%
12%
(pracę dyrekcji; 58)
e) Rodzaj udzielanych świadczeń
niepieniężnych (np. poradnictwo;
29%
34%
16%
58))
f) Wysokość przyznawanych
26%
37%
23%
świadczeń pieniężnych (57)
g) Skuteczność udzielanej pomocy
38%
36%
10%
(58)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
* liczba respondentów, którzy ocenili dane zagadnienie

Osoby, które kiedykolwiek korzystały z usług Powiatowego Urzędu Pracy raczej dobrze oceniają
pracę tej instytucji. Podobnie jak w przypadku oceny działań PCPR tak i w odniesieniu do PUP
dobrze oceniono warunki lokalowe i organizację pracy urzędu pracy. Połowa respondentów
pozytywnie ocenia skuteczność udzielanej pomocy (bardzo dobrze 15%, raczej dobrze 35%),
co piąty ani dobrze ani źle, niemal co dziesiąty – bardzo źle. Negatywnie oceniających wysokość
przyznawanych świadczeń pieniężnych jest łącznie 17% (pozytywnie ocenia ten aspekt łącznie
40% ankietowanych. Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższa

Tabela 37.

Tabela 37 Ocena usług PUP
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wybrane usługi i/lub ich aspekty
a) Warunki lokalowe obsługi
klientów (miejsce do spokojnej
rozmowy z pracownikiem; 57*)
b) Godziny obsługi klientów (55)

bardzo
dobrze

raczej
dobrze

ani
dobrze,
ani źle

raczej
źle

bardzo
źle

nie wiem /
nie
korzystam

19%

44%

18%

9%

0%

11%

33%
20%

47%
35%

7%
24%

4%
2%

0%
2%

9%
17%

2%

2%

25%

4%

2%

22%

13%

4%

24%

4%

9%

16%

c) Pracę pracowników instytucji
(socjalnych, psychologów, itp.; 54)
d) Organizację pracy instytucji
11%
40%
20%
(pracę dyrekcji; 55)
e) Rodzaj udzielanych świadczeń
9%
35%
28%
niepieniężnych (np. poradnictwo;
54)
f) Wysokość przyznawanych
11%
29%
20%
świadczeń pieniężnych (55)
g) Skuteczność udzielanej pomocy
15%
35%
22%
(55)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
* liczba respondentów, którzy ocenili dane zagadnienie

Respondenci odnosili się w swoich wypowiedziach także do działalności różnych Ośrodków
Pomocy Społecznej (OPS), w tym:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

M-GOPS w Lipsku: 51%
GOPS w Chotczy: 14%
GOPS w Ciepielowie: 11%
GOPS w Rzeczniowie: 7%
GOPS w Siennie: 5%
GOPS w Solcu nad Wisłą: 12%

Dominują oceny raczej dobre w odniesieniu do większości ocenianych aspektów, pracę
pracowników pozytywnie ocenia łącznie 70% ankietowanych (24% bardzo dobrze, 46% dobrze),
rodzaj i wysokość przyznawanych świadczeń pozytywnie ocenia łącznie odpowiednio 58% i 59%
ankietowanych. Skuteczność udzielanej przez OPS pomocy – 63% ocenia pozytywnie (w tym
20% bardzo dobrze). Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa Tabela 38.

Tabela 38 Ocena usług OPS z terenu powiatu
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wybrane usługi i/lub ich aspekty

bardzo
dobrze

a) Warunki lokalowe obsługi klientów
(miejsce do spokojnej rozmowy z
pracownikiem; 56*)
b) Godziny obsługi klientów (54)
c) Pracę pracowników instytucji
(socjalnych, psychologów, itp.; 54)
d) Organizację pracy instytucji (pracę
dyrekcji; 54)
e) Rodzaj udzielanych świadczeń
niepieniężnych (np. poradnictwo; 53)
f) Wysokość przyznawanych świadczeń
pieniężnych (54)
g) Skuteczność udzielanej pomocy (54)

ani
raczej
dobrze,
dobrze
ani źle

raczej
źle

nie wiem /
bardzo
nie mam
źle
zdania

11%

54%

13%

7%

5%

11%

20%

54%

9%

4%

4%

9%

24%

46%

9%

7%

2%

11%

22%

39%

11%

6%

4%

19%

11%

47%

11%

6%

4%

21%

13%

46%

19%

6%

2%

15%

20%

43%

19%

0%

7%

11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
* liczba respondentów, którzy ocenili dane zagadnienie

