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1. Wprowadzenie
Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi
terytorialnie gminami, zgodnie z art. 19 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013
poz. 182 z późn. zm.), a także w zakresie polityki rynku pracy opracowanie i realizacja
programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część
powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 poz. 674 z późn.
zm.).
Strategia opracowana została po wnikliwej analizie istniejących zasobów polityki
społecznej, sytuacji na lokalnym rynku pracy, danych dotyczących sytuacji społecznodemograficznej mieszkańców w oparciu o materiały zebrane przede wszystkim w toku
konsultacji z przedstawicielami jednostek powiatu lubartowskiego. Zamieszczone dane
pochodzą m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lubartowie oraz jednostek powiatowych i gminnych. Bardzo pomocne okazało
się przeprowadzenie badania ankietowego, które pozwoliło na wyodrębnienie
najważniejszych problemów mieszkańców powiatu lubartowskiego. Analizą objęto
informacje, sprawozdania i opracowania, na podstawie których dokonano oceny ogólnej
sytuacji społecznej w powiecie, a następnie identyfikacji głównych problemów społecznych.
Określono cele strategiczne i wskazano kierunki działań zmierzające do rozwiązywania
najistotniejszych problemów społecznych.
W pracach nad przygotowaniem dokumentu uczestniczył Zespół do spraw
opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim
na lata 2014-2020, powołany przez Starostę Lubartowskiego Zarządzeniem nr 3/14
w dniu 15 stycznia 2014 r., w składzie:
1) Jerzy Piekarczyk – Przewodniczący;
2) Iwona Maj – Zastępca Przewodniczącego;
3) Członkowie Zespołu:
a) Agnieszka Sztuk – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie,
koordynator prac zespołu,
b) Beata Pankowska – Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie,
c) Danuta Ciołecka – Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie,
d) Edyta Lewtak – Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie,
e) Grzegorz Mazuś – Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie,
f) Renata Grzeszczak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju,
g) Monika Łazorczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju,
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h) Anna Zielińska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie,
i) Irena Karpińska – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania
Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich,
j) Aneta Skarżyńska – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania
Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich,
k) Patrycja Gajowniczek – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie,
l) Marta Ławnik – Bursa Szkolna w Lubartowie,
m) Urszula Bednarczyk – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie,
n) Elżbieta Rola – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
o) Jacek Bednarski – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
p) Katarzyna Wierzchoń-Krysińska – Zespół Szkół w Kocku,
q) Anna Kuszner – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie,
r) Ewa Skomorowska – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie,
s) Monika Tracz – Dom Pomocy Społecznej w Kocku,
t) Monika Kutnik – Dom Pomocy Społecznej w Kocku,
u) Renata Wróblewska – Dom Pomocy Społecznej w Kocku,
v) Grażyna Kosmala – Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim,
w) Joanna Dejko – Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim,
x) Eliza Franczak – Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim,
y) Iwona Tymoszuk – Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim,
z) Jolanta Włoszek – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie.
Niniejsze opracowanie powstało przy uwzględnieniu dokumentów strategicznych
i programowych, zarówno krajowych, regionalnych, jak i lokalnych, o kluczowym znaczeniu
dla planowania i realizacji celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Lubartowskim. Strategia jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla
krajowego: Strategią Rozwoju Kraju 2020, a także ze Strategią Rozwoju Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020, a także z Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji
i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej
i jej otoczenia w województwie lubelskim na lata 2013-2020.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Lubartowskiego na lata
2014-2020 nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań realizowanych bezpośrednio
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie. Strategia proponuje przede
wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich
instytucji działających na polu polityki społecznej w powiecie. Taka zasada partnerstwa
i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki spójności społecznej
Unii Europejskiej.
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2. Diagnoza sytuacji społecznej powiatu
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013,
poz. 595 ze zm.) reguluje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym realizowane przez
powiat. Między innymi są to zadania z zakresu: edukacji publicznej, promocji i ochrony
zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, polityki
prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy, polityki prorodzinnej, porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Poprzez wykonanie określonych ustawą zadań, powiat zaspakaja
podstawowe potrzeby mieszkańców.

2.1. Położenie i sytuacja demograficzna.
Powiat lubartowski położony jest w województwie lubelskim. Sąsiaduje z powiatami:
lubelskim, puławskim, ryckim, łukowskim, radzyńskim, parczewskim, łęczyńskim. Stanowi
lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium
obejmujące:
− gmina miejska – Lubartów,
− gminy miejsko-gminne: Kock, Ostrów Lubelski,
− gminy wiejskie: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów,
Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów.

Mapa powiatu lubartowskiego
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Powiat charakteryzuje się korzystnym układem osadniczym. W skład wchodzą trzy
miasta usytuowane w różnych częściach powiatu. Układ przestrzenny powiatu stanowią
zwarte jak i rozproszone formy osadnictwa. Zabudowa wiejska jednorodzinna stanowi
główną formę budownictwa. W małym stopniu występują wsie o zabudowie nieregularnej,
rozproszonej i kolonialnej. Wiele wsi zachowało swój historyczny wygląd. Występują
również pałace, kompleksy dworskie oraz obiekty kultu religijnego. Droga krajowa łącząca
południową i północną Polskę przebiega przez powiat.
Powiat lubartowski zamieszkuje 90 tyś. osób, co stanowi 70 osób na 1 km2
(gęstość zaludnienia). Analizując dane na koniec grudnia 2007-2012 można wnioskować,
że liczba ludności w ostatnim czasie osiągnęła poziom sprzed 6 lat, z różnicą 5 osób. Jednak
jest to tendencja spadkowa. W powiecie lubartowskim na koniec 2012 roku liczba ludności
wynosiła 90240 osób. W porównaniu do roku 2010 liczba ludności zmniejszyła się
o 322 osoby.
Wykres Nr 1. Ludność powiatu lubartowskiego w latach 2007-2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Tabela Nr 1. Prognozy ludności powiatu lubartowskiego na lata 2015-2035.
Ludność

2015

2020

2025

2030

2035

88408
87013
85180
82797
79969
Ogółem
43547
42977
42132
40993
39651
Kobiety
44861
44036
43048
41804
40318
Mężczyźni
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
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Wykres Nr 2. Prognozy ludności powiatu lubartowskiego na lata 2015-2035.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Prognozy dla powiatu lubartowskiego szacują stały spadek liczby mieszkańców.
Prognozy GUS określają, że liczba ludności na przestrzeni lat będzie się zmniejszała, średnio
o 2 tys. osób przez 5 kolejnych lat.
Tabela Nr 2. Struktura wieku mieszkańców powiatu lubartowskiego w latach 2007-2012.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

90235 89975 89876 90562 90470 90240
powiat lubartowski
19365 18922 18491 18302 18180 17876
- wiek przedprodukcyjny
55537 55735 55972 56677 56460 56213
- wiek produkcyjny
15333 15318 15413 15583 15830 16151
- wiek poprodukcyjny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Strukturę wiekową ludności powiatu przedstawia tabela, z której wynika,
że w analizowanych latach najliczniejsza grupa mieszkańców to osoby w wieku
produkcyjnym, natomiast najmniejszą stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Struktura
wiekowa ludności powiatu w ostatnich latach ulega stałym zmianom w kierunku malejącej
liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz stale rosnąca grupa w wieku
poprodukcyjnym.
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Wykres Nr 3. Struktura wieku mieszkańców powiatu lubartowskiego w latach 2007-2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Ruch naturalny w powiecie cechuje tendencja spadkowa. Liczba zawartych małżeństw
w ostatnich latach drastycznie spada. W stosunku do roku 2007 o 126 małżeństw. Ujemny
przyrost naturalny, który w roku 2012 sięgnął 115 osób, świadczy o starzeniu się
społeczeństwa. W ostatnich 6 latach średnio rocznie rodziło się ok 1000 dzieci. W roku 2008
i 2011 odnotowano najwyższą liczbę urodzeń. Jednak i na wysokim liczbowo poziomie
odnotowano zgony.
Tabela Nr 3. Ruch naturalny w powiecie lubartowskim w latach 2007-2012.
2007
Urodzenia

2008

2009

2010

2011

1001
1027
1002
987
1021
Zgony
967
1133
1083
1081
1044
Przyrost naturalny
34
-106
-81
-94
-23
Liczba zawartych małżeństw
644
664
605
557
515
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

2012
942
1057
-115
518

W każdym roku odnotowano mniejszy poziom urodzeń w stosunku do liczby zgonów.
Poziom na przestrzeni ostatnich 6 lat wydaje się być wyrównany z tendencją spadkową.
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2.2. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna pomaga przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe tym, którzy nie są
w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im
życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest
także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających
do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Na terenie powiatu
lubartowskiego funkcjonuje dwanaście gminnych ośrodków pomocy społecznej, jeden
miejski ośrodek pomocy społecznej oraz jedno powiatowe centrum pomocy rodzinie.
Tabela Nr 4. Powody przyznania pomocy przez ośrodki pomocy społecznej powiatu
lubartowskiego osobom w trudnej sytuacji życiowej w latach 2010-2013.
Liczba rodzin

Powód trudnej sytuacji życiowej
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2955

2421

2310

2423

2377

2398

2468

sieroctwo

18

17

27

21

11

15

14

bezdomność

24

24

21

24

37

41

36

362

489

388

525

558

535

623

bezrobocie

2076

1501

1545

1708

1709

1816

1961

niepełnosprawność

1160

941

946

962

977

960

939

992

962

999

991

1050

1072

1192

1035

731

712

713

692

643

688

39

35

24

25

26

38

75

269

230

238

289

235

235

232

ubóstwo

potrzeba ochrony macierzyństwa

długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego - ogółem
przemoc w rodzinie
alkoholizm
narkomania
trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego
zdarzenie losowe

2

3

2

3

2

1

5

28

19

22

28

27

29

39

33

18

48

18

19

28

26

sytuacja kryzysowa

32

14

18

16

15

6

29

56
3
7
0
0
1
klęska żywiołowa lub ekologiczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ops powiatu lubartowskiego.

0
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Specyfiką działalności systemu pomocy społecznej jest różnorodność kategorii osób
korzystających z pomocy społecznej. Analiza danych otrzymanych z ośrodków pomocy
społecznej wykazała, że najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy społecznej
są: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, ochrona macierzyństwa czy alkoholizm.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której
nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo
do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W powiecie funkcjonują trzy domy pomocy
społecznej oraz środowiskowy dom samopomocy. Liczbę mieszkańców w kolejnych latach
przedstawia poniższe zestawienie. Należy zauważyć, że dps w ostatnich latach przezywają
kryzys, gdyż liczba wolnych miejsc stale wzrasta. Po zmianach zasad odpłatności za pobyt
ośrodki pomocy starają się zapewnić usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób
potrzebujących, bądź kierują do placówek o niższym koszcie utrzymania.

Wykres Nr 4. Liczba osób zamieszkałych w dps powiatu lubartowskiego w latach 2007-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR Lubartów.

Jedną z jednostek organizacyjnych powiatu lubartowskiego jest Dom Pomocy
Społecznej w Ostrowie Lubelskim. Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną
dla dorosłych kobiet i mężczyzn, niepełnosprawnych intelektualnie. Oferuje 100 miejsc.
Świadczy usługi bytowe, wspomagające i rehabilitacyjne na poziomie obowiązującego
standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców,
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z uwzględnieniem stopnia ich fizycznej i psychicznej niepełnosprawności. Podopieczni mają
możliwość udziału w różnych zajęciach terapii zajęciowej. Na terenie placówki
działają pracownie: ergoterapii, plastyczno-rękodzielnicza, komputerowo-sensoryczna,
sala usprawniania ruchowego. Mieszkańcy uczestniczą również w różnego rodzaju imprezach
integracyjnych, sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych organizowanych przez Dom jak
i inne placówki pomocy społecznej z terenu powiatu, województwa. W realizacji zadań
wspiera DPS młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy ZS w Ostrowie
Lubelskim.
Tabela Nr 5. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim w latach 20072013.
Lp

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ilość osób na koniec roku
1
Ilość osób przyjętych w ciągu roku
2
Zgony
3
Przeniesienie do innej placówki
4
Przedział wiekowy mieszkańców:
5
19 – 40
6
41 – 60
7
61 – 74
8
75 – wyżej
9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie
Lubelskim.

101
10
4
1

102
3
2
-

103
5
3
1

103
3
1
2

103
2
2
-

98
1
1
-

98
4
4
-

28
61
11
1
danych

29
32
30
29
60
57
53
50
12
13
18
22
1
1
2
2
z Domu Pomocy Społecznej

25
25
46
43
25
26
2
4
w Ostrowie

Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku jest placówką przeznaczoną
dla 80 kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy
mają zapewnioną całodobową opiekę lekarza rodzinnego, ponadto korzystają z licznych
poradni specjalistycznych. Bezpośrednią, holistyczną i kompleksową opiekę nad
mieszkańcami świadczą pielęgniarki i opiekunowie, zapewniając pomoc w podstawowych
czynnościach życiowych, pielęgnację ciężko chorych, wykonywanie czynności
diagnostycznych, profilaktykę i terapię antyodleżynową, nadzór nad prawidłowym
żywieniem. Jedną z form aktywizacji mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej jest udział
w szerokiej gamie zajęć z zakresu terapii zajęciowej. Aktywizacja, umożliwia prowadzenie
twórczego i harmonijnego życia, jest podstawą leczenia wielu chorób, opóźnia proces
starzenia, włącza jednostkę do życia w społeczności itd. Mieszkańcy mają możliwość
uczestniczenia w różnych formach zajęć terapeutycznych, prowadzonych w świetlicy
i pracowni terapii zajęciowej: zajęcia plastyczne, kulinarne, muzykoterapia, biblioterapia.
W realizacji zadań wspiera DPS Kock młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego
przy Zespole Szkół w Kocku oraz przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kocku.
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Tabela Nr 6. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kocku w latach 2007-2013.
Lp

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ilość osób na koniec roku
102
100
95
100
103
89
1
Ilość osób przyjętych w ciągu roku
16
9
25
16
14
11
2
Zgony
15
11
19
9
22
19
3
Przeniesienie do innej placówki
1
2
0
4
1
0
4
Przedział wiekowy mieszkańców:
5
19 – 40
1
1
1
1
1
1
6
41 – 60
11
9
14
17
12
16
7
61 – 74
35
35
38
39
30
21
8
75 – wyżej
53
50
47
46
46
42
9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Domu Pomocy Społecznej w Kocku.