Ankietowani identyfikowali także częstotliwość występowania różnych problemów
społecznych. W kwestionariuszu zapytano mieszkańców o to, czy znają osobę lub rodzinę,
u której występuje określona sytuacja. Dwie trzecie (64%) wskazało niepełnosprawność i jest to
najczęściej wskazywana kwestia. W dalszej kolejności zaznaczano bezrobocie (39%),
nadużywanie alkoholu (35%) oraz długotrwałą chorobę (28%). Warto zauważyć także
„samotność” podaną w kategorii „inne” przez dwie osoby. Szczegółowe zestawienie odpowiedzi
zawiera poniższa Tabela 39.
Tabela 39 Problemy społeczne w opinii badanych
kwestia społeczna w kolejności od najczęściej wskazywanych
1) niepełnosprawność
2) bezrobocie
3) nadużywanie alkoholu
4) długotrwała choroba
5) rodzina niepełna
6) bieda, ubóstwo
7) niezaradność życiowa
8) przemoc w rodzinie
9) problemy opiekuńczo-wychowawcze
10) potrzeba poradnictwa psychologicznego

Strona 69 z 89

% wskazań

64%
39%
35%
28%
24%
22%
22%
18%
18%
16%
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kwestia społeczna w kolejności od najczęściej wskazywanych
11) nie znam żadnej z powyższych sytuacji (osób / rodzin)

% wskazań

12) potrzeba poradnictwa prawnego
13) rodzina wielodzietna
14) zaniedbywanie osób starszych
15) potrzeba poradnictwa pedagogicznego
16) potrzeba poradnictwa socjalnego
17) zaniedbywanie dzieci
18) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
19) niedawne odbycie kary więzienia
20) bezdomność
21) inne trudności życiowe (jakie?), 2. odpowiedzi: samotność

15%
14%
12%
9%
8%
8%
7%
5%
3%
1%
3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, wypełnienia: 74

Analogicznego pytanie pojawiło się także w ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców
powiatu kilka miesięcy wcześniej (w tym badaniu wzięło udział 315. osób). Badanie
przeprowadzono w związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu. Wśród wskazywanych
przez mieszkańców problemów społecznych przeważało nadużywanie alkoholu, i była to kwestia
dominująca, zaznaczana przez ponad połowę (58%) respondentów. Nieco mniej ale także
ponad połowa respondentów wskazała bezrobocie (53%). Kolejne znaczące kwestie społeczne
wskazywane przez ankietowanych to bieda, ubóstwo (42%), niepełnosprawność lub
długotrwała choroba (40%) oraz niezaradność życiowa (39%). Wśród innych zagadnień (2%)
podano m. in. „otyłość”, „nieróbstwo związane z zasiłkami i plusami” czy „nieumiejętność
gospodarowania się funduszami pozyskanymi z GOPS”. Szczegółowe zestawienie wszystkich
odpowiedzi z dostępnej listy przedstawia poniższy Wykres 3.

Wykres 3 Problemy społeczne w percepcji mieszkańców Powiatu

Strona 70 z 89

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2030
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

58%

53%
42%

40%
19%

39%

18%
8%

13%
2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Ostatnie pytania w ankiecie dotyczącej kwestii społecznych dotyczyło propozycji zmian.
Ankietowanych zapytano o to, co należałoby zrobić, żeby pomoc społeczna w powiecie lipskim
była lepsza (można było także zgłaszać inne uwagi i opinie dotyczące instytucji pomocy
społecznej działających na terenie powiatu). Odpowiedziało 27 osób. Zebrane odpowiedzi
zostały pogrupowane według dominujących tematów. Propozycje zmian w zakresie
świadczonych usług:
Pomoc dla osób samotnych / seniorów







Zatrudnić opiekunów dla osób samotnych (2x)
Bardziej pomagać ludziom starszym samotnym, żeby mieli lepszą opiekę pomoc.
Należy bardziej zainteresować się ludźmi starszymi.
Pomoc dla osób starszych.
Większe wsparcie osób starszych.
Klub w każdej gminie dla seniora

Pomagać tylko tym, którzy „naprawdę” potrzebują
 Może większa dostępność usług dla najbardziej potrzebujących a nie dla cwaniaków,
którzy po prostu wyłudzają pomoc finansowa. Większa kontrola celowości zasiłków.
 Pomagać tym osobom, które faktycznie pomocy potrzebują, a nie leniom, którym
nie chce się pracować.
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 Sprawdzanie i kontrola pomocy socjalnej dla prawdziwie potrzebujących
 Zwiększyć kontrolę rodzin podlegających i biorących zasiłki z GOPS
Lepsza dostępność specjalistów
 Uważam, że pomoc społeczna w powiecie jest dobra. Można byłoby poprawić jedynie
dostępność do pedagogów, psychologów czy też terapeutów. Ponadto więcej pieniędzy
powinny otrzymywać instytucje pomocowe, bo wtedy nie byłoby ograniczeń.
 W tej sytuacji z powodu Covita 19 lepszy dostęp do lekarzy bo jest bardzo utrudniona.
 W każdej gminę prawnik, psycholog czy pedagog, asystent dla niepełnosprawnych który
pomoże wielu sprawach.
Inne propozycje w zakresie usług
 Skrócić okres wyczekiwania na rozpatrzenia spraw.
 Regularne wizyty u podopiecznych, luźniejsze relacje w kontaktach petent - pracownik
tak aby korzystający z pomocy mógł bardziej otworzyć się na swoje problemy.
 Większe świadczenia.
Propozycje dotyczące różnych kwestii
 Zapewnić wszystkim osobom które chcą pracować pracę i godne zarobki oraz zapewnić
osobom starszym opiekę.
 Zwiększyć miejsca pracy w tym dla osób niepełnosprawnych. Brak porad
pedagogicznych. Zorganizować skeit park dla młodzieży.
 Szerzyć wiedzę o zagrożeniach płynących z uzależnień i jakie to ma skutki- szczególnie
wśród młodzieży. Rozwinąć dostęp do pomocy psychologicznej i szerzyć wśród ludzi
informacje że mają prawo do takowej pomocy. Stworzyć miejsca gdzie ludzie bezdomni
czy doświadczający przemocy domowej mogą się schronić. Zapewnić im pomoc prawną
i psychologiczną. Rozbudować dostęp do informacji o dostępnej pomocy- wiele osób nie
wie że może na taką liczyć i gdzie jej szukać. Można rozwinąć działalność wolontariuszy
przy pomocy dla starszych i samotnych osób coś na podobieństwo działania fundacji
Mali bracia ubogich.
 Wydłużyć godziny chociaż raz w tygodniu. Zapewnić większą dyskrecję klientowi.
Zapewnić pomoc wykwalifikowanych osób w przypadku braku możliwości ze strony
pomocy społecznej, a nie "mówić nie wiem to nie nasza sprawa".

Poprawa jakości pracy pracowników urzędów
 Wymiana pracowników na bardziej kompetentnych
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 Większa kontrola nad urzędnikami. Zmotywowanie ich do pracy bo na tą chwilę
zachowują się jak udzielni książęta a interesantów traktują jak intruzów.
 Zmienić nadzór nad działalnością pomocy społecznej
Nie wiem
 Nie wiem
 Nie mam pomysłu
 Trudno powiedzieć
A4.2 Badanie wśród pracowników systemu pomocy społecznej
Kolejne badanie zostało przeprowadzone wśród przedstawicieli instytucji i organizacji
specjalizujących się w działaniach z obszaru pomocy społecznej na terenie powiatu lipskiego.
Perspektywa osób, które na co dzień stykają się z problemami życiowymi mieszkańców,
pozwoliła uchwycić także te sytuacje, które stosunkowo niedawno zaczęły się pojawiać jako
problemy społeczne, dzięki czemu możliwe jest zaplanowanie skutecznych działań
profilaktycznych. Zebrane opinie oraz sugestie stanowią istotne uzupełnienie danych
liczbowych (ze statystyk i sprawozdań).
Ankietę wypełniły 24. osoby, które reprezentowały:
a) instytucję publiczną działających na poziomie powiatu w zakresie:
 pomocy społecznej (4 osoby)
 edukacji (7 osób)
 promocji zatrudnienia (2. osoby)
b) instytucji publicznych działających na poziomie gminy w zakresie:
 pomocy społecznej (4 osoby)
 edukacji (5 osób)
c) Radę Powiatu (1. jedna osoba)
d) organizację pozarządową (3 osoby, z czego dwie pracują także w instytucjach
publicznych)
e) Policję (1. osoba)
W poniższym zestawieniu podano liczbę respondentów odpowiadających na dane pytanie
(a nie, jak w dotychczasowych analizach w ramach Diagnozy ich odsetek), co wynika
ze stosunkowo niewielkiej liczby ankietowanych ogółem. Suma odpowiedzi nie zawsze wynosi
24, ponieważ można było odpowiadać na wybrane pytania.
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Respondenci różnią się w opiniach co do znaczenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, wpisując zarówno, że „małe”, przez „nie mam zdania” po „bardzo istotne”.
W odpowiedziach wskazywano także, że:
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna ukazywać bieżące potrzeby
mieszkańców powiatu, uwzględniając skuteczne rozwiązania i możliwość realnego
niesienia pomocy.
 Pozwala w dłuższym okresie czasu kompleksowo rozwiązywać problemy osób
potrzebujących pomocy.
 SRPS to szansa na stworzenie optymalnych warunków funkcjonowania społeczności
lokalnej, to również ochrona przed izolacją społeczną, samotnością - która jest
traktowana jako zagrożenie dla naszego dobrostanu psychicznego oraz zdrowia.
Premier Theresa May powiedziała: "Samotność to smutna rzeczywistość współczesnego
życia".
 Usprawnienie funkcjonowania instytucji działających na rzecz mieszkańców.
 Daje możliwość lepszego działania w zakresie pomocy społecznej
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest bardzo istotna w planowaniu
kierunku lokalnej polityki społecznej.
 Umożliwia łatwiejsze rozwiązywanie problemów społecznych w całym powiecie.
 Strategia pozwoli w przyszłości poprawić jakość życia mieszkańców powiatu lipskiego,
w tym osób niepełnosprawnych.
Inne opinie, uwagi, komentarze ważne z perspektywy przygotowania i realizacji Strategii
rozwiązywania problemów społecznych powiatu lipskiego:
 Wypracowanie systemowych rozwiązań.
 Reagowanie na doraźne kryzysy.
 Potrzeba rzeczowego dialogu instytucji, osób zaangażowanych w tworzenie SRPS,
nie tylko on-line.
 Rozumiem, że covid 19 stanowi przeszkodę :-(
 Zwiększyć nakłady finansowe na powyższe działania. Zatrudniać osoby kompetentne,
kreatywne i zaangażowane w pracę w takiej ilości etatów, aby miały możliwość
autentycznie pomagać, a nie tworzyć fikcję na papierze.
Ankietowani wskazywali także czynniki, które występują w odniesieniu do powiatu lipskiego
i sprzyjają skutecznej realizacji działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz
takie, które tę współpracę utrudniają. W odniesieniu do czynników pozytywnych najczęściej
wskazywano:
 dobra współpraca pomiędzy instytucjami (12 osób),
 kontakty bezpośrednie (osobiste) pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji /
organizacji (12),
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dobra koordynacja działań różnych instytucji i organizacji (8),
dobra współpraca instytucji z organizacjami pozarządowymi (7),
trudno powiedzieć (6),
wystarczy, że każda z instytucji realizuje swoje zadania (4).