2013
80
6
17
0
1
15
19
33

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
w Jadwinowie działa na podstawie Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod
nazwą: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego
dla 95 mieszkańców – osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych, która
została zawarta pomiędzy Powiatem Lubartowskim a Zgromadzeniem Sióstr Świętego
Feliksa z Kantalicjo Prowincji Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie w sprawie
prowadzenia i finansowania Domu Pomocy w Jadwinowie. Dom jako własność
Zgromadzenia jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla 95 kobiet w podeszłym wieku
oraz przewlekle somatycznie chorych. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze oraz
wspomagające: kontakt z psychologiem, terapia zajęciowa, zaspokajanie potrzeb duchowych.
Mieszkanki w ciągu roku uczestniczą w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, jak
imieniny, zabawy karnawałowe, spotkania integracyjne z innymi domami pomocy społecznej,
spacery, czy wyjazdy na zakupy do Lubartowa, bądź na coroczną pielgrzymkę
do wskazanego sanktuarium, a w okresie letnim grillowanie. Do dps przychodzą dzieci
i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół z przedstawieniami jasełek, czy też piosenkami, tańcami,
bądź występami artystycznymi.
Tabela Nr 7. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie w latach 2007-2013.
Lp
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
95
98
93
89
99
89
87
1 Ilość osób na koniec roku
33
36
38
34
19
32
26
2 Ilość osób przyjętych w ciągu roku
25
38
40
21
27
32
24
3 Zgony
1
0
0
1
2
1
0
4 Przeniesienie do innej placówki
5 Przedział wiekowy mieszkańców:
0
0
0
0
0
1
1
6 19 – 40
8
7
7
7
7
9
8
7 41 – 60
11
11
19
18
17
14
17
8 61 – 74
79
74
63
74
65
63
60
9 75 – wyżej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Domu Pomocy Społecznej w
Jadwinowie.
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W powiecie lubartowskim funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy:
o zasięgu powiatowym w Lubartowie oraz zasięgu gminnym w Jamach.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie jest placówką dysponującą
60 miejscami dla dorosłych, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu lubartowskiego
w tym:
− osób przewlekle psychicznie chorych
− osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym.
Placówka zatrudnia: terapeutów i instruktorów terapii zajęciowej, instruktora kulturalnooświatowego, technika fizjoterapii, pracownika socjalnego, pielęgniarkę oraz specjalistów
lekarza psychiatrę, psychologa i pedagoga. Zgodnie ze Statutem Środowiskowego Domu
Samopomocy w Lubartowie, do zadań należy zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,
zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych uczestników a w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

rehabilitacja społeczna i usługi wspomagające,
rehabilitacja fizyczna,
psychiatryczna opieka zdrowotna,
wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne,
wyżywienie
współpraca z rodzinami i opiekunami osób korzystających z usług Domu.
współpraca w realizacji usług z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz
osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, mająca na celu budowę sieci
społecznego wsparcia.
h) interwencja kryzysowa

W trakcie pobytu w placówce uczestnicy mogą korzystać z zajęć w pracowniach:
komputerowej, kulinarnej, stolarsko - mechanicznej, zaradności życiowej, aktywizacji
ruchowej, ruchu i zabawy, rewalidacji indywidualnej, plastyczno-rękodzielniczej, plastycznej
oraz zajęć świetlicowych. W ramach zajęć przygotowywany jest ciepły posiłek – obiad.
Jedną z form pracy z uczestnikami stanowią treningi samoobsługi i umiejętności społecznych
prowadzone przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników. Typ treningu dostosowany
jest do potrzeb i sprawności uczestnika oraz ustalany przez Zespół Wspierająco Aktywizujący
a zajęcia prowadzone są grupowo lub indywidualnie. Rocznie z usług ŚDS korzysta
ponad 60 osób niepełnosprawnych. Od 2007 placówkę opuściło 41 uczestników.
Tabela Nr 8. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie w latach 20072013.
L.p.

2007

2008

Ilość osób na koniec roku
1
Ilość przyjętych osób w ciągu roku
2
Rezygnacje i zgony
3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie
w Lubartowie.

58
9
9
danych

2009

2010

2011

2012

2013

60
60
56
57
60
61
7
9
1
6
5
8
9
7
0
3
4
9
z Środowiskowego Domu Samopomocy
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2.3. Piecza zastępcza
Dziecko ma zagwarantowane prawo do wychowania w rodzinie, a w razie
konieczności, jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka, wychowywania poza rodziną.
Piecza zastępcza jest sprawowana w sytuacji niemożności zapewnienia dziecku opieki
i wychowania przez rodziców. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić
po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom. Jeżeli dobro dziecka przemawia
za niezwłocznym zapewnieniem mu pieczy zastępczej, należy tę pomoc zapewnić. Formy
pieczy zastępczej stanowią wsparcie dla rodzin biologicznych, które przeżywają trudności
w wypełnianiu swoich funkcji. Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje
do okresu ustąpienia przyczyn umieszczenia, na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia
pełnoletności, a w określonych ustawowo przypadkach nie dłużej niż o ukończenia 25 roku
życia.
Do 31 grudnia 2011 r. na podstawie art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) organizowano opiekę w rodzinach
zastępczych, udzielano pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
umieszczonych w nich dzieci. Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,
poz. 887 z późn. zm.), na mocy której powiat realizuje określone zadania, w tym:
organizowanie pieczy zastępczej mającej na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania
dzieciom w przypadkach niemożności zapewnienia im opieki i wychowania przez rodziców.
Na podstawie art. 76 ust. 1 tejże ustawy oraz zarządzeniem Starosty Lubartowskiego
nr 71/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
zostało wyznaczone również organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Przy Centrum działa
Zespół do spraw pieczy zastępczej. W skład zespołu wchodzą: kierownik, koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, pracownik ds. świadczeń rodzin
zastępczych, pracownik ds. świadczeń usamodzielnianych wychowanków i inni, zapraszani
według potrzeb.
Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonują rodziny zastępcze spokrewnione oraz
rodziny zastępcze niezawodowe. Zgodnie z założeniami Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubartowskim na lata 2013-2015 planuje się przekształcenie
niezawodowej rodziny w zawodową. Liczbę rodzin oraz liczbę dzieci umieszczonych
w rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2009-2013 przedstawiają poniższe zestawienia.
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Tabela Nr 9. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubartowskiego
w latach 2009-2013.
Rodzaj rodziny
zastępczej

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

spokrewniona

70

62

61

48

47

31

37

79

84

niespokrewniona
24
22
19
/ niezawodowa
od 2012
Razem
94
84
80
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR Lubartów.

Tabela Nr 10. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
lubartowskiego w latach 2009-2013.
Rodzaj rodziny
zastępczej

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

spokrewniona

95

84

88

71

69

49

55

120

124

Niespokrewniona
40
36
31
/ niezawodowa
od 2012
Razem
135
120
119
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR Lubartów.

Liczba rodzin oraz liczba dzieci na terenie powiatu lubartowskiego utrzymuje się
na stałym poziomie. Na podstawie art. 180 pkt 13 lit a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy
finansowanie świadczeń pieniężnych dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinnej
pieczy zastępczej na jego terenie, lub na terenie innego powiatu. Rodzina zastępcza otrzymuje
comiesięczne świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej.
Od 2012 r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zestawienie różnic w finansowaniu rodzin zastępczych w oparciu o Ustawę o pomocy
społecznej i Ustawę o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedstawia poniższa
tabela.
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Tabela Nr 11. Różnice w finansowaniu rodzinnej pieczy zastępczej wynikające z Ustawy
o pomocy społecznej a Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziny
spokrewnione

Rodziny
niespokrewnione /
niezawodowe

Finansowanie przez
gminy

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej

do 31.12.2011r.
- 658,80 zł na dziecko
- 988,20 zł na dziecko do 7 r.ż. lub pow. 7 r.
ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności
- 1317,60 na dziecko do 7 r.ż. z
orzeczeniem o niepełnosprawności
- 1152,90 zł na dziecko do 7 r.ż.
- 1482,30 na dziecko do 7 r.ż. z
orzeczeniem o niepełnosprawności
- 823,50 zł na dziecko pow. 7 r.ż.
- 1152,90 na dziecko pow. 7 r.ż. z
orzeczeniem o niepełnosprawności
brak

od 01.01.2012r.
- min. 660,00 zł na dziecko
oraz min. 200 zł na dziecko z
orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności
min. 1000,00 zł na dziecko bez względu
na wiek dziecka
oraz min. 200 zł na dziecko z
orzeczeniem o niepełnosprawności

- w 1 roku pobytu dziecka 10% kosztów
utrzymania
- w 2 roku pobytu dziecka 30% kosztów
utrzymania
- od 3 roku pobytu dziecka 50% kosztów
utrzymania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR Lubartów.
Zgodnie z art. 88 i 89 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz
art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
zadaniem powiatu realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
jest udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobom pełnoletnim, które opuściły rodziny
zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Tabela Nr 12. Usamodzielniani wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych w latach 2009-2013.
Lp. Wychowankowie z:

2009

2010

rodzin zastępczych
35
31
1
placówek opiekuńczo wychowawczych
16
15
2
razem
51
46
3.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR Lubartów.

2011

2012

2013

30
13
43

29
13
42

31
13
43

Liczba usamodzielnianych wychowanków w powiecie lubartowskim kształtuje się
na przestrzeni lat 2009-2013 na podobnym poziomie.
Wychowankom udzielane są następujące rodzaje pomocy:
1.
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
2.
pomoc pieniężna na usamodzielnienie
3.
pomoc na zagospodarowanie
4.
pomoc w postaci pracy socjalnej.
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Tabela Nr 13. Wykaz świadczonych usług dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w latach 2009-2013.
2009
Lp

1

Liczba
osób

2010

kwota w zł

Liczba
osób

kwota w zł

2011
Liczba
osób

2012

kwota w zł

2013

Liczba
osób

kwota w zł

Liczba
osób

kwota w zł

Pełnoletni wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, którym udzielono pomocy:

1.1.

na kontynuowanie nauki

35

203075,10

31

175202,10

30

170550,00

29

171018,30

31

174622,40

1.2.

na usamodzielnienie

9

42822,00

9

40680,90

9

40680,90

3

11529,00

6

31305,00

1.3.

na zagospodarowanie

12

59292,00

13

62891,16

8

39528,00

4

19764,00

5

17823,00

2

Pełnoletni wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, którym udzielono pomocy:

2.1.

na kontunuowanie nauki

16

92890,80

15

77637,48

13

71387,35

13

71300,43

13

54748,01

2.2.

na usamodzielnienie

4

26352,00

2

12780,72

5

32940,00

7

44428,00

2

13176,00

2.3.

na zagospodarowanie

6

29646,00

5

23081,70

2

9841,00

4

17823,00

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR Lubartów.
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Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła zmiany
finansowania usamodzielnianych wychowanków. Kwotowe zmiany przedstawia poniższa
tabela:
Tabela Nr 14. Zestawienie różnic w finansowaniu usamodzielnianych wychowanków
z placówek i rodzin zastępczych w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej oraz o Ustawę
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ustawa o wpieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej
- naukę (comiesięczna)
494,10 zł na osobę
500,00 zł na osobę
- na usamodzielnienie
Zależnie od czasu przebywania Zależnie od czasu przebywania
(jednorazowa)
1647,00 zł – 6588,00 zł
1650,00 zł – 6600,00 zł
- na zagospodarowanie
max. 4941,00 zł
min. 1500,00 zł
(jednorazowa)
min. 3000,00 zł dla osoby z
umiarkowanym albo znacznym
stopniem niepełnosprawności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR Lubartów.
Pomoc na:

Ustawa o pomocy społecznej

Umieszczenie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej następuje zazwyczaj,
gdy brakuje możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
− placówki opiekuńczo-wychowawczej
− regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
− interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Na terenie powiatu lubartowskiego nie funkcjonuje żadna placówka instytucjonalnej
pieczy zastępczej. Jednak zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720), dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje
powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.
W przypadku konieczności umieszczenia dziecka w placówce, powiat lubartowski
zawiera porozumienie z innym powiatem na terenie którego funkcjonuje palcówka
opiekuńczo-wychowawcza. Treść porozumienia określa warunki pobytu dziecka i wysokość
wydatków na jego opiekę i wychowanie. Tabela poniżej zawiera liczbę umieszczonych dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów
na przestrzeni lat 2010 – 2013 oraz roczny koszt wydatków wynikających z porozumień.
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Tabela Nr 15. Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach
2010-2013.
Lp.

2010

2011

2012

Liczba dzieci
31
31
24
1
Kwota
1.236.335,89 1.257.596,37 1.014.829,26
2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR Lubartów.

2013
30
1.277.791,50

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie swoim wsparciem obejmuje
średniorocznie na przestrzeni lat 190 osób. Kierując się dobrem dziecka, zapewnia
wychowanie poza rodziną biologiczną, która przeżywa trudności w wywiązywaniu się
ze swoich funkcji.
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2.4. Niepełnosprawność
Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów społecznych. Wynika
to z powszechności i rozmiaru tego zjawiska. Z niepełnosprawnością fizyczną wiąże się
zazwyczaj brak możliwości pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. wykazały, że liczba osób
niepełnosprawnych w Polsce wynosiła około 4,7 mln (dokładnie 4 697,5 tys.) co stanowiło
12,2 % ludności kraju. Przybliżona ilość osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren
powiatu lubartowskiego na podstawie pisma prezesa zarządu PFRON z dnia 12 lutego
2014 roku wynosi 6812.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie jest jedyną uprawnioną
placówką na terenie powiatu lubartowskiego do wydawania orzeczeń. Zgodnie z art. 71b
ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.) poradnia wydaje:
− orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
− orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole
podstawowej;
− orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
− orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
Analiza wydanych orzeczeń od września 2006 roku do końca sierpnia 2013 roku przedstawia
się następująco:
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Wykres Nr 5. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2006/2007.

Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2006/2007
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PPP w Lubartowie.
W roku szkolnym 2006/2007 najwięcej wydano orzeczeń o potrzebie nauczania
indywidualnego oraz orzeczeń dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. Nie wydano
natomiast orzeczenia dla uczniów niewidomych i słabowidzących.
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Wykres Nr 6. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2007/2008.

Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2007/2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PPP w Lubartowie.
W roku szkolnym 2007/2008 najwięcej wydano orzeczeń o potrzebie nauczania
indywidualnego oraz orzeczeń dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. Nie wydano
natomiast orzeczenia dla uczniów zagrożonych uzależnieniami.
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Wykres Nr 7. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2008/2009.

Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2008/2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PPP w Lubartowie.

W roku szkolnym 2008/2009 najwięcej wydano orzeczeń o potrzebie nauczania
indywidualnego oraz orzeczeń dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. Nie wydano
natomiast orzeczenia dla uczniów zagrożonych uzależnieniami – podobnie jak w poprzednim
roku szkolnym.
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Wykres Nr 8. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2009/2010.

Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2009/2010
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PPP w Lubartowie.
W roku szkolnym 2009/2010 najwięcej wydano orzeczeń o potrzebie nauczania
indywidualnego. Nie wydano natomiast orzeczenia dla uczniów zagrożonych uzależnieniami
– podobnie jak w poprzednim roku szkolnym oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie.
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Wykres Nr 9. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2010/2011.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PPP w Lubartowie.
W roku szkolnym 2010/2011 najwięcej wydano orzeczeń dla uczniów upośledzonych
w stopniu lekkim oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego. Nie wydano
natomiast orzeczenia dla uczniów niedostosowanych społecznie. Od omawianego roku
szkolnego wycofano orzeczenia dla uczniów zagrożonych uzależnieniami.
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Wykres Nr 10. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2011/2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PPP w Lubartowie.
W roku szkolnym 2011/2012 najwięcej wydano orzeczeń dla uczniów upośledzonych
w stopniu lekkim oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego. Nie wydano
natomiast orzeczenia dla uczniów niedostosowanych społecznie. Od omawianego roku
szkolnego wycofano orzeczenia dla uczniów z zaburzeniami zachowania.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020
Strona 26

Wykres Nr 11. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2012/2013.

Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2012/2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PPP w Lubartowie.
W roku szkolnym 2012/2013 najwięcej wydano orzeczeń dla uczniów upośledzonych
w stopniu lekkim oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego. Najmniej wydano
orzeczeń dla uczniów niedostosowanych społecznie (1) oraz uczniów niewidomych
i słabowidzących (3).
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Wykres Nr 12. Suma orzeczeń wydanych przez poradnię od września 2006 roku do końca
sierpnia 2013 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PPP w Lubartowie.
Na podstawie zgromadzonych danych wynika, iż najwięcej orzeczeń poradnia wydała
w roku szkolnym 2010/2011 (131), natomiast najmniej w roku szkolnym 2009/2010 (85).
Zmniejszająca się liczba wydawanych orzeczeń wynika m.in. ze zmniejszającej się liczby
uczniów w powiecie lubartowskim.
Ponadto widać także, iż największą część stanowią orzeczenia o potrzebie nauczania
indywidualnego oraz orzeczenia dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. Najmniej
orzeczeń poradnia wydaje dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych
i słabowidzących, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dla uczniów
zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubartowie wydaje
orzeczenia w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci (do 16-stego roku życia)
bez określania stopnia niepełnosprawności oraz dla dorosłych (po 16-stym roku życia)
z określeniem stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny).
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Zespół wydaje orzeczenia z uwagi na: upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne,
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, choroby narządu wzroku, upośledzenie narządu
ruchu, epilepsję, choroby układu oddechowego i krążenia, choroby układu pokarmowego,
choroby układu moczowo-płciowego, choroby neurologiczne, inne.
Tabela Nr 16. Liczba orzeczeń wydawanych w latach 2007-2013 przez PZON.
Rodzaj orzeczenia

2007

2008

2009

2010

2011

Orzeczenie wydane z określeniem
stopnia niepełnosprawności – osoby po 860 1011 954 1036 1166
16 roku życia
Orzeczenie wydane bez uwzględnienia
351
333
348
274
241
stopnia niepełnosprawności dla osób
przed 16-stym rokiem życia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PZON w Lubartowie.

2012

2013

1357

1105

188

211

Zespół wydaje więcej orzeczeń dla dorosłych niż dla dzieci. Najwięcej orzeczeń
zostało wydanych w 2012 r. (1357), natomiast dla dzieci w 2009 r. (348).
Analiza szczegółowych danych wskazuje, iż we wszystkich omawianych latach
najwięcej orzeczeń dla osób po 16-stym roku życia wydano z uwagi na 3 przyczyny
niepełnosprawności: upośledzenie narządu ruchu, choroby układu oddechowego i krążenia
oraz choroby neurologiczne. Natomiast dla dzieci najwięcej orzeczeń dotyczyło chorób
układu oddechowego i krążenia.

Rehabilitacja społeczna to jeden z istotniejszych aspektów działań kierowanych
do osób niepełnosprawnych. Wynika to z przeświadczenia o potrzebie takiej aktywizacji osób
niepełnosprawnych, której efektem będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
jak również pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Rehabilitacją społeczną
osób niepełnosprawnych zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubartowie. Poniżej przedstawiono ilość wniosków w ramach rehabilitacji społecznej.
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Tabela Nr 17. Charakterystyka udzielonego dofinansowania w ramach rehabilitacji społecznej
w latach 2007-2013.

Dofinansowania organizacji
sportu, kultury, rekreacji
i turystyki.

Dofinansowania likwidacji
barier w komunikowaniu się.

Dofinansowania likwidacji
barier technicznych.

Dofinansowania likwidacji
barier architektonicznych.

Rok

Dofinansowania do
zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne
i środki pomocnicze.

Lp.

Dofinansowania uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych.

Liczba wniosków w ramach:

2007
305
958
19
63
72
1.
2008
343
1431
28
56
28
2.
2009
209
1126
10
10
3
3.
2010
69
931
12
16
7
4.
2011
166
586
15
0
11
5.
2012
304
1067
20
24
21
6.
2013
124
672
11
11
12
7.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PCPR w Lubartowie

1
2
2
4
2
1
1

razem

1418
1888
1360
1039
780
1437
831

Celem rehabilitacji społecznej, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.), jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwa w życiu społecznym. Realizacja powyższego celu odbywa się poprzez:
wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier,
w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych,
w komunikowaniu się i dostępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych
postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

W roku 2012 i 2013 powiat lubartowski przystąpił do realizacji pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Jednostką
odpowiedzialną za realizacje programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubartowie. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne z terenu powiatu
lubartowskiego. W 2012 roku z pomocy w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”
pomoc uzyskało łącznie 21 osób.
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Tabela Nr 18. Dofinansowanie przyznane w ramach pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd” w 2012 roku.
MODUŁ I – 2012 rok
Obszar

Nazwa zadania objętego dofinansowaniem

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu
pomoc
w
zakupie
specjalistycznego
sprzętu
B1
komputerowego wraz z oprogramowaniem.
pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
B2
pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
B3
pomoc
w
zakupie
wózka
inwalidzkiego
C
o napędzie elektrycznym
Pomoc
w
utrzymaniu
sprawności
technicznej
D
posiadanego
wózka
inwalidzkiego
o
napędzie
elektrycznym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PCPR w Lubartowie.
A

Liczba osób
korzystających
z pomocy
2
2
1
1
11
4

W roku 2013 z pomocy w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” pomoc
uzyskało łącznie 109 osób.
Tabela Nr 19. Dofinansowanie przyznane w ramach pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd” w 2013 roku.
Moduł I – 2013 r.
Obszar

Nazwa zadania objętego dofinansowaniem

A1

pomoc do zakupu i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

A2
B1
B2

C1
C2

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w
ramach programu sprzętu elektronicznego i jego
oprogramowania
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego na pędzie
elektrycznym
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Liczba osób
korzystających
z pomocy.
1
1
2
2

6
6
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Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadane
C4
protezy kończyny
Moduł II – 2013 r.
Opłata za naukę (czesne)
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PCPR w Lubartowie.
C3

1
1

32
57

Do szkoły ogólnodostępnej uczęszczają uczniowie niepełnosprawni ruchowo. Szkoły
przychodzą z pomocą takim uczniom poprzez:
− dostosowanie otoczenia w taki sposób, aby uczeń niepełnosprawny mógł się
samodzielnie poruszać (zniesienie barier architektonicznych);
− dostosowanie i zmodyfikowanie pomocy szkolnych tak, by uczeń z nich w pełni
korzystał;
− dostosowania miejsca pracy tak, aby uczeń mógł przyjąć prawidłową pozycję
siedzącą, zwłaszcza przez dłuższy czas, bez zmęczenia;
− przygotowanie nauczycieli do pracy z daną jednostką niepełnosprawności;
− przygotowanie pozostałych uczniów w klasie do niesienia pomocy choremu koledze;
− dostosowania celów edukacyjno-terapeutycznych tak, by odpowiadały indywidualnym
potrzebom i możliwościom ucznia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego;
− stosowanie aktywizujących metod i form pracy dydaktycznej i terapeutycznej;
− zapewnienie odpowiedniej rehabilitacji ruchowej;
− podążanie za procesem chorobowym i bieżące przystosowywanie miejsca nauki;
− umożliwienie uczniowi pełnej komunikacji (zwłaszcza, gdy dziecko jest niemówiące,
lub jego mowa jest znacznie zniekształcona);
− większego niż standardowe użycia w edukacji środków informatycznych;
− rozwijanie zainteresowań ucznia i zdobywania przez niego doświadczeń;
− zachęcanie ucznia do podejmowania częstych interakcji społecznych i zawierania
przyjaźni;
− umożliwienie uczestnictwa w imprezach szkolnych bez względu na bariery
architektoniczne;
− rozbudzanie chęci eksperymentowania w otoczeniu zewnętrznym;
− dawanie okazji do wykazywania się samodzielnością;
− zwiększanie motywacji do nauki i terapii;
− uczenie umiejętności właściwej regulacji emocjonalnej;
− wzmacnianie samooceny dziecka;
− zapewnienie dziecku dostępu do szerokiej sieci wsparcia społecznego w szkole,
środowisku domowym i rówieśniczym;
− zorganizowanie nauczania indywidualnego na terenie szkoły.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju jest prężnie działającą
placówką szkolnictwa specjalnego, jedyną tego typu w powiecie lubartowskim. Ośrodek jest
placówką oświatowo-wychowawczą, która umożliwia kształcenie dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w tym
z niepełnosprawnością sprzężoną. Placówka zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc
specjalistyczną.
W skład Ośrodka wchodzą następujące typy szkół:
− sześcioletnia szkoła podstawowa specjalna
− trzyletnie gimnazjum
− trzyletnia szkoła przysposabiająca do pracy
− trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa o specjalności cukiernik i kucharz.
Uczniowie wszystkich typów szkół mogą zamieszkać w internacie koedukacyjnym.
Wszyscy wychowankowie korzystają z zajęć rewalidacji indywidualnej oraz pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, mogą również rozwijać swoje zainteresowania.
Powszechność występowania niepełnosprawności stawia obowiązek podejmowania
działań zapobiegających powstawaniu oraz łagodzenia jej skutków. Działania na rzecz
osób niepełnosprawnych są zadaniem ogólnospołecznym, bowiem skutki niepełnosprawności
dotyczą wszystkich dziedzin życia.
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2.5. Rynek pracy
Rynek pracy jest miejscem, na którym spotykają się pracownicy oferujący
świadczenie swojej pracy z pracodawcami, którzy poszukują pracowników w celu tworzenia
usług i produktów. Rynek pracy jest mechanizmem gospodarczym, który reguluje wielkość
ilości pracy, którą oferują pracownicy i ilość pracy, której potrzebują przedsiębiorstwa. Rynek
pracy znajduje się w równowadze, kiedy podaż i popyt pracy są równe, co następuje
przy określonym poziomie płacy realnej. Jeśli podaż pracy przewyższa popyt - pojawia się
bezrobocie.
Funkcjonowanie rynku pracy zależy od istniejących w danym kraju instytucji
i przepisów regulujących świadczenie pracy. Rynek pracy ulega ciągłym zmianom.
Z jednej strony, pracownicy odchodzą do grupy biernych zawodowo – przechodzą
na emerytury, kształcą się albo wolą wykonywać prace domowe i opiekować się dziećmi.
Z kolei inni pracownicy zmieniają swoje zajęcie. Część z nich traci pracę i o ile aktywnie
poszukuje nowego zatrudnienia - zasila szeregi bezrobotnych. Bezrobotnymi stają się także
osoby dotąd bierne zawodowo, które bez sukcesu podjęły poszukiwanie pracy.
Wykres Nr 13. Pracujący wg PKD 2007 w powiecie lubartowskim w latach 2007-2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Liczba zatrudnionych wg PKD 2007 obrazuje zamianę płciową w roku 2010 osób
zatrudnionych. Przed rokiem 2010 większy odsetek zatrudnionych to mężczyźni, natomiast
w późniejszym okresie to kobiety stanowiły większy procent zatrudnionych. Na przełomie
lat 2009-2010 nastąpiło zmniejszenie liczby pracujących mężczyzn o ponad 1 tysiąc osób.
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Wykres Nr 14. Podmioty gospodarki narodowej w powiecie lubartowskim w latach 20072012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Wykres Nr 15. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych w powiecie
lubartowskim w latach 2007-2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Liczba podmiotów gospodarki narodowej rośnie. Znaczącą przewagę sektora
prywatnego nad publicznym obrazuje powyższy wykres. W 2012 odnotowano liczbę 5300
podmiotów gospodarki narodowej sektora prywatnego, natomiast sektora publicznego 244.
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Tabela Nr 20. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych w powiecie
lubartowskim w latach 2007-2012.
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
WPISANE DO REJESTRU REGON

2007

2008

2009

2010

2011

2012

podmioty gospodarki narodowej ogółem

5223

5294

5161

5415

5359

5544

sektor publiczny - ogółem

256

232

236

240

239

244

sektor publiczny - państwowe i samorządowe
jednostki prawa budżetowego

191

181

185

187

186

190

2

3

3

3

3

4

sektor prywatny - ogółem

4967

5062

4925

5175

5120

5300

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

4173

4254

4096

4292

4227

4345

sektor prywatny - spółki handlowe

130

130

135

146

152

159

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego

14

15

15

15

15

14

sektor prywatny - spółdzielnie

51

49

49

49

48

47

sektor prywatny - fundacje

5

6

6

9

9

11

189

200

207

213

215

226

sektor publiczny - spółki handlowe

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje
społeczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Do największych pracodawców w powiecie należą takie przedsiębiorstwa jak:
Stella Pack, Rota Frank sp. z o.o, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy sp. jawna, PSS Społem „Jedność” Lubartów,
REMBUD, INWOOD, Drukarnia Pegwan, Solbet S.A, Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Lubartowie, PPHU Komm.
Tabela Nr 21. Wynagrodzenia w powiecie lubartowskim w latach 2007-2012.
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenia

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2169,07 2463,30 2566,02 2746,86 2858,35 2888,47
brutto
w relacji do średniej krajowej
75,7
78,0
77,4
80,0
78,8
77,1
(Polska=100 %)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
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Skala miesięcznych wynagrodzeń obrazuje stały ich wzrost. Jednak w relacji
do średniej krajowej w ostatnich latach wynosi niecałe 70 % tej średniej. Należy zauważyć,
że jest to skłonność malejąca wskaźnika.
Wykres Nr 16. Wynagrodzenia w powiecie lubartowskim w latach 2007-2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
W powiecie lubartowskim nie wszystkie osoby posiadają zatrudnienie. Dużą grupę
stanowią osoby nieaktywne zawodowo oraz zarejestrowane w urzędzie pracy
jako bezrobotne.
Tabela Nr 22. Stopa bezrobocia w powiecie lubartowskim wg stanu na koniec grudnia
w latach 2007-2013.
stopa bezrobocia
w%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

powiat
15,0
13,1
15,0
15,9
16,3
17,2
lubartowski
13,0
11,2
12,9
13,1
13,2
14,2
woj. lubelskie
11,2
9,5
12,1
12,4
12,5
13,4
Polska
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

2013
17,6
14,4
13,4

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. dla powiatu lubartowskiego
wyniosła 17,6%. W porównaniu ze stopą bezrobocia z grudnia 2012 stopa ta wzrosła o 0,4%,
natomiast w porównaniu z grudniem 2007 wzrost ten wyniósł 2,6%. Tendencja wzrostu
bezrobocia występuje także zarówno w skali województwa, jak i całego kraju. Porównując
stopy bezrobocia powiatu lubartowskiego i województwa lubelskiego na przestrzeni
lat 2007-2013 występuje wzrost stopy w powiecie lubartowskim na poziomie 2,0%-4,5%.
W stosunku do kraju stopa bezrobocia w powiecie lubartowskim jest wyższa o 3,6%-8,1%.
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Wykres Nr 17. Stopa bezrobocia w powiecie lubartowskim wg stanu na koniec grudnia
w latach 2007-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Wykres Nr 18. Bezrobotni w powiecie lubartowskim wg stanu na koniec grudnia w latach
2007-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. liczba bezrobotnych wynosiła 6382 osoby,
w tym 3193 to kobiety. Kobiety stanowią 50% osób bezrobotnych powiatu w omawianym
roku. W porównaniu do grudnia poprzedniego roku liczba bezrobotnych wzrosła o 164 osoby.
W roku 2008 nastąpił znaczny spadek liczby bezrobotnych w stosunku do roku 2007 i spadek
ten wynosił 758 osób. Natomiast w roku 2009 liczba bezrobotnych wzrosła w porównaniu
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do roku poprzedniego tj. o 792 osoby. Od roku 2011 do 2013 systematycznie wzrasta liczba
osób bezrobotnych.
Tabela Nr 23. Struktura bezrobotnych w powiecie lubartowskim w latach 2007-2013.
Struktura bezrobotnych