Czynniki negatywne to:
 zbyt dużo zadań (przeciążenie pracą – 10 osób),
 wypalenie zawodowe pracowników instytucji i /lub organizacji (9),
 brak lub zbyt małe zainteresowanie osób, do których są kierowane działania pomocowe
(8),
 trudno powiedzieć (7),
 słaba koordynacja działań różnych podmiotów w ramach systemu pomocy społecznej
(6),
 brak współpracy pomiędzy instytucjami (2),
 brak współpracy z organizacjami pozarządowymi (2),
 inne (2. odpowiedzi): finansowy, brak realnej współpracy pomiędzy instytucjami tzw.
kooperacji.
Na początku ankiety zamieszczono trzy pytania dotyczące przesłanek charakteryzujących
problemy społeczne występujące na obszarze powiatu. Pierwsze pytanie zawierało odniesienie
do przesłanek ustawowych, dwa kolejne charakteryzowały problemy społeczne, które nie są
bezpośrednio wskazane w aktach prawnych, ale coraz częściej pojawiają się w opracowaniach
dotyczących problematyki społecznej (jak np. Diagnoza społeczna autorstwa prof. Czapińskiego
z zespołem). Użyte zostały potoczne określenia miary (często / rzadko), chodziło bowiem także
o te sytuacje, które nie zostały ujęte w statystyce sprawozdawczej lub zostały zidentyfikowane
jako współistniejące, albo nie zidentyfikowano jakieś sytuacji jako problemowej, ponieważ nie
było jeszcze wystarczającej wiedzy nt. danego zjawiska czy nie podjęto w danej sytuacji żadnych
działań (ponieważ np. nie ma jednoznacznych wytycznych lub procedur).
Ankietowani wskazywali, czy w ubiegłym (2019) roku z usług ich instytucji lub organizacji
korzystały osoby poszukujące pomocy z poniżej wskazanych powodów. Najczęściej mieszkańcy
zwracali się do respondentów w związku z niepełnosprawnością. Jako zagadnienie pojawiające
się bardzo często wskazywano również bezrobocie, problemy opiekuńczo-wychowawcze
i niezaradność życiową. Połowa respondentów wskazała, że zgłaszano się do nich w związku
z niepełną rodziną, w poszukiwaniu poradnictwa psychologicznego. Wśród problemów nie
zgłaszanych przez mieszkańców równie często występuje bezdomność, niedawne odbycie kary
więzienia co zaniedbywanie osób starszych – takie zestawienie może świadczyć nie tylko o nikłym
występowaniu wymienionych zjawisk (ze względu na liczebność grupy prawdopodobnym w
odniesieniu do osób bezdomnych i byłych więźniów), ale także na niewielkie rozpoznanie i/lub
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rzadkie zgłaszanie występujących sytuacji przedstawicielom instytucji. Szczegółowe zestawienie
przedstawia poniższa Tabela 40 (kolorem zaznaczono dominujące wskazania).
Tabela 40 Pojawiające się problemy społeczne
tak,
często

wybrane zagadnienie problemowe
a) bieda, ubóstwo (22*)
b) bezrobocie (22)
c) przemoc w rodzinie (21)
d) nadużywanie alkoholu (22)
e) zaniedbywanie dzieci (20)
f) problemy opiekuńczo-wychowawcze (21)
g) zaniedbywanie osób starszych (21)
h) rodzina niepełna (21)
i) rodzina wielodzietna (21)
j) niepełnosprawność (24)
k) długotrwała choroba (23)
l) niezaradność życiowa (23)
m) bezdomność (21)
n) niedawne odbycie kary więzienia (21)
o) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych (21)
p) potrzeba poradnictwa psychologicznego (22)
q) potrzeba poradnictwa pedagogicznego (21)
r) potrzeba poradnictwa prawnego (22)
s) potrzeba poradnictwa socjalnego (22)
t) inne trudności życiowe (20)

tak,
nie
nie
rzadko
wiem
4
8
9
1
7
7
8
0
2
6
11
2

4
1
7
0
2
3
13
7
6
1
1
0
6
5
4
3
0

4
5
8
3
13
9
9
8
7
0
2
6
12
7
8
4
4

12
12
6
18
5
8
2
6
8
19
17
15
3
8
9
11
10

2
2
0
0
1
1
0
2
2
1
1
0
1
1
1
4
6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
* liczba respondentów, którzy odpowiadali we wskazanym pytaniu