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5604 4846 5638 5625 5860 6218 6382
ogółem
3899 3393 4180 4265 4465 4815 4961
osoby poprzednio pracujące
osoby poprzednio pracujące
278
312
360
169
87
87
238
w tym zwolnieni z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
1705 1453 1458 1360 1395 1403 1421
osoby dotychczas niepracujące
3678 3110 3713 3773 3976 4256 4420
zamieszkali na wsi
684
692
797
634
625
736
605
z prawem do zasiłku
571
643
641
863
586
761
734
bezrobotni nowo zarejestrowani
318
301
289
475
250
371
458
bezrobotni wyrejestrowani
bezrobotni wyrejestrowani z
134
142
130
264
115
250
279
tytułu podjęcia pracy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.
Powyższe zestawienie pozwala zobrazować skalę bezrobocia oraz ruch osób nowo
zarejestrowanych i wyrejestrowanych. W roku 2008 nastąpił spadek liczby osób
bezrobotnych poprzednio pracujących w stosunku do roku 2007 o 506 osób, natomiast
od roku 2009 do 2013 następował systematyczny wzrost liczby bezrobotnych w tej grupie.
W roku 2013 liczba osób bezrobotnych w tej kategorii wzrosła o 781 osób w stosunku
do roku 2009. Analogiczna sytuacja występuje wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi.
W roku 2013 w porównaniu do roku 2012 nastąpił wzrost liczby bezrobotnych zamieszkałych
na wsi o 164 osoby. W latach 2007-2013 najwyższy odsetek osób bezrobotnych z prawem
do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych nastąpił w roku 2008, a najniższy w roku 2013.
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Wykres Nr 19. Bezrobotni z podziałem na płeć w powiecie lubartowskim wg stanu na koniec
grudnia w latach 2007-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.
Na przełomie lat 2007-2013 w ogólnej liczbie bezrobotnych dominującą grupę
stanowiły kobiety. W roku 2013 bezrobocie wśród kobiet i mężczyzn wystąpiło na równym
poziomie. Najwyższy wskaźnik bezrobotnych kobiet odnotowano w latach 2007-2008,
na poziomie ok. 56%. Od roku 2010 do 2013 następuje wzrost liczby bezrobotnych
mężczyzn. Najwyższy wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn nastąpił w latach 2012-2013.
Wówczas liczba zarejestrowanych mężczyzn przekroczyła 3000 osób.
Wykres Nr 20. Bezrobotni w powiecie lubartowskim z podziałem na wiek wg stanu na koniec
grudnia w latach 2007-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.
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Od 2009 roku we wszystkich grupach wiekowych następował wzrost liczby
bezrobotnych. W latach 2007-2013 największą grupę bezrobotnych osób stanowiły osoby
w przedziale wiekowym 25-34 lat. Drugą liczną grupą są bezrobotni wieku 18-24 lat.
Najmniejszy odsetek osób zarejestrowanych to osoby w wieku 60-64 lat.
Wykres Nr 21. Bezrobotni w powiecie lubartowskim ze względu na wykształcenie wg stanu
na koniec grudnia w latach 2007-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.
W latach 2007-2013 najwięcej osób bezrobotnych posiadało wykształcenie:
zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i podstawowe oraz policealne i średnie. Najmniej liczną
grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym i średnim
ogólnokształcącym. Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowili
ok. 33 % ogółu bezrobotnych we wszystkich wskazanych latach.
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Wykres Nr 22. Bezrobotni niepełnosprawni w powiecie lubartowskim z podziałem na płeć
wg stanu na koniec grudnia w latach 2007-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.
W latach 2007-2012 następował systematyczny wzrost liczby osób bezrobotnych
niepełnosprawnych. Jedynie w roku 2013 w stosunku do roku 2012 nastąpił nieznaczny
spadek (4 osoby). W analizowanym okresie następuje przewaga zarejestrowanych kobiet
niepełnosprawnych w stosunku do mężczyzn, z wyjątkiem roku 2008, gdy liczba kobiet
i mężczyzn utrzymała się niemalże na podobnym poziomie.
Wykres Nr 23. Bezrobotni niepełnosprawni w powiecie lubartowskim z podziałem na stopień
niepełnosprawności wg stanu na koniec grudnia w latach 2007-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.
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W omawianym okresie wśród bezrobotnych niepełnosprawnych przeważają osoby
niepełnosprawne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności i następuje ich wzrost
w tej kategorii. Najmniejszą liczbę bezrobotnych niepełnosprawnych stanowią osoby
ze znacznym stopniem niepełnoprawności. Zarejestrowani oni byli jedynie w latach
2009-2012 w liczbie 1-2 osoby.
Wykres Nr 24. Wolne miejsca pracy zgłoszone w latach 2007-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.
W analizowanym okresie najwięcej ofert pracy wpłynęło do urzędu w latach
2007-2008 oraz w roku 2010 i 2013. Najwięcej bezrobotnych przypadających na jedno wolne
miejsce pracy występuje w latach 2009, 2011, 2012.
Na koniec grudnia 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie współpracował
z 532 podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi na terenie powiatu. Wśród nich były
4 duże przedsiębiorstwa. Do, których należą SPZOZ Lubartów, zaliczany do sektora
publicznego oraz Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy sp. jawna, Stella Pack S.A i Roto
Frank sp. z o.o, zaliczane do sektora prywatnego. Współpracował także z 39 przedsiębiorcami
średnimi, w których przeważają przedsiębiorstwa zaliczane do sektora publicznego np. urzędy
gmin, biblioteki, szkoły i przedszkola oraz 489 mikro i małymi przedsiębiorstwami, gdzie
przeważają przedsiębiorstwa zaliczane do sektora prywatnego.
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2.6. Przemoc w rodzinie i przestępczość
Przemoc w rodzinie i przestępczość mogą być zarówno skutkiem, jak i przyczyną
dysfunkcji społeczeństwa. Należy zakwalifikować je do kategorii zachowań negatywnych
o dużej szkodliwości. Realizując art. 6 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
w 2013 roku powstał Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w powiecie lubartowskim na lata 2013-2018. Głównym celem
programu jest ograniczenie skali problemu i skutków przemocy domowej.
Przestępczość przeciwko rodzinie na terenie działania Komendy Powiatowej Policji
w Lubartowie przejawia się głównie w przemocy domowej tj. znęcaniu się nad członkami
rodziny, groźbach karalnych kierowanych pod ich adresem. Konflikt w rodzinie ma charakter
często bardzo złożony, gdyż osoby pokrzywdzone w tym procederze oczekują od Policji tylko
pomocy doraźnej polegającej na chwilowej izolacji sprawcy awantury. Ofiary przemocy
bardzo często nie podejmują decydujących działań, co sprawia, że konflikt narasta, a sprawca
nabiera niemal pewności, że jest bezkarny. Problem ten stanowi duże wyzwanie. Przestępstwa
te dotyczą rodziny, a ofiarami są przede wszystkim kobiety i dzieci. Dzielnicowi bardzo dużo
czasu poświęcają na rozmowy w rodzinach gdzie dochodzi do awantur, których podłożem jest
alkohol i które kończą się interwencją Policji. W czasie pełnionych służb obchodowych
w rejonie służbowym prowadzą na bieżąco rozpoznanie tego zagadnienia i natychmiast
reagują zgodnie z występującymi potrzebami, co przynosi oczekiwane rezultaty. W przypadku
stwierdzenia sytuacji związanej z przemocą w rodzinie, informują o możliwości uzyskania
pomocy w punktach konsultacyjnych podając adresy, telefony kontaktowe. Niejednokrotnie
sami podejmują działania zmierzające do szybszej reakcji instytucji pomocowych.
Ponadto biorą udział w spotkaniach z przedstawicielami Zespołu Służby Kuratorskiej
Sądu Rejonowego w Lubartowie, w trakcie których wypracowywane są wzorce skutecznej
pomocy ofiarom przestępstw, w tym także ofiarom przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
Kuratorzy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania w sprawach
Karnych, Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lubartowie wykonują czynności
kontrolne, diagnostyczne i resocjalizacyjne w stosunku do podopiecznych oraz czynności
doradczo-edukacyjne w stosunku do członków ich rodzin. Kuratorzy rodzinni sprawują
nadzory w sprawach związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, zastosowaniem
obowiązku leczenia odwykowego oraz nadzory nad nieletnimi. W ramach prowadzonych
przez kuratorów dla dorosłych postępowań wykonawczych sprawowane są dozory
w stosunku do osób skazanych, wobec których warunkowo zawieszono wykonanie kary,
warunkowo przedterminowo zwolnionych i osób, wobec których warunkowo umorzono
postępowanie karne. Postępowanie w sprawach tzw. dozorowych prowadzone w związku
ze stosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej przedstawia się w liczbach następująco:
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Wykres Nr 25. Liczba postępowań w sprawach tzw. dozorowych prowadzonych w związku
ze stosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej na terenie powiatu lubartowskiego w latach
2007 -2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
do Wykonywania w sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego
w Lubartowie.
Kuratorzy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń
w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lubartowie uczestniczą
w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i posiedzeniach grup roboczych.
W ramach sprawnej wymiany informacji współpracują Policja, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Lubartowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz
gminne ośrodki pomocy społecznej powiatu lubartowskiego. Polega ona na uczestniczeniu
w spotkaniach, wspólnych wizytach w rodzinach gdzie występowała bądź występuje
przemoc. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie uczestniczą w pracach
miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wielokrotnie widząc
problem nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy domowej kierują stosowne
wnioski o objęcie leczeniem odwykowym.
Od 18 października 2011 roku wprowadzono nowe procedury postępowania
przy sporządzaniu „Niebieskich Kart” zgodne z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta” i Wytycznych Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia
7 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji
procedury „Niebieskie Karty”. W przypadku sporządzenia „Niebieskie Karty” należy
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przekazać oryginał karty do Zespołu Interdyscyplinarnego. Po zmianie Rozporządzenia
w sprawie procedury „Niebieskich Kart” na terenie działania KPP w Lubartowie, policjanci
uczestniczą w spotkaniach Zespołów Interdyscyplinarnych oraz dzielnicowi z poszczególnych
gmin uczestniczą w spotkaniach grup roboczych mając na uwadze realizację zadań w zakresie
zapobiegania przemocy domowej w rodzinie.
Tabela Nr 24. Zestawienie tabelaryczne z podjętych działań przez policjantów KPP
w Lubartowie wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury „Niebieskie Karty”
na terenie powiatu lubartowskiego w latach 2008 -2013.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

1717

1302

1375

1321

1194

1536

- w tym dotyczących
przemocy w rodzinie
procedura „Niebieska Karta”

55

19

10

10

26

96

Liczba pokrzywdzonych w
wyniku przemocy (ogółem):

109

29

19

26

32

163

- kobiety
- mężczyźni
- małoletni

57
3
49

22
2
5

10
2
7

13
4
9

26
2
4

92
10
61

Liczba sprawców przemocy
domowej (ogółem):

56

19

10

11

27

96

- mężczyźni
54
18
10
10
- kobiety
2
1
1
Liczba sprawców przemocy
domowej przewiezionych do
29
9
5
2
PDOZ:
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Lubartowie.
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Liczba przeprowadzonych
interwencji domowych
(ogółem):

Liczba interwencji domowych utrzymuje się na wysokim poziomie, tj. ponad tysiąc
a w roku 2013 przekroczyła 1500 interwencji. W 2013 roku założono prawie 100
„Niebieskich kart”. Statystyki określają, że największą grupę pokrzywdzonych stanowią
kobiety. Należy zauważyć, że wśród pokrzywdzonych są także mężczyźni. Sprawcami
przemocy domowej są także kobiety.
Samo ukaranie sprawcy poprzez skazanie prawomocnym wyrokiem bardzo rzadko
przyczynia się do trwałej zmiany jego zachowania oraz poprawy funkcjonowania w rodzinie.
Uzasadniona jest praca ze sprawcą, która umożliwi mu przyjęcie odpowiedzialności
za własne czyny, umożliwi poznanie i zrozumienie destrukcyjnego charakteru przemocy
prowadząc go do zmiany zachowań. Działania te od 2005 realizowane są przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ,,SIL’’ w Lubartowie jako wsparcie realizacji zadania
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publicznego w ramach realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubartowie przy współpracy z I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej programu
korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Oddziaływania korekcyjnoedukacyjne prowadzone są w formie działań psychologicznych, edukacyjnych
i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących
przemoc. Głównym celem programu korekcyjno-edukacyjnego jest nabycie przez sprawców
umiejętności powstrzymywania i opanowywania agresji zarówno słownej, jaki i fizycznej,
branie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie, zmiana sposobu myślenia i systemu
przekonań. Podejmowane ze sprawcami przemocy działania w swoim założeniu mają
sprzyjać rozwojowi zachowań partnerskich, podnoszeniu wiedzy na temat mechanizmów
powstania przemocy oraz kształtowaniu umiejętności w zakresie wychowania dzieci
bez używania przemocy.
Wykres Nr 26. Liczba uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców
przemocy w rodzinie w latach 2007-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR Lubartów.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy współpracy z I Zespołem
Kuratorskiej Służby Sądowej, ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu lubartowskiego
oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie realizuje program
korekcyjno-edukacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie. Wsparcie społeczne zmniejsza
negatywne skutki traumatycznych wydarzeń. Skuteczność pomocy niesionej przez osoby
z podobnymi problemami i przez profesjonalistów jest znacznie większa niż pomoc osób
z najbliższego otoczenia. Program ma za zadanie nie tylko pomóc wyjść kobiecie z izolacji,
ale wzmocnić również szacunek kobiety do samej siebie, oswobodzić z poczucia winy,
poszerzyć wiedzę o problemach prawnych, możliwościach uzyskania pomocy socjalnej,
medycznej i psychologicznej. Ważną role odgrywają tutaj doświadczenia własne uczestniczek
programu, którymi dzielą się podczas spotkań, wspólne docenianie sukcesów, wzajemne
przeżywanie.
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Wykres Nr 27. Liczba uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla ofiar przemocy
w rodzinie w latach 2011-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR Lubartów.
W ramach interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubartowie udzielana jest pomoc między innymi osobom doznającym przemocy.
Tabela Nr 25. Zestawienie działań w ramach interwencji kryzysowej w PCPR w Lubartowie
w latach 2007-2013.
L.p.