Wśród dodatkowych odpowiedzi pojawiło się rozwinięcie dla kwestii „Potrzeba poradnictwa
socjalnego”:
a) tak, często: (1) kierowanie do instytucji oraz (2) poinformowanie o zasadach korzystania
z pomocy społecznej,
b) tak, rzadko: (1) pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz (2) zasiłki z OPS.
Respondenci wskazywali, czy w ciągu minionych dwóch lat (2019-2020) na terenie powiatu
lipskiego występowały wskazane sytuacje. Wskazywano na kwestie dotyczące młodzieży – w tym
uzależnienie od internetu i/lub gier komputerowych, telefonu komórkowego, przemoc w
środowisku rówieśniczym, nadużywanie alkoholu przez młodzież i ogólnie przez mieszkańców,
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konieczność sprawowania opieki przez seniorów (60+) nad starszymi rodzicami (80+).
Wskazywano także na niski poziom wykształcenia i aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz samotność seniorów. Szczegółowe zestawienie zawiera Tabela 41.
W odniesieniu do wskazanych tych zagadnień problemowych, z którymi zetknęli się w ramach
swoich instytucji respondenci podejmowali różne działania, dość często były to pogadanki,
lekcje wychowawcze i spotkania z psychologami, pokierowanie do poradni
psychologiczno-pedagogicznej, podejmowano interwencje przy zaangażowaniu sądu,
prokuratury i zespołu interdyscyplinarnego. Aby wspierać seniorów organizowano usługi
opiekuńcze oraz integracyjne. Animowano integrację także w celu odbudowywania rzadszych
lub płytszych relacji międzyludzkich, w tym celu podejmowano także mediacje, animowano
współpracę i zachęcano rodziców uczniów do udziału w wydarzeniach szkolnych. Szczegółowe
zestawienie prezentuje Tabela 42.

Tabela 41 Potencjalne ryzyka problemowe
wybrane zagadnienie problemowe
a) uzależnienie młodzieży od internetu i/ lub gier
komputerowych (22*)
b) uzależnienie młodzieży od telefonu komórkowego
(fonoholizm; 22)
c) problemy psychiczne lub wymagające wsparcia
psychologicznego wśród młodzieży (22)
d) trudności młodzieży lgbt (szykany w szkole / środowisku
rówieśniczym etc.; 22)
e) przemoc fizyczna wobec seniorów (22)
f) przemoc materialna wobec seniorów (zabieranie pieniędzy;
22)
g) przemoc psychiczna wobec seniorów (22)
h) samotność seniorów (22)
i) konieczność sprawowania opieki przez seniorów (60+)
nad starszymi rodzicami (80+; 22)
j) niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych
fizycznie i/lub intelektualnie (i) i/lub z zaburzeniami
psychicznymi (23)
k)
niski
poziom
aktywności
zawodowej
osób
niepełnosprawnych fizycznie i/ lub intelektualnie i/lub
z zaburzeniami psychicznymi (23)
l) nadopiekuńczość (ograniczanie aktywności i samodzielności)
wobec osób niepełnosprawnych fizycznie i /lub intelektualnie
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tak,
często rzadko

nie
wiem

nie

7

3

2

10

9

2

1

10

4

9

1

8

0

3

7

12

0
0

3
4

9
9

10
9

0
4
2

4
4
9

10
5
4

8
9
7

5

3

3

12

5

2

3

13

0

5

4

12
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wybrane zagadnienie problemowe
i/lub z zaburzeniami psychicznymi w środowisku domowym
(21)
m) problemy doświadczane przez osoby chorujące psychicznie
(izolacja społeczna, brak pracy ze względu na chorobę itp.; 21)
n) przemoc domowa wobec mężczyzn (22)
o) przemoc wśród młodzieży (w środowisku rówieśniczym; 22)
p) nadużywanie alkoholu przez młodzież (22)
q) nadużywanie alkoholu ogólnie przez mieszkańców (22)
r) akty przemocy w przestrzeni publicznej (niebezpieczne
miejsca; 22)
s) rzadsze i/lub płytsze relacje międzyludzkie (22)
t) inne, jakie? (17)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
* liczba respondentów, którzy odnieśli się do danej sytuacji
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Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Proszę wskazać, czy w ciągu minionych dwóch lat (2019-2020) w ramach Pani /Pana instytucji były
podejmowane specjalistyczne działania wspierające osobę / rodzinę? Proszę wskazać odpowiedź w odniesieniu do tych sytuacji, które wystąpiły
na terenie powiatu w ciągu minionych dwóch lat, można wskazać kilka odpowiedzi w wybranym wierszu.