Rok

Osoba udzielająca
porad

Liczba udzielonych
porad

Liczba osób
objętych
poradnictwem

1

2007

2

2008

Pedagog
Psycholog
psychoterapeuta
Pedagog
Psycholog
Psychoterapeuta
Prawnik

5
15
10
37
86
119
13

5
10
15
22
28
10
13

5

5

2009

Specjalista pracy z
rodziną
Pedagog
Prawnik
Psycholog

35
92
172

30
69
37

3
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Specjalista pracy
53
z rodziną
2010
Pedagog
86
4
Psycholog
102
Psycholog
70
Prawnik
117
Specjalista pracy z
11
rodziną
2011
Pedagog
5
629
Psycholog
Prawnik
2012Psycholog
446
6
2013
Psychoterapeuta
78
Prawnik
300
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR Lubartów.

19
59
21
14
101

43
20
184
65
30
300

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji
kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Na przestrzeni lat duże
zapotrzebowanie na bezpłatnych specjalistów zostało przedstawione w powyższej tabeli.
Największą liczbę osób swoim wsparciem otoczył psycholog oraz prawnik.
Tabela Nr 26. Liczba przestępstw przeciwko rodzinie na terenie powiatu lubartowskiego
w latach 2008-2013.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

WSZ

STW

BCP

WSZ

STW

BCP

WSZ

STW

BCP

WSZ

STW

BCP

WSZ

STW

BCP

WSZ

STW

BCP

125

104

27

191

120

54

190

136

50

200

149

57

151

102

52

160

165

53

25

85

64

23

98

79

25

56

47

16

75

78

22

W TYM: ZNĘCANIE NAD RODZINĄ
110

91

22

89

59

WSZ – Ilość wszczętych postępowań
STW – Ilość stwierdzonych przestępstw
BCP – Ilość umorzonych postępowań z uwagi na brak cech przestępstwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Lubartowie.

W związku z przemocą w rodzinie trwają postępowania, które w większości prowadzą
do stwierdzenia przestępstwa. W dużym procencie przestępstwa te dotyczą znęcania
nad rodziną. Przestępstwa popełniane przez mieszkańców nie ograniczają się
do skierowanych przeciwko rodzinie. Poniższe zestawienia obrazują skalę problemu
na przestrzeni lat.
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Wykres Nr 28. Liczba przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu lubartowskiego
w latach 2008-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Lubartowie.
Ogólną liczba przestępstw popełnionych w latach 2008-2013 obrazuje powyższy
wykres, gdzie można zauważyć utrzymującą się na podobnym poziomie wielkość zjawiska.
Największa liczbę przestępstw odnotowano w roku 2011. W następnych latach do roku 2013
liczba przestępstw zmniejszyła się o 363 zdarzenia. Wśród przestępstw można wyróżnić
te o charakterze kryminalnym.
Wykres Nr 29. Liczba przestępstw kryminalnych na terenie powiatu lubartowskiego w latach
2008-2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Lubartowie.
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Zestawienie przypomina układ poprzedniego wykresu. Najwięcej przestępstw
o tym charakterze odnotowano o 2011 roku. W następnych latach malała, gdzie w roku 2013
odnotowano ich 767. Liczba przestępstw na przestrzeni lat utrzymuje się na podobnym
poziomie.
Tabela Nr 27. Liczba przestępstw kryminalnych wg 7 kategorii na terenie powiatu
lubartowskiego w latach 2008-2013.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
528
477
489
513
480
454
W TYM: USZKODZENIE CIAŁA
35
37
22
38
36
21
BÓJKI I POBICIA
30
32
30
30
17
26
KRADZIEŻE
182
193
202
224
178
210
KRADZIEŻE SAMOCHODU
5
3
1
0
2
0
KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM
150
120
113
121
138
116
ROZBOJE I WYMUSZENIA ROZBÓJNICZE
22
29
24
14
28
9
ZNISZCZENIE MIENIA
104
63
97
86
81
72
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Lubartowie.
Przestępstwa kryminalne poszeregowano wg 7 kategorii. Najwięcej przestępstw
dokonanych to kradzieże oraz kradzieże z włamaniem, a następnie zniszczenie mienia.
Pojedyncze przypadki dotyczą kradzieży samochodu.
Wykres Nr 30. Liczba przestępstw narkotykowych na terenie powiatu lubartowskiego
w latach 2008-2013.
140
120
100
80
60
40
20
0
przestępstwa narkotykowe

2008

2009

2010

2011

2012

2013

15

34

74

128

88

54

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Lubartowie.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020
Strona 51

Najwięcej przestępstw narkotykowych odnotowano w roku 2011 w liczbie 128.
Od dwóch lat liczba przestępstw o tym charakterze maleje. W roku 2013 odnotowano ich 54.
Tabela Nr 28. Liczba wypadków drogowych na terenie powiatu lubartowskiego w latach
2008-2013.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

110

80
76
72
65
64
ILOŚĆ OSÓB RANNYCH
137
95
86
83
73
81
ILOŚĆ OSÓB ZABITYCH
23
23
17
15
12
8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Lubartowie.
Liczba wypadków z roku na rok maleje. W 2008 było ich 110, natomiast w roku 2013
o 46 mniej. Pomimo znacznego zmniejszenia liczby wypadków, liczba rannych pozostaje
na wysokim poziomie. Maleje liczba osób zabitych. Od 2008 liczba ta zmniejszyła się
trzykrotnie.

Wykres Nr 31. Liczba kolizji drogowych na terenie powiatu lubartowskiego w latach 20082013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Lubartowie.
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Liczba kolizji drogowych na przestrzeni ostatnich 6 lat pozostaje na porównywalnym
poziomie. W latach 2008-2010 była to liczba powyżej 800. W ostatnich trzech latach oscyluje
wokół liczby 700.
Tabela Nr 29. Liczba nietrzeźwych, kierujących pojazdami na terenie powiatu lubartowskiego
w latach 2008 -2013.
ILOŚĆ PRZESTĘPSTW Z ART. 178a §1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
208
207
231
235
252
273
ILOŚĆ PRZESTĘPSTW Z ART. 178a § 2
235
254
386
322
297
224
ILOŚĆ WYKROCZEŃ Z ART. 87§1 I 87§2
24
47
57
63
75
72
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Lubartowie.
Liczba osób nietrzeźwych, które kierują pojazdami z roku na rok utrzymuje się
na wysokim poziomie. Nietrzeźwi stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także
dla najbliższych oraz osób przypadkowych.
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2.7. Ochrona zdrowia
W obliczu pojawienia się wielu chorób cywilizacyjnych, ze społeczno-ekonomicznego
punktu widzenia, okazało się że finansowanie służby zdrowia jest oczywiście konieczne,
niemniej jednak kalkulacja kosztów i osiąganych efektów wykazuje, że jest to najdroższy
z możliwych sposobów osiągania zdrowia. Właściwą drogą do osiągnięcia poprawy
i utrzymania dobrego stanu zdrowia społeczeństwa jest inwestowanie w działania promocji
zdrowia. W powiacie lubartowskim wiele placówek angażuje się w takie działania.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie posiada:
− Certyfikat ISO 9001:2008, w który obejmuje swym zakresem: świadczenie usług
medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenie
specjalistycznych usług medycznych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii urazowoortopedycznej, pediatrii, intensywnej terapii i anestezjologii, ginekologii
i położnictwa, neonatologii, chorób płuc, urologii, chorób wewnętrznych i kardiologii,
neurologii, fizjoterapii, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, profilaktyki i promocji
zdrowia, Certyfikat jest ważny od 23.01.2013 do 13.02.2016. Corocznie jego
aktualność potwierdzają audyty w nadzorze prowadzone przez firmę certyfikującą
TUV Rheinald.
− Certyfikat „Szpital bez bólu” będącym potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych
standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.
− Tytuł WHO i UNICEF „Szpitala przyjaznego dziecku” w myśl którego sposób
postępowania placówki służy w pełni dobru dziecka i matki umożliwiając karmienie
piersią. Tytuł ten posiada obecnie 90 szpitali w Polsce.
Tylko w ostatnich latach SPZOZ w Lubartowie realizował programy zdrowotne z zakresu:
− profilaktyki i wczesnego diagnozowania nowotworów sutka u kobiet: „Różowa
wstążeczka”, „Kobiety – kobietom”. Celem wdrażanych programów było
ograniczenie liczby nowotworów sutka u kobiet i raka szyjki macicy wykrywanych
w późnych stadiach poprzez szeroką edukację zdrowotną (rozmowy z pacjentkami,
rozdawnictwo ulotek, plakaty, nauka samobadania piersi, propagowanie badań
mammograficznych, cytologicznych, szczepień p-Hpv itp.)
− „Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej”. Celem programu było
ograniczenie występowania wrodzonych wad cewy nerwowej poprzez edukację
przyszłych matek dotyczącą roli kwasu foliowego w diecie kobiet planujących
potomstwo, naturalnych źródeł kwasu foliowego i możliwości uzupełnienia jego
niedoborów.
− „Program ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu”, kampanie
antynikotynowe „Dzień bez palenia”, „Rzuć palenie razem z nami”. Celem tych
programów było zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu, ograniczenie
występowania chorób odtytoniowych w populacji osób dorosłych poprzez działania
edukacyjno-informacyjne, bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie
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zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ochronę praw
osób niepalących tytoniu.
− „Cukrzyca jako zjawisko społeczne”. Celem programu była edukacja pacjentów
nt. objawów, przebiegu, skutków choroby, diety w cukrzycy, pielęgnacji skóry itp.
− „Profilaktyka grypy i chorób grypopodobnych”. Celem programu była edukacja
pacjentów w zakresie zapobiegania grypie poprzez wzmacnianie odporności
organizmu (szczepienia ochronne), ograniczanie kontaktów w okresie pierwszych
objawów infekcji grypopodobnych, w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się objawów.
Obecnie w SPZOZ w Lubartowie prowadzony jest kolejny program profilaktyki raka szyjki
macicy, w ramach którego wykonywane są badania przesiewowe kobiet urodzonych w latach
1949-1982.
Tabela Nr 30. Przychodnie – ambulatoryjna opieka zdrowotna w powiecie lubartowskim
w latach 2007-2012.
Przychodnie - ambulatoryjna opieka
2007 2008
zdrowotna (stan w dniu 31 XII)

2009

2010

2011

26
28
29
31
32
ogółem
4
4
4
4
4
publiczne
22
24
25
27
28
niepubliczne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

2012
32
4
28

Ilość przychodni publicznych nie uległa zmianie od 2007 r., wzrosła natomiast ilość
przychodni niepublicznych – w 2007 r. było ich 22, w 2012 r. 28.
Wykres Nr 32. Podstawowa opieka zdrowotna – porady w powiecie lubartowskim w latach
2007-2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
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Wykres Nr 33. Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne w powiecie lubartowskim w latach
2007-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Liczba aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubartowskiego utrzymuje się
na zbliżonym poziomie od 2007 r. Wzrosła ilość mgr farmacji zatrudnionych w aptekach
ogólnodostępnych na terenie powiatu. W 2007 r. zatrudnionych było 58, natomiast
w 2012 r - 71 osób. Liczba ludności na aptekę ogólnodostępną w 2007 r. wyniosła 2439,
w kolejnych latach nieznacznie rosła, by w 2012 r. powrócić do poziomu z 2007 r. Na tle
całego kraju wypada to korzystnie – średnia dla Polski wynosi 3262 mieszkańców na 1 aptekę
(GUS, dane na koniec 2011).
Czas pracy aptek, ustalany przez Radę Powiatu, jest dostosowany do potrzeb ludności
powiatu i zapewnia dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta
i inne dni wolne od pracy.
Tabela Nr 31. Apteki i punkty apteczne w powiecie lubartowskim w latach 2007-2012.
Jednostka
2007
miary

2008

2009

2010

2011

ob.
37
36
38
37
37
apteki
osoba
58
62
74
63
69
mgr farmacji
ob.
1
1
2
2
2
punkty apteczne
osoba
0
0
0
0
0
mgr farmacji
Apteki - wskaźniki
ludność na aptekę
osoba
2439 2499 2365 2448 2445
ogólnodostępną
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

2012
37
71
2
1

2439
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SPZOZ w Lubartowie, jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, prowadzonym
w formie samodzielnego zakładu, posiadającym osobowość prawną. SPZOZ w Lubartowie
jest kontynuatorem działalności leczniczej utworzonego w roku 1925 Szpitala Sejmiku
Lubartowskiego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Działalność
medyczną w formie SPZOZ w Lubartowie, szpital prowadzi od dnia 8.03.1993 r. zgodnie
z księgą rejestrową nr 000000002947, prowadzoną przez Wojewodę Lubelskiego. SPZOZ
w Lubartowie działa na podstawie: ustawy z dnia 5 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
oraz innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Podmiotem tworzącym SPZOZ w Lubartowie jest powiat lubartowski. Uprawnienia
w zakresie bieżącego nadzoru, w tym do wykonywania czynności kontrolnych, posiada
Zarząd Powiatu. Inne podmioty zewnętrzne wykonują wobec SPZOZ w Lubartowie funkcje
nadzorcze, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa np. WSSE i NFZ.
Zgodnie ze statutem, podstawowym celem SPZOZ w Lubartowie jest udzielanie
świadczeń zdrowotnych, ludności zamieszkałej na terenie jego działania oraz osobom spoza
tego terenu. Świadczenia opieki zdrowotnej SPZOZ w Lubartowie obejmują
w szczególności:
− badanie i poradę lekarską,
− leczenie, badanie i terapię psychologiczną,
− rehabilitację leczniczą, opiekę nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz
noworodkiem,
− szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
− wykonywanie medycznych badań diagnostycznych,
− pielęgnację chorych, pielęgnację i opiekę nad niepełnosprawnymi,
− opiekę paliatywną, orzekanie o stanie zdrowia,
− prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.
W celu realizacji zadań statutowych w SPZOZ wydzielono następujące jednostki
organizacyjne:
1.

2.

Szpital Specjalistyczny w Lubartowie, zlokalizowany w budynku przy ul. Cichej 14,
funkcjonujący w oparciu o następującą strukturę: Izba Przyjęć, Oddział Chirurgiczny
Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Pediatryczny,
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
Oddział Neonatologiczny, Oddział Chorób Płuc, Oddział Urologiczny, Oddział
Internistyczno-Kardiologiczny, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
Blok Operacyjny, Apteka Zakładowa, Dział Fizjoterapii, Pracownia Diagnostyki
Obrazowej, Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Szkoła Rodzenia,
Sterylizatornia, Prosektorium.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna obejmująca poradnie: Chirurgii Ogólnej,
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Preluksacyjna, GinekologicznoPołożnicza, Neonatologiczna, Urologiczna, Kardiologiczna, Neurologiczna,
Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
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3.
4.
5.
6.
7.

Poradnia Rehabilitacyjna, Reumatologiczna, Endokrynologiczna, Diabetologiczna,
Gastroenterologiczna, Nefrologiczna oraz Poradnia Medycyny Pracy.
Centrum Medycyny Rodzinnej w Lubartowie.
Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Kocku: Poradnia Lekarza POZ
oraz Poradnia Ginekologiczna.
Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Ostrowie Lubelskim: Poradnia
Lekarza POZ,
Ratownicze Zespoły Wyjazdowe działające w ramach Zintegrowanego Systemu
Ratownictwa Medycznego.
Komórki Organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy obsługi administracyjnej,
ekonomicznej, gospodarczej i technicznej: w tym: Dział Techniczno-Gospodarczy,
Sekcja Finansowo-Księgowa, Sekcja Kadr i Płac, Sekcja Analiz, Weryfikacji
i Realizacji Umów, Sekcja Żywienia, Sekcja Higieny Szpitalnej, Naczelna
Pielęgniarka, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Koordynator Kontroli
Zarządczej, Radca Prawny, Inspektor ds. Zamówień Publicznych, Wieloosobowe
Stanowisko ds. Zaopatrzenia, Inspektor ds. BHP, Inspektor ds. P.Poż, Kapelan SPZOZ
w Lubartowie.

Szpital posiada odpowiednią, profesjonalną kadrę, która zapewnia prawidłową realizację
zadań. Ogółem zatrudnia 642 osoby, w tym 138 lekarzy, 211 pielęgniarek, 23 położne,
31 ratowników. Reszta zatrudnionych to salowe, sanitariusze, personel techniczny
i gospodarczy oraz pracownicy administracji.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Lubartowie posiada prawo do udzielania
świadczeń zdrowotnych wymienionych w statucie, na podstawie wpisu do rejestru zakładów
opieki zdrowotnej. Celem SPZOZ w Lubartowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych,
finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom,
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie,
za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Zakład udziela świadczeń na rzecz
zdrowej populacji, wobec której obowiązek udzielania świadczeń wynika z zawartych umów
na zasadach określonych w tych umowach. Zakład może udzielać odpłatnie świadczeń
zdrowotnych, jeżeli odpłatność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa.
SPZOZ w Lubartowie powołany został do udzielania świadczeń zdrowotnych ludności
zamieszkałej lub przebywającej na terenie całego kraju, a w szczególności dla ludności
13 gmin powiatu lubartowskiego.
Szpital funkcjonuje w publicznym systemie finansowania świadczeń zdrowotnych,
posiada uprawnienia do świadczenia usług na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia w następujących rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjna
opieka specjalistyczna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ratownictwo medyczna
oraz podstawowa opieka zdrowotna.
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Roczna ilość udzielonych w roku 2013 świadczeń:
−
−
−
−
−

leczenie szpitalne: 11.427 hospitalizacji,
ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 52.584 porad,
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 3.981 porad,
ratownictwo medyczne: 5.496 wyjazdów
oraz 44.917 porad udzielonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Odpowiedzialność za zarządzanie SPZOZ w Lubartowie ponosi dyrektor.
Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania SP ZOZ w Lubartowie samodzielnie,
ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje zakład na zewnątrz. Przy podejmowaniu
decyzji dyrektor jest zobowiązany zasięgać opinii Rady Społecznej w zakresie i na zasadach
określonych przepisami prawa.
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2.8. Edukacja
Zapewnienie edukacji na poziomie podstawowym oraz gimnazjalnym w powiecie
to obowiązek gminy. Natomiast zabezpieczenie edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym
jest ustawowym obowiązkiem powiatu. Poniższy wykres obrazuje liczbę szkół na terenie
powiatu lubartowskiego.
Wykres Nr 34. Szkoły w powiecie lubartowskim w latach 2011-2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Tabela Nr 32. Uczniowie i absolwenci szkół w powiecie lubartowskim w latach 2011-2012.
2011
Szkoły podstawowe
uczniowie
absolwenci
Gimnazjum
uczniowie
absolwenci
Szkoły przysposabiające do pracy zawodowej specjalne
uczniowie
absolwenci
Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży specjalne
uczniowie
absolwenci
Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży bez specjalnych
uczniowie
absolwenci

2012

5528

5467

992

953

3074

2972

1123

1051

15

11

2

5

23

29

5

2

573

542

256

197

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020
Strona 60

Technika dla młodzieży bez specjalnych
791
uczniowie
198
absolwenci
Ponadgimnazjalne technika uzupełniające dla dorosłych
77
uczniowie
6
absolwenci
Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez specjalnych
1397
uczniowie
517
absolwenci
Licea ogólnokształcące dla dorosłych
70
uczniowie
15
absolwenci
Szkoły policealne dla dorosłych
214
uczniowie
29
absolwenci
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
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Wykres Nr 35. Uczniowie w powiecie lubartowskim w latach 2011-2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
W roku 2012 liczba uczniów utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku 2011.
Dorośli mieszkańcy powiatu mogą uzupełniać edukację w szkołach dla dorosłych. W latach
2011 i 2012 na terenie powiatu funkcjonowało technikum uzupełniające dla dorosłych oraz
licea dla dorosłych.
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Tabela Nr 33. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach powiatu lubartowskiego w 2012 roku
w przeliczeniu na etaty.
razem mężczyźni kobiety
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

488,85

72,05

416,80

4,94

0,79

4,15

232,47

57,67

174,80

gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne

10,96

3,76

7,20

zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży bez
specjalnych

35,97

22,35

13,62

zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży specjalne

4,85

0,55

4,30

szkoły przysposabiające do pracy zawodowej specjalne

4,24

0,35

3,89

69,26

24,58

44,68

1,82

1,08

0,74

85,83

24,68

61,15

licea ogólnokształcące dla dorosłych

4,44

1,81

2,63

uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych

2,11

0,33

1,78

szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

technika dla młodzieży bez specjalnych
technika uzupełniające dla dorosłych
licea ogólnokształcące dla młodzieży bez specjalnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Wśród nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatu dominują kobiety. Jedynie
większą liczbę nauczycieli-mężczyzn zatrudniają zasadnicze szkoły zawodowe. Największa
liczbę zatrudnionych nauczycieli stanowią nauczyciele szkoły podstawowej, jednak tego typu
szkół jest najwięcej w powiecie.
Wykres Nr 36. Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych (bez specjalnych) według
grup kierunków kształcenia w powiecie lubartowskim w 2012 roku.
usługi dla
ludności
7%

ekonomiczne i
administracyjne
8%
architektury i
budownictwa
35%

inżynieryjnotechniczne
36%

produkcji i
przetwórstwa
14%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
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Najwięcej uczniów zasadniczych szkół zawodowych kształci się na kierunkach
inżynieryjno-technicznych – 36 % oraz architektury i budownictwa – 35 %. Najmniejszy
procent uczniów wybiera kierunki związane z usługami dla ludności.
Wykres Nr 37. Liczba uczniów w technikach (łącznie z technikami uzupełniającymi, liceami
profilowanymi oraz szkołami ogólnokształcącymi, szkołami artystycznymi dającymi
uprawnienia zawodowe) bez specjalnych według grup kierunków kształcenia w powiecie
lubartowskim w 2012 roku.
usługi dla
architektury i ludności
7%
budownictwa
15%

ekonomiczne i
administracyjne
8%

społeczne
12%

produkcji i
przetwórstwa
13%

informatyczne
13%
inżynieryjnotechniczne
32%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.
Na podobnym poziomie co w zasadniczych szkołach zawodowych procentowo
wybierane są kierunki kształcenia w technikach. Największa liczba uczniów wybiera kierunki
inżynieryjno-techniczne, natomiast najmniejsza – w zakresie usług dla ludności.
Tabela Nr 34. Nauczanie języków obcych w szkołach dla dzieci i młodzieży w powiecie
lubartowskim w latach 2011-2012.
Jednostka
miary
Obowiązkowo uczący się języka obcego wg typu szkoły
szkoły podstawowe
osoba
angielski
gimnazja
osoba
angielski
osoba
francuski
osoba
niemiecki
osoba
rosyjski
szkoły ponadgimnazjalne
osoba
angielski

2011

2012

5471

5421

3001
14
2221
159

2860
14
2348
146

2749

2694
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osoba
268
francuski
osoba
1348
niemiecki
osoba
375
rosyjski
szkoły podstawowe specjalne
osoba
7
angielski
gimnazja specjalne
osoba
63
angielski
osoba
0
niemiecki
osoba
0
rosyjski
szkoły ponadgimnazjalne specjalne
osoba
23
angielski
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS.

264
1314
369
6
55
16
28
29

Największa liczba uczniów uczy się języka angielskiego. W sumie w roku 2012
języka angielskiego uczyło się 10.995 uczniów. W szkołach podstawowych uczniowie
uczą się tylko języka angielskiego. Natomiast w szkołach wyższego szczebla uczniowie
poza językiem angielskim uczą się języka francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.
W Bursie Szkolnej w Lubartowie mieszkają uczniowie szkól średnich z miasta
Lubartowa, sporadycznie mieszkają gimnazjaliści np. członkowie klubu piłkarskiego,
czy uczniowie ze szkól średnich z pobliskich miejscowości.
Wykres Nr 38. Liczba mieszkańców Bursy Szkolnej w Lubartowie w latach 2007- 2013.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bursy Szkolnej w Lubartowie.
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Na liczbę mieszkańców bursy mają wpływ następujące czynniki:
− wielkość naboru do szkól średnich Lubartowa młodzieży spoza miasta,
− możliwości finansowe rodziców,
− dofinansowanie przez opiekę społeczną opłat za pobyt wychowankom z ubogich
rodzin,
− rosnąca popularność szkół średnich w Lublinie zmniejsza nabór uczniów do
lubartowskich szkół średnich a co za tym idzie i do bursy,
− atrakcyjne kierunki kształcenia z punktu widzenia zawodowego.
Liczba mieszkańców bursy w ciągu roku ulega małym wahaniom z następujących powodów:
−
−
−
−
−

młodzież zmienia szkołę,
nie może zaaklimatyzować się w bursie, tęskni za domem,
rażąco łamie regulamin bursy i zostaje usunięta z placówki,
przychodzi mieszkać na zimę,
przychodzi mieszkać w trakcie trwania roku szkolnego, ponieważ zlikwidowano
autobus, którym dojeżdża do szkoły,
− mieszka z powodu problemów rodzinnych.