Tabela 42 Działania wspierające
pokierowaliśmy
podejmoosobę do innej
waliśmy
instytucji /
działania
organizacji
pomocowe
pomocowej

wybrane zagadnienie problemowe

a) uzależnienie młodzieży od internetu i/ lub gier komputerowych, podejmowane
działania:
 pogadanki funkcjonariuszy policji
 Szkolenia dla dzieci i dorosłych. Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną.
 Lekcje wychowawcze i spotkania z psychologami
 pogadanki, wizyta w PPP
 terapia psychologiczna, psychoedukacja rodziców /opiekunów; skierowanie
do placówki ochrony zdrowia
 działania prowadzone przez placówki oświatowe
b) uzależnienie młodzieży od telefonu komórkowego (fonoholizm), podejmowane
działania:
 pogadanki funkcjonariuszy policji
 Szkolenia dla dzieci i dorosłych. Wprowadzenie zakazu używania telefonów
komórkowych na terenie szkoły.
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10
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1
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wybrane zagadnienie problemowe

podejmowaliśmy
działania
pomocowe

pokierowaliśmy
osobę do innej
instytucji /
organizacji
pomocowej

przekazaliśmy
informację
o tej sytuacji
do innej
instytucji lub
organizacji

nie
podejmowaliśmy
żadnych
działań

inna
odpowiedź

11

6

2

9

0

3

1

0

18

1





Lekcje wychowawcze i spotkania z psychologami
pogadanki, wizyta w PPP
terapia psychologiczna, psychoedukacja rodziców /opiekunów; skierowanie
do placówki ochrony zdrowia
 działania prowadzone przez placówki oświatowe
c) problemy psychiczne lub wymagające wsparcia psychologicznego wśród
młodzieży
 spotkania z e specjalistami z Poradni PP w lipsku, konsultacje
 Działania podejmowane przez pedagoga szkolnego i wychowawców
na terenie szkoły. Współpraca z psychologami z PP-P w Lipsku psychologami
 Kierowanie uczniów do specjalistów, zachęcanie do korzystania z pomocy
fachowej, np. psychiatrzy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 pogadanki z przedstawicielami instytucji PPP
 terapia i psychoedukacja; placówki ochrony zdrowia, szkoła
 Kierowanie uczniów do specjalistów, zachęcanie do korzystania z pomocy
fachowej, np. psychiatrzy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 terapia i psychoedukacja; placówki ochrony zdrowia, szkoła
 Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna (2x)
 terapia i psychoedukacja; placówki ochrony zdrowia, szkoła
 działania prowadzone przez placówki oświatowe
d) trudności młodzieży lgbt (szykany w szkole / środowisku rówieśniczym etc.)
 psychoterapia; placówka ochrony zdrowia
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wybrane zagadnienie problemowe

podejmowaliśmy
działania
pomocowe

pokierowaliśmy
osobę do innej
instytucji /
organizacji
pomocowej

przekazaliśmy
informację
o tej sytuacji
do innej
instytucji lub
organizacji

nie
podejmowaliśmy
żadnych
działań

inna
odpowiedź

3

1

2

17

1

3

1

1

17

1

2

2

1

17

1

7

0

0

12

1

1

0

0

19

1

5

1

0

15

2

 działania prowadzone przez placówki oświatowe
e) przemoc fizyczna wobec seniorów
 Prokuratura Rejonowa
 Sąd, Prokuratura, Zespół Interdyscyplinarny
f) przemoc materialna wobec seniorów (zabieranie pieniędzy)
 Prokuratura Rejonowa
 Sąd, Prokuratura, Zespół Interdyscyplinarny
g) przemoc psychiczna wobec seniorów
 Prokuratura Rejonowa
 Sąd, Prokuratura, Zespół Interdyscyplinarny
h) samotność seniorów
 usługi opiekuńcze
 Spotkania integracyjne z udziałem seniorów.
 Program ,,Opieka 75+"
i) konieczność sprawowania opieki przez seniorów (60+) nad starszymi rodzicami
(80+)
j) niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych fizycznie i/lub intelektualnie
(i) i/lub z zaburzeniami psychicznymi
 niepełnosprawność intelektualna rodziców; konsultacje z GOPS i sądem
 niepełnosprawność intelektualna
 pokierowanie do ZUS, KRUS
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wybrane zagadnienie problemowe