Wykres Nr 39. Liczba mieszkańców Internatu przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim
w latach 2008-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Internatu przy Zespole Szkół w Ostrowie
Lubelskim.
Z analizy danych zawartych w przedstawionych wykresach można stwierdzić,
że zainteresowanie młodzieży zamieszkaniem w internacie ma tendencję wzrostową.
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2.9. Aktywność społeczna
Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami
lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których
działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Nazywa się je tzw. „trzecim sektorem”,
w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw.
Na terenie powiatu lubartowskiego baza organizacji pozarządowych przedstawia się
następująco:
Wykres Nr 40. Organizacje pozarządowe w powiecie lubartowskim wg stanu na dzień
07.10.2013 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
Łącznie na terenie powiatu lubartowskiego działa 205 jednostek pozarządowych. W latach
2007-2013 przybyło 40 nowych (w tym 7 stowarzyszeń zwykłych i 10 fundacji).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Corocznie uchwalany jest Roczny Program Współpracy Powiatu Lubartowskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Współpraca powiatu z organizacjami
pozarządowymi ma charakter: finansowy (polegający na udzielaniu dotacji organizacjom,
które w wyniku postępowania konkursowego wykonywały zadania publiczne)
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i pozafinansowy (oparty na wymianie informacji) Współpraca o charakterze finansowym
odbywa się w postaci powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji bądź wspierania wykonania zadań publicznych poprzez
udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Oprócz finansowania i współfinansowania
powiat lubartowski wspiera sektor pozarządowy poprzez umieszczanie na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszeń dla organizacji pozarządowych, bieżących
informacji dotyczących 3 sektora, ogłoszeń o otwartych konkursach na realizację zadań
publicznych, ich rozstrzygnięć, informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych,
informacji o imprezach kulturalnych lub sportowych organizowanych przez organizacje
pozarządowe na terenie powiatu lubartowskiego. Informacje o imprezach zamieszczane są
również na łamach Echa Powiatu Lubartowskiego.
Zlecanie realizacji zadań powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności
te zadania, które Zarząd Powiatu określa, jako zagadnienia priorytetowe i odbywa się
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny
tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony
w przepisach odrębnych.
W 2014 r. ustalono następujące zadania, jako priorytetowe:
1) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych
kulturze lub historii powiatu lubartowskiego
b) Organizacja konkursów wiedzy, wystaw plastycznych i fotograficznych,
warsztatów o tematyce regionalnej
c) Organizacja koncertów muzycznych i spektakli teatralnych.
2) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – popularyzacja sportu
poprzez organizację i udział w ponadgminnych imprezach sportowych,
3) W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) wspieranie działań promujących zdrowy styl życia,
b) profilaktyka zdrowotna, w szczególności prowadzenie działań w zakresie edukacji
zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
akcji honorowego krwiodawstwa,
c) inicjowanie i realizacja programów zdrowotnych.
4) W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) interwencja kryzysowa- program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy,
b) prowadzenie domu pomocy społecznej,
c) aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych, w tym osób
z zaburzeniami psychicznymi,
d) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób, w tym rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków,
rozwój pieczy zastępczej,
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e) wsparcie rozwoju ekonomii społecznej m.in. poprzez animowanie powstawania
i działania podmiotów ekonomii społecznej, tworzenie świadomej polityki wsparcia
dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej, tworzenie partnerstw z podmiotami
ekonomii społecznej, prowadzenie polityki marketingowo-informacyjnej z zakresu
ekonomii społecznej; wprowadzanie aktywnych form reintegracji społecznej
i zawodowej ukierunkowanych na powstawanie i wsparcie podmiotów ekonomii
społecznej;
5) W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego – współzawodnictwo dzieci
i młodzieży propagujące bezpieczeństwo obywateli.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w powiecie opiera się na następujących
zasadach:
1) pomocniczości – powiat powierza organizacjom realizację zadań własnych
a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy;
2) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu
wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;
3) suwerenności – szanując swoją autonomię powiat i organizacje pozarządowe
nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa;
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie
wykonywanych działań;
6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.
W 2014 r. na realizację zadań publicznych objętych Rocznym programem współpracy
Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planuje się kwotę
w wysokości 570.000,00 zł. W 2013 r. na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości
571.543,00 zł (w sumie na 11 zadań przeznaczono łączną kwotę 555.943,00 zł. W 2012 r.
planowano kwotę 665.913.00 zł (w sumie wartość podpisanych umów na 16 zadań wyniosła
664.709,63 zł). W 2011 r. łączna kwota przyznanej dotacji wyniosła 97 420,00 zł, natomiast
podmioty wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji na realizację 19 zadań, w łącznej
wysokości 92.173,67 zł.
Poniżej zamieszczono informacje o działających w powiecie lubartowskim organizacjach
pozarządowych, które odpowiedziały na zapytanie Zespołu do spraw opracowania Strategii,
dotyczące przedstawienia zakresu swojej działalności:
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Przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie działa Stowarzyszenie
Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA, które powstało w 2006 roku. Jego celem jest
podejmowanie różnorodnych działań wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością
intelektualną oraz ich rodzin, jak też wspieranie działalności ŚDS. Organizacja poza
składkami pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych, darowizn oraz okazjonalnej sprzedaży
na kiermaszach (np. ciasta, stroików świątecznych). Działalność Stowarzyszenia związana
jest głównie z organizacją przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych
dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.
Przy Domu Pomocy w Ostrowie Lubelskim od marca 2010 roku działa
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nasz Dom”. Celem Stowarzyszenia
jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
przyczynianie się do rozwoju psychofizycznego, społecznego i emocjonalnego
osób niepełnosprawnych poprzez działalność sportową i rekreacyjną, stwarzanie warunków
do wyrównywania szans tych osób i ich rodzin oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Stowarzyszenie realizowało dwa projekty w latach 2011-2012 z wykorzystaniem środków
z EFS. W realizacji tych przedsięwzięć brali udział mieszkańcy DPS i młodzież
z ZS w Ostrowie Lubelskim. Stowarzyszenie jest również organizatorem cyklicznych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych placówek pomocy
społecznej.
Przy Domu Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku powstało w 2014 r.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Empatia. Misją stowarzyszenia jest:
Wszechstronna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle somatycznie
chorym, a szczególności pomoc Domowi Pomocy Społecznej w Kocku i jego mieszkańcom,
jako placówce całodobowej, która zaspokaja ich potrzeby życiowe zgodnie z ustalonymi
standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Inicjowanie, wspieranie
i promowanie działań na rzecz godnego życia osób wymagających wsparcia, niezaradnych
życiowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie oraz grup
społecznie marginalizowanych. Wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
zmierzające do poprawy ich życia oraz oddziaływanie i pogłębienie świadomości społecznej,
której celem jest szeroko pojęte poszanowanie osób niepełnosprawnych oraz ich integracja
ze społeczeństwem. Prowadzenie działalności charytatywnej, organizowanie pomocy
rzeczowej osobom potrzebującym na terenie powiatu lubartowskiego, które ze względów
losowych nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb bytowych. Inicjowanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, wykładów i seminariów celem wymiany
doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych. Prowadzenie działań informacyjnych
i promujących DPS Kock im. M. Rataja, jako miejsce godziwego pobytu da osób całkowicie
lub częściowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Współpraca z wolontariuszami
na rzecz wspierania i rozwijania działań statutowych. Współdziałanie z władzami,
instytucjami, fundacjami oraz innymi organizacjami zainteresowanymi działalnością
Stowarzyszenia. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
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Obszary prowadzonej działalności to: pomoc społeczna, ochrona zdrowia, oświata
i wychowanie, kultura.
Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Firleju- Wodnik Szuwarek powstało w 2012 r. Stowarzyszenie jest organizacją
o charakterze charytatywnym, którego misją jest działanie na rzecz polepszenia warunków
życia i kształcenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną. Skierowane jest do dzieci, młodzieży
i osób dorosłych upośledzonych umysłowo.
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku powstało w 2004 r,
misją jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich
rodzin. Obszarami prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i zawodowa
osób niepełnosprawnych, ochrona zdrowia, rekreacja i turystyka, pomoc społeczna.
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku.
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górce powstało w 2007 roku, nie posiada statusu
OPP. Misją Stowarzyszenia jest prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górce,
działa w obszarze oświaty i wychowania.
Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary
Antonin powstało w 2005 r. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi oraz wspieranie
demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Obszar
prowadzonej działalności to: prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola, szeroko
rozumiana działalność kulturalna, prowadzenie szkoleń, kursów edukacyjnych, ochrona
krajobrazu.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
powstało w 2010 roku. Misja Stowarzyszenia: operator środków po ryby 2007-2013.
Działania skierowane do osób, podmiotów, organizacji zamieszkujących obszary zależne
od rybactwa na terenie 16 gmin LGR.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Gminy Abramów powstało w 2011 roku,
natomiast zostało zarejestrowane w 2012 r. Misją stowarzyszenia jest Rozwój społecznogospodarczy gminy, upowszechnianie samorządności. Obszary prowadzonej działalności
to pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sport, ekologia, ochrona zwierząt.
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie powstało w 1997 r.,
a od 2009 r posiada status OPP. Misją Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna i zawodowa
w celu przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz
umożliwienie dostępu do dóbr i przywilejów społecznych, wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy
warunków życia lokalnej społeczności, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Obszary
prowadzonej działalności to:
1. Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
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- działalność charytatywna;
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie ich szans;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
2. Ochrona zdrowia:
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
3. Ochrona praw:
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań
wspomagających rozwój demokracji;
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona
praw dziecka;
4. Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy:
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
5. Doradztwo zawodowe, poradnictwo:
- odbiorcy: osoby niepracujące;
6. Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji:
- odbiorcy: osoby niepracujące;
7. Nauka, kultura, ekologia:
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8. Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. Sport, turystyka, wypoczynek:
- turystyka i krajoznawstwo;
- wypoczynek dzieci i młodzieży;
10. Prowadzone placówki dla bezrobotnych:
- instytucja szkoleniowa;
- Klub Integracji Społecznej – od 2013 r. Wpisany przez Wojewodę Lubelskiego do rejestru
Klubów Integracji Społecznej.
Stowarzyszenie Sąsiedzi powstało w 2009 roku, misją Stowarzyszenia jest wspieranie
lokalnej społeczności. Obszarami prowadzonej są: kultura, tradycja, rekreacja, turystyka,
oświata i wychowanie.
Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny w Lubartowie powstało
w 2005 r., a od 2007 r. posiada status OPP. Obszarem prowadzonej działalności jest ochrona
zdrowia.
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Stowarzyszenie Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relaks” powstało w 1995 r,
od 2004 r posiada status OPP. Misją Stowarzyszenia jest promowanie zdrowego stylu życia.
Działania skierowane są do wszystkich grup wiekowych. Obszarem prowadzonej działalności
jest promocja sportu, rekreacji i wypoczynku, turystyki.
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny została założona w 1990 roku, zaś zarejestrowana
w 1993 roku. Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Fundacja ma główną
siedzibę w Lublinie oraz sieć 10 filii: w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie,
Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Parczewie, Tomaszowie Lubelskim
i Zamościu. Filie swoim zasięgiem obejmują całe województwo lubelskie, dzięki czemu
klienci mają ułatwiony dostęp do oferty Fundacji.
Potwierdzeniem wysokich standardów realizowanych działań i świadczonych usług
są posiadane przez Fundację certyfikaty i akredytacje. Od października 1996 roku Fundacja
jest certyfikowanym uczestnikiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce.
Fundacja świadczy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw usługi doradcze, szkoleniowe,
informacyjne, finansowe i proinnowacyjne.
Od 28 czerwca 2006 roku Fundacja posiada wdrożony system zarządzania jakością
zgodny z normą PN EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych
o charakterze ogólnym, szkoleniowych oraz informacyjnych. W dniu 1 września 2004 roku
Fundacja została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących Agencję Zatrudnienia. Na tej
podstawie ma uprawnienia do świadczenia usług w zakresie poradnictwa zawodowego,
pośrednictwa pracy na terenie RP i doradztwa personalnego. W 2005 roku Fundacja została
wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych. Od 10 czerwca 2010 roku Fundacja jest
certyfikowanym uczestnikiem Programu Rzetelna Firma prowadzonego pod patronatem
Krajowego Rejestru Długów. Fundacja ma doświadczenie w opracowywaniu i realizacji
projektów. Zdobyła je korzystając z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii
Europejskiej.
Ważnym segmentem podejmowanych przez Fundację działań jest świadczenie usług
komercyjnych dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych grup
działania, instytucji rynku pracy, a także jednostek naukowo-badawczych z województwa
lubelskiego. Współpraca ta dotyczy opracowania wniosków o dotacje, strategii rozwoju
lokalnego, studiów wykonalności, biznes planów, planów odnowy miejscowości, a także
założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Fundacja organizuje szkolenia, fora dyskusyjne, seminaria i konferencje adresowane
do przedstawicieli samorządu lokalnego, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych
i przedsiębiorców. Od wielu lat Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny podejmuje działania
mające na celu promocję idei wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii na rzecz
rozwoju lokalnej gospodarki, a także poprawy efektywności energetycznej. Fundacja wspiera
w regionie działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Dzięki realizowanym przez Fundację projektom z zakresu ekonomii społecznej
powstała sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zlokalizowanych w filiach Fundacji
w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Kraśniku i Zamościu.
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Fundacja od wielu lat utrzymuje partnerskie relacje z polskimi instytucjami otoczenia
biznesu, szkołami wyższymi, przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego,
a także organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz umacniania społeczeństwa
obywatelskiego oraz budowania poczucia tożsamości III sektora. Fundacja współpracuje
z lokalnymi instytucjami rynku pracy m.in. urzędami pracy i instytucjami szkoleniowymi
z terenu województwa lubelskiego w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw mających
na celu wzmacnianie kapitału ludzkiego. Działania te mają na celu podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, kompetencji i umiejętności, które przyczyniają się do wzmocnienia lokalnego
rynku pracy.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lubartowie, celem działalności jest:
Promocja ES i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej wśród mieszkańców subregionu
puławskiego, podniesienie kompetencji z zakresu ES, funkcjonowania PES oraz partnerstw
lokalnych, zwiększenie dostępu do usług doradczych (prawnych, księgowych
i marketingowych), powstawanie i rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii
społecznej, wypracowanie i sprawdzenie rozwiązań zapewniających długookresowe źródła
finansowania działalności Spółdzielni Socjalnej "Łasuch" w Józefowie nad Wisłą.
Działalność OWES pośrednio wpływa na jednostki samorządu terytorialnego,
instytucje rynku pracy, klientów PES i przedsiębiorców poprzez zmianę wizerunku ES i PES
oraz zaangażowanie w tworzenie powiązań partnerskich. OWES ma pozytywny wpływ na
osoby bezrobotne, niepełnosprawnych i ich najbliższe otoczenie poprzez promocję
zatrudnienia w ES. Oczekiwany efekt to zapewnienie funkcjonowania instytucji
wspierających ES, wzrost potencjału OWES w Lubartowie oraz wzmocnienie i aktywizacja
Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju ES.
Uczestnikami są Instytucje otoczenia ekonomii społecznej (powiatowe urzędy pracy,
regionalny ośrodek polityki społecznej, gminne ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki
pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, powiatowe centra pomocy rodzinie,
ochotniczą straż pożarną, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, media,
jednostki samorządu terytorialnego, instytucje grantodawcze i przedsiębiorcy)
z powiatów: łukowskiego, opolskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, lubartowskiego.
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii w Lubartowie zostało związane przed
przedstawicieli 15 instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw 24 czerwca 2013
roku w Lubartowie:
1.
Gminą Miasto Lubartów
2.
Starostwem Powiatowym w Lubartowie
3.
Powiatowym Urzędem Pracy w Lubartowie
4.
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
5.
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie
6.
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie
7.
Środowiskowym Domem Samopomocy w Lubartowie
8.
Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych SIL w Lubartowie
9.
Lokalną Grupą Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
10.
Lokalną Grupą Rybacką „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
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11.
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
12.
Bankiem Spółdzielczym w Lubartowie
13.
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
14.
„SPOŁEM” PSS „Jedność w Lubartowie”
15.
Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny
Jego głównymi celami są:
− wykorzystanie szans rozwojowych społeczności lokalnej tkwiących we wzajemnej
współpracy pomiędzy Partnerami,
− zmniejszenie sfery ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez tworzenie podmiotów
aktywnej integracji i ekonomii społecznej,
− przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i dezintegracji społecznej poprzez rozwój
społeczno-gospodarczy, edukację oraz aktywizację zawodową zbiorowości lokalnej,
− promocję ekonomii społecznej jako instrumentu aktywizacji środowisk lokalnych
w zakresie realizacji wspólnych celów społeczno-gospodarczych,
− rozwijanie płaszczyzny współpracy i dialogu społecznego środowisk organizacji
pozarządowych, gospodarczych i samorządu lokalnego w celu wykorzystania szans
dla rozwoju lokalnego.
Partnerstwo swoje działania realizuje, m.in. poprzez promocję twórczości osób, organizacji
z nim związanych. W 2013 roku zostały zorganizowane dwa kiermasze wielkanocny
i bożonarodzeniowy.
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3. Analiza problemów społecznych w opinii środowiska lokalnego –
wyniki badania ankietowego
W procesie planowania strategicznego istotnym elementem było skierowane
do mieszkańców powiatu ankiety. Procesem ankietowania objęto mieszkańców powiatu
lubartowskiego. Ankiety skierowano do mieszkańców za pośrednictwem przedstawicieli
wchodzących w skład Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020, co gwarantowało dotarcie
do reprezentatywnych grup docelowych. Poniżej, w formie wykresów przedstawiono wyniki.
Analizę dotyczącą konsultacji społecznych w ramach planowania „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020”, opracowano
na podstawie 174 odesłanych i wypełnionych ankiet. Pytania nr 1-2 oraz nr 9 to pytania
w formie otwartej, w pozostałych każda osoba miała możliwość zakreślenia 3 odpowiedzi.
Analizie poddano 174 ankiety, w tym 124 kobiet i 50 mężczyzn.
Wykres Nr 41. Struktura płci respondentów badania ankietowego.

29%

kobiety
mężczyźni

71%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie anonimowej ankiety „Problemy społeczne
w opinii środowiska lokalnego”.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020
Strona 75

Wykres Nr 42. Struktura wieku respondentów badania ankietowego.
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poniżej 18 lat
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18-35 lat
36-59 lat
60-64 lat
powyżej 64 lat
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie anonimowej ankiety „Problemy społeczne
w opinii środowiska lokalnego”.

Wykres Nr 43. Struktura wykształcenia respondentów badania ankietowego.
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35%
gimnazjalne i niższe
ponadgimnazjalne
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie anonimowej ankiety „Problemy społeczne
w opinii środowiska lokalnego”.
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Ankietę rozpoczęto pytaniem otwartym, proszono o podanie 3 atutów powiatu
lubartowskiego. Odpowiedzi były różne, najczęściej udzielane odpowiedzi dotyczyły
lokalizacji powiatu lubartowskiego, turystyki i czystego środowiska, funduszy unijnych.
Respondenci podawali różnego rodzaju odpowiedzi, co świadczy o atrakcyjności powiatu
w ocenie badanych.
Kolejne otwarte pytanie ankiety dotyczyło słabych stron powiatu lubartowskiego.
Najczęściej udzielane odpowiedzi związane były z tematem bezrobocia, niskim poziomem
uprzemysłowienia oraz służbą zdrowia.

Kolejne pytania były pytaniami wyboru:
Pytanie 3 dotyczyło najważniejszych problemów społecznych z jakimi borykają się
mieszkańcy powiatu.
Wykres Nr 44. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jakie problemy społeczne uważa
Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?”.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie anonimowej ankiety „Problemy społeczne
w opinii środowiska lokalnego”.
Analiza ankiety przedstawia, że 36 % ankietowanych uważa za najważniejszy problem
społeczny bezrobocie, następnie 21 % badanych zaznaczyło alkoholizm i 20 % badanych –
ubóstwo.
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W Pytaniu 4 respondenci określali, które z problemów społecznych dzieci i młodzieży
powiatu uważają za najważniejsze.
Wykres Nr 45. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jakie problemy społeczne dzieci
i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?”.
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zorganizowanych
form spędzania
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14%
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22%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie anonimowej ankiety „Problemy społeczne
w opinii środowiska lokalnego”.
Jak wynika z odpowiedzi respondentów, wśród przyczyn problemów społecznych
dzieci i młodzieży mieszkańcy wymieniają alkohol, brak pozytywnych wzorców oraz
ograniczony dostęp do zorganizowanych form spędzania wolnego czasu.
Pytanie 5 dotyczyło określenia na jakie problemy narażone są ludzie starsi
i niepełnosprawni.