podejmowaliśmy
działania
pomocowe

pokierowaliśmy
osobę do innej
instytucji /
organizacji
pomocowej

przekazaliśmy
informację
o tej sytuacji
do innej
instytucji lub
organizacji

nie
podejmowaliśmy
żadnych
działań

inna
odpowiedź

7

0

0

13

3

2

0

0

17

2

5

0

0

14

3

2

1

1

17

1

10

2

0

9

2

k) niski poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych fizycznie i/ lub
intelektualnie i/lub z zaburzeniami psychicznymi
 rejestracja w PUP, przedstawianie ofert pracy
 udział w konsultacjach z MOWES Radom
 Ze wzgl. na wykonywaną działalność jako placówka świadcząca usługi
opiekuńcze, osoby niepełnosprawne nie uaktywniają się zawodowo
z powodu niepełnosprawności
l) nadopiekuńczość (ograniczanie aktywności i samodzielności) wobec osób
niepełnosprawnych fizycznie i /lub intelektualnie i/lub z zaburzeniami psychicznymi
w środowisku domowym
m) problemy doświadczane przez osoby chorujące psychicznie (izolacja społeczna,
brak pracy ze względu na chorobę itp.)
 zapobieganie izolacji, organizacja zajęć
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 konsultacje u psychologa, terapia
 Mieszańcy DPS korzystają ze wsparcia psychologicznego w ramach
podstawowych działań placówki.
n) przemoc domowa wobec mężczyzn
 Sąd, Prokuratura, Zespół Interdyscyplinarny
o) przemoc wśród młodzieży (w środowisku rówieśniczym)
 spotkania z policjantami, przedstawienia profilaktyczne
 Organizacja pogadanek i spektakli profilaktycznych.
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wybrane zagadnienie problemowe

podejmowaliśmy
działania
pomocowe

pokierowaliśmy
osobę do innej
instytucji /
organizacji
pomocowej

przekazaliśmy
informację
o tej sytuacji
do innej
instytucji lub
organizacji

nie
podejmowaliśmy
żadnych
działań

inna
odpowiedź

6

1

0

13

1

4

1

1

16

0

3

0

1

16

1

7

0

0

13

2

 Pogadanki w klasach, spotkania z prawnikami i policjantami
 konsultacje, terapia; współpraca ze szkołami, policją
 Sąd
 Policja
p) nadużywanie alkoholu przez młodzież
 Pogadanki i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
 Lekcje wychowawcze, pogadanki, spotkania z policjantami, psychologiem
 pogadanki
 terapia psychologiczna psychoedukacja rodziców
 sąd
q) nadużywanie alkoholu ogólnie przez mieszkańców
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 pomoc psychologiczna
 Sąd, Prokuratura, Komisje Alkoholowe
r) akty przemocy w przestrzeni publicznej (niebezpieczne miejsca)
 sąd
s) rzadsze i/lub płytsze relacje międzyludzkie
 organizacja imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych
 Organizacja imprez integracyjnych w środowisku lokalnym.
 Zachęcanie rodziców uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych
 mediacje, terapia; współpraca ze szkołami
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wybrane zagadnienie problemowe

podejmowaliśmy
działania
pomocowe

pokierowaliśmy
osobę do innej
instytucji /
organizacji
pomocowej

przekazaliśmy
informację
o tej sytuacji
do innej
instytucji lub
organizacji

nie
podejmowaliśmy
żadnych
działań

inna
odpowiedź

0

0

0

16

1



W społeczności DPS zachodzą ciągłe relacje międzyludzkie ze względu
na charakter placówki, życie zbiorowe z uwzględnieniem prawa
do intymności.
t) inne, jakie?
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego
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Uczestników badania pytano także o ich obserwacje życia społecznego w odniesieniu
do wybranych grup społecznych: młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
Ankietowani zaznaczali które z podanych stwierdzeń dobrze opisuje sytuację osób młodych
(w wieku około 16-25 lat) mieszkających na terenie powiatu lipskiego, osób bezrobotnych i osób
niepełnosprawnych. Najczęściej wskazywano, że dla osób młodych nie ma zbyt wielu
możliwości oraz że w usamodzielniający się młodzi wolą na stałe wyjechać. W odniesieniu
zarówno do osób bezrobotnych jak i osób niepełnosprawnych wskazywano najczęściej, że dużo
osób mieszka na terenie powiatu oraz że ich potrzeby i oczekiwania są respondentom niezbyt
dobrze znane. Szczegółowe zestawienie zawiera Tabela 43, Tabela 44 oraz Tabela 45.
Tabela 43 Sytuacja ludzi młodych z terenu powiatu
liczba
odpowiedzi