Wykres Nr 46. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jakie problemy społeczne osób starszych
i niepełnosprawnych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?”.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie anonimowej ankiety „Problemy społeczne
w opinii środowiska lokalnego”.
Największym problemem społecznym osób starszych i niepełnosprawnych
wg mieszkańców powiatu jest samotność, ograniczony dostęp do placówek całodobowej
opieki oraz niewystarczająca ilość usług opiekuńczych i niski poziom wrażliwości społecznej.
Kolejne Pytanie 6 dotyczyło problemów społecznych w zakresie edukacji.
Wykres Nr 47. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jakie problemy społeczne w obszarze
edukacji uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?”.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie anonimowej ankiety „Problemy społeczne
w opinii środowiska lokalnego”.
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Odpowiedzi ankietowanych informują o niewystarczającym wsparciu psychologicznopedagogicznym, w ocenie co czwarta osoba zaznaczyła tę odpowiedź. Także ta sama ilość
respondentów zaznaczyła niepełne wykorzystanie bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki.
Odpowiedzi na 6 pytanie rozłożyły się równomiernie. Wszystkie problemy wskazane
w ankiecie uznano za istotne.
W pytaniu 7 pytano o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie
lubartowskim.
Wykres Nr 48. Struktura odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu czuje się
Pan/i bezpiecznie w miejscu zamieszkania?”.
Niewystarczająco
11%

Nie mam zdania
3%
Bardzo dobrze
13%

Dostatecznie
24%
Dobrze
49%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie anonimowej ankiety „Problemy społeczne
w opinii środowiska lokalnego”.
Mieszkańcy powiatu pomimo wielu problemów czują się bezpiecznie na swoim
terenie. Ponad połowa badanych odpowiedziała, ze czuje się bezpiecznie w stopniu dobrym
a nawet bardzo dobrym. Niewystarczające bezpieczeństwo odczuwa 11 % ankietowanych.
Rozwijając poprzednie pytanie proszono ankietowanych o wskazanie przyczyn barku
poczucia bezpieczeństwa.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020
Strona 80

Wykres Nr 49. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Co jest przyczyną braku poczucia
bezpieczeństwa w powiecie?”.

Niezadowalająca
aktywność służb (np.
Policji)
21%

Kradzieże,
włamania, rozboje
23%

Grupy młodzieży
zakłócające spokój
26%

Naruszanie prawa i
porządku
publicznego przez
osoby pozostające
pod wpływem
środków
odurzających
30%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie anonimowej ankiety „Problemy społeczne
w opinii środowiska lokalnego”.
Skala odpowiedzi podzieliła mieszkańców na cztery grupy. Ankietowani wskazują
na różne powody ograniczenia bezpieczeństwa.
W pytaniu 9 poproszono o podanie celów poprawy sytuacji osób i rodzin dotkniętych
problemami społecznymi.
Najczęściej udzielane odpowiedzi na pytanie: „Jakie działania należy podjąć w celu poprawy
sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemami społecznymi?”:
−
−
−

wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz finansowe.
utworzenie nowych miejsc pracy.
organizowanie czasu wolnego.

Wskazane przez ankietowanych kierunki działań uwzględniono określając cele
Powiatowej Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim
na lata 2014-2020.
W świetle powyższego zasadnym staje się opracowanie celów szczegółowych
Strategii, które odnosić się będą do całego systemu zapobiegania i zwalczania, problemów
społecznych, a co za tym idzie realizowane będą przez wszystkie instytucje i organizacje
zobligowane do podejmowania działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
na terenie powiatu lubartowskiego.
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4. Analiza SWOT
W wyniku diagnozy sytuacji społecznej powiatu lubartowskiego dokonano analizy
SWOT. Celem analizy SWOT jest określenie i analiza czynników pod kątem pozytywnego
i negatywnego wpływu na rozwój powiatu.

4.1.

Analiza SWOT obszaru zagrożenie wykluczeniem społecznym

MOCNE STRONY
− otwartość na problemy społeczne,
− likwidacja barier indywidualnych osób niepełnosprawnych,
− efektywność instytucji w pozyskiwaniu środków z EFS i Funduszu Pracy,
− otwartość instytucji do współpracy,
− umiejętność pozyskiwania środków z zewnątrz (dotacje MPiPS, środki PFRON,
środki UE),
− dostępność do zmiany kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz podniesienia
kwalifikacji zawodowych, zdobycia zawodu i nowej pracy,
− dobra infrastruktura i profesjonalizm kadr pomocy społecznej, oświaty i zdrowia,
− wzrost oferty usług rynku pracy poprzez pozyskiwanie środków unijnych,
− dostęp do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
− sprawnie działające jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne,
− promowanie rodzicielstwa zastępczego,
− zwiększenie zakresu usług realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej,
− oferta licznych, cyklicznych imprez kulturalnych,
− umiejętność diagnozowania negatywnych zjawisk społecznych występujących
w powiecie,
− upowszechnianie zasad bezpiecznego życia i rozwoju,
− duża liczba podmiotów i instytucji zaangażowanych w działania oraz rozwiązywania
problemów na rzecz osób niepełnosprawnych,
− różnorodność form wsparcia dla osób bezrobotnych proponowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Lubartowie,
− wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia,
− uwzględnianie problematyki niepełnosprawności w działaniach administracji
publicznej,
− podejmowanie działań interdyscyplinarnych na rzecz polityki społecznej
i rozwiązywania problemów społecznych,
SŁABE STRONY
− roszczeniowa postawa klientów pomocy społecznej,
− niska dostępność specjalistycznego wsparcia i terapii dla osób potrzebujących,
− niewystarczająca ilość ofert pracy dla osób niepełnosprawnych,
− niewystarczające instrumenty wspomagające opiekunów osób niepełnosprawnych,
− niska wrażliwość społeczna na przemoc w rodzinie,
− wysoka stopa bezrobocia,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze, lecznicze,
niewystarczająca w stosunku do potrzeb opieka paliatywna oraz geriatryczna,
brak miejsc hostelowych dla ofiar przemocy i osób w trudnej sytuacji życiowej,
zbyt niska oferta płacy,
niewystarczająca liczba miejsc pracy,
niestabilna sytuacja na rynku pracy,
wysoki odsetek bezrobotnych w wieku 25 – 34 lata,
niewystarczający dostęp do specjalistycznych usług zdrowotnych i opiekuńczych,
wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej,
ograniczone środki na rzecz pomocy społecznej,
wysoki poziom bezrobocia ukrytego,
ograniczenia finansowe osób starszych wynikające z niskich rent i emerytur,
wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
− wieloproblemowość rodzin,
− mała liczba jednostek specjalistycznego poradnictwa na poziomie gminy i powiatu,
− bariery architektoniczne,
− nadmierne oparcie działalności na funduszach projektowych generujące nietrwałość
i brak stabilizacji,
− osłabienie więzi społecznych, rodzinnych,
− niedostateczne zasoby lokali socjalnych i komunalnych,
− niewystarczająca dostępność do ośrodków terapii uzależnień,
− niedostateczna liczba ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży, seniorów i
osób niepełnosprawnych.
SZANSE
− nowe źródła i instrumenty wsparcia rozwoju zasobów ludzkich ze środków Unii
Europejskiej,
− wzrost kwalifikacji kadry instytucji zajmujących się problematyką społeczną,
− wykorzystanie funduszy unijnych jako dodatkowego źródła finansowania,
− wzrost kompetencji kadr,
− zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
− poszerzenie oferty wsparcia dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki
opiekuńczo – wychowawcze w integracji ze środowiskiem przy użyciu środków
zewnętrznych,
− rozwój i wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej,
− kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
− podejmowanie działań na rzecz ofiar i sprawców przemocy,
− szerokie partnerstwo instytucji pomocowych,
− możliwość skutecznego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
− działania na rzecz aktywizacji osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy,
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− realizacja programów gminnych i powiatowych,
− rozwój współpracy międzysektorowej oraz publiczno-społecznej w zakresie działań
na rzecz aktywnej integracji oraz realizacji usług społecznych,
− tworzenie grup wsparcia dla dzieci , młodzieży i dorosłych,
− poszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
− wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
ZAGROŻENIA
− możliwy wzrost bezrobocia,
− wysokie koszty tworzenia infrastruktury dla osób niepełnosprawnych ułatwiających
dostęp do instytucji,
− zmniejszenie środków finansowych z PFRON,
− ujemny przyrost naturalny,
− starzenie się społeczeństwa,
− brak jednolitych wykładni przepisów prawa,
− postępująca degradacja wartości rodziny,
− rozluźnienie więzi rodzinnych wynikających z migracji zarobkowych,
− niskie nakłady na opiekę medyczną,
− występowanie zjawiska zmęczenia, bezsilności i bezradności społecznej,
− niski poziom umiejętności wychowawczych rodziców,
− postępujący kryzys rodziny oraz wzrost przemocy w rodzinie,
− ukrywanie zjawiska przemocy domowej i rówieśniczej
− brak motywacji do podnoszenia poziomu wiedzy z powodu trudności ze znalezieniem
zatrudnienia,
− zagrożenie demograficzne – starzejące się społeczeństwo,
− przestępczość i patologie społeczne,
− koncentracja problemów w rodzinach korzystających z pomocy społecznej –
narastanie zjawiska „wyuczonej bezradności”,
− pogłębianie się zjawisk długotrwałego korzystania z pomocy społecznej (uzależnienie
od pomocy społecznej), dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych
oraz bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
− obniżenie jakości świadczonych usług przez jednostki organizacyjne pomocy
społecznej wynikające z braku dodatkowych środków na utrzymanie zatrudnienia,
− zmniejszenie środków PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,
− kryzys gospodarczy i ryzyko mniejszej ilości środków finansowych w systemie
ochrony zdrowia (mniejsza dostępność do świadczeń),
− zbyt skomplikowane procedury ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe,
− niejednoznaczne i niespójne przepisy prawne, powodujące ich różną interpretację,
− wysoki poziom bezrobocia,
− niski poziom przedsiębiorczości oraz niski poziom skłonności do podejmowania
ryzyka wśród mieszkańców województwa,
− niski poziom zaufania społecznego.
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4.2.

Analiza SWOT obszaru aktywności społecznej

MOCNE STRONY:
− otwartość na współpracę JST z NGO,
− Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie powiatu lubartowskiego,
− organizacje wspierające,
− „profesjonalizacja” organizacji,
− duża liczba NGO i grup nieformalnych,
− organizacja dużych wydarzeń o zasięgu powiatowym /ogólnopolskim,
− partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej,
− odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej,
− wysoka motywacja osób pracujących w organizacjach,
− podejmowanie inicjatyw angażując środki własne organizacji,
− umiejętność pozyskiwania środków i inwestowanie ich na gruncie lokalnym,
− obecność/funkcjonowanie dużych NGO wspierających mniejsze (porady prawne,
księgowość),
− realizacja obowiązku konsultacji aktów prawnych jako dobrej praktyki.
SŁABE STRONY:
− niedostatecznie wykształcona kadra zarządzająca w organizacjach,
− niedostateczna współpraca i realizacja wspólnych inicjatyw,
− marginalizacja sektora organizacji pozarządowych,
− ograniczone środki własne,
− nieznajomość funkcjonowania działalności organizacji, zły odbiór,
− konkurencja, zamiast współpracy między organizacjami,
− niska aktywność społeczna,
− brak budżetu obywatelskiego,
− brak inicjatyw lokalnych,
− niska wiedza w zakresie pozyskiwania środków, prawa, itd.
SZANSE:
− możliwość tworzenia partnerstw międzysektorowych,
− nowe fundusze / nowy okres finansowania, nowe formy finansowania,
− przychylność samorządów lokalnych,
− możliwość skorzystania z form współpracy międzynarodowej,
− zasoby ludzkie – wzrost aktywności młodych ludzi, społeczności lokalnych i grup
nieformalnych,
− wzrost poziomu, informacji i edukacji,
− rozwój społeczeństwa obywatelskiego (wzrost świadomości),
− rozwój infrastruktury (świetlice, biblioteki, obiekty sportowe),
− tworzenie dokumentów strategicznych przez JST we współpracy z NGO,
− zmiana władz lokalnych,
− zmiana świadomości władz lokalnych,
− zmiana relacji na partnerskie między JST a organizacjami.
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ZAGROŻENIA:
− niewystarczający poziom współpracy,
− niewystarczający poziom finansowania ( wkłady własne),
− wprowadzenie wkładu własnego w realizacji projektów w nowym okresie
programowania,
− niewielkie zaangażowanie w działalność społeczną szczególnie młodych ludzi,
− uzależnienie od finansowania z JST (brak alternatyw),
− lobby (związane z dużą liczbą NGO tego samego obszaru),
− niewystarczająca profilaktyka w dziedzinie uzależnień,
− niewystarczająca wiedza nt. przemocy,
− niewystarczająca wiedza nt. finansowania zewnętrznego,
− niewykorzystanie możliwości zewnętrznego finansowania,
− migracja młodzieży do większych miast,
− skomplikowane procedury prawne i organizacyjne odstraszają od podjęcia inicjatyw
lokalnych.

4.3.

Analiza SWOT obszaru edukacja

MOCNE STRONY
− różnorodność oferty edukacyjnej;
− wysokie wyniki nauczania części szkół (egzaminy zewnętrzne);
− wysokie, wzrastające EWD (edukacyjna wartość dodana);
− otwartość na potrzeby społeczeństwa;
− elastyczność – zmiana oferty edukacyjnej dostosowana do potrzeb rynku;
− właściwa polityka kadrowa;
− bezpieczna szkoła;
− mobilność, dyspozycyjność kadry pedagogicznej;
− aspiracje edukacyjne uczniów i rodziców;
− organizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
− różnorodność oferty zajęć pozalekcyjnych;
− praktyki zawodowe umożliwiające zapoznanie się z pracą w wybranym zawodzie;
− duża oferta konkursów, olimpiad i zawodów sportowych;
− osiągnięcia sportowe;
− pozyskiwanie środków unijnych;
− szeroka oferta edukacyjna w zakresie nauki języków obcych;
− duże zaangażowanie nauczycieli w pracy wychowawczą z uczniami.
SŁABE STRONY
− brak szkolnych ośrodków kariery i doradcy zawodowego w placówkach i szkołach;
− niewystarczająca współpraca z przedsiębiorcami – „mini targi pracy”;
− duży odsetek uczniów dojeżdżających;
− brak etatu psychologa szkolnego;
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− kompleks prowincjonalny uczniów;
− brak wiary w możliwość osiągnięcia sukcesu i motywacji do wytrwałej pracy;
− niska aktywność społeczna;
− słaba współpraca z organizacjami pozarządowymi;
− mentalność kulturowa, społeczna;
− czas oczekiwania na terapię;
− niewystarczająca współpraca z rodzicami;
− brak środków na pedagogizację rodziców