wybrane opisy sytuacji
W powiecie lipskim nie ma zbyt wielu możliwości do spędzania czasu wolnego dla osób
młodych
Osoby młode usamodzielniające się w dorosłym życiu wolą na stałe wyjechać
W powiecie lipskim mieszka mało osób młodych
Osoby młode są niezbyt aktywne społecznie (spędzają czas na indywidualnych
zajęciach lub z najbliższą rodziną)
Nie znam zbyt dobrze potrzeb i oczekiwań ludzi młodych z terenu powiatu lipskiego
W powiecie lipskim mieszka wiele osób młodych
Osoby młode są raczej aktywne społecznie (chętnie angażują się w różne działania
na rzecz lokalnej społeczności)
W powiecie lipskim są różne możliwości spędzania czasu wolnego dla osób młodych
Osoby młode usamodzielniając się w dorosłym życiu często decydują się na pozostanie
na terenie powiatu lipskiego (lub chętnie wracają np. po zakończeniu nauki)
Co jest potrzebne ludziom młodym mieszkającym na terenie powiatu lipskiego? (czego
brakuje?), 7 odpowiedzi:
 Obserwuje się, iż na terenie powiatu lipskiego brak jest atrakcyjnych miejsc
pracy, po ukończeniu szkoły. Brak miejsc kulturalno-rozrywkowych, brak
infrastruktury mieszkaniowej.
 Imprezy klubowe, sport, brakuje zaradności
 miejsc integracji społecznej, rozwijania zainteresowań, wsparcie uzdolnień,
stworzenie perspektyw na przyszłość.
 miejsc pracy
 atrakcyjna oferta czasu wolnego dostępna jest dla każdej młodej osoby;
w zakresie: kultury, zdrowia, rozwoju fizycznego (coś więcej niż piłka nożna),
ekologii, komunikacyjnych, przedsiębiorczości i kreatywności, postaw proobywatelskich; rozwijanie u młodych umiejętności zdobywania potrzebnej
wiedzy również poza systemem szkolnym, by zrozumieli potrzebę uczenia się
przez całe życie; włączanie w życie publiczne; wspieranie aktywności
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liczba
odpowiedzi

wybrane opisy sytuacji
młodzieży, w podejmowaniu przez nich działań na rzecz środowiska lokalnego;
przygotowanie liderów młodzieżowych
 miejsc pracy, dobrze płatnej pacy, miejsc gdzie mogli by wyjść ze znajomymi i
w kulturalny sposób spędzić czas
 Atrakcyjnych miejsc pracy. Większa ilość miejsc do spędzania czasu wolnego.
k) Inne (jakie?)

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, wypełnienia 23
Tabela 44 Sytuacja ludzi bezrobotnych z terenu powiatu
liczba
odpowiedzi
Na terenie powiatu lipskiego mieszka wiele osób bezrobotnych
17
Nie znam zbyt dobrze potrzeb i oczekiwań osób bezrobotnych z powiatu lipskiego
14
Jest mało form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
9
Wsparcie PUP nie jest zbyt skuteczne w zakresie znalezienia pracy
9
Dzięki wsparciu PUP osoby bezrobotne mogą znaleźć pracę
8
Bezrobocie na terenie powiatu lipskiego wynika z biernej postawy osób bezrobotnych
7
Osoby bezrobotne z terenu powiatu lipskiego nie są zainteresowane znalezieniem
6
pracy / nie szukają pracy
Bezrobocie na terenie powiatu wynika z braku kwalifikacji zawodowych osób
5
bezrobotnych
wybrane opisy sytuacji

Jakie inne instytucje (organizacje) na terenie powiatu lipskiego skutecznie
pomagają znaleźć pracę?:





urzędy gmin i urząd powiatowy
rodzina,
Agencja Zatrudnienia
Starostwo Powiatowe

4

Co jest potrzebne osobom bezrobotnym na terenie powiatu lipskiego?
(czego brakuje?):
 miejsca pracy
 Odpowiednia oferta pracy
Inne (jakie?)

2

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, wypełnienia: 22
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Tabela 45 Sytuacja osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
liczba
odpowiedzi

wybrane opisy sytuacji

Nie znam zbyt dobrze potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych z powiatu
lipskiego
Na terenie powiatu mieszka wiele osób niepełnosprawnych
W powiecie są różne możliwości spędzania czasu wolnego dla osób
niepełnosprawnych (dostępność miejsc, np. świetlic / klubów i oferta
instytucji)
Osoby niepełnosprawne są niezbyt aktywne społecznie (spędzają czas
na indywidualnych zajęciach lub z najbliższą rodziną)
Osoby niepełnosprawne są zdane na opiekę / pomoc osób najbliższych
i są od nich zależne
Osoby niepełnosprawne są raczej aktywne społecznie (chętnie angażują się
w różne działania na rzecz lokalnej społeczności)
Pomimo oferty różnych instytucji osoby niepełnosprawne nie mogą z niej
korzystać ze względu na brak transportu
W powiecie nie ma zbyt wielu możliwości do spędzania czasu wolnego dla
osób niepełnosprawnych (dostępność miejsc, np. świetlic / klubów i oferta
instytucji)
Co jest potrzebne osobom niepełnosprawnym mieszkającym w powiecie lipskim?
(czego brakuje?), 4 odpowiedzi:
 Utworzenie placówki czasowego pobytu osób starszych, samotnych,
pozbawionych opieki.
 oferta dot. spędzania czasu wolnego; możliwości rehabilitacji
 Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 większa liczba asystentów, mieszkania chronione

Osoby niepełnosprawne mogą prowadzić samodzielne życie, a w razie
potrzeby jest dostępna oferta wsparcia jak np. asystenci, dowóz czy
mieszkania chronione
l) Inne (jakie?)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego, wypełnienia: 24

***
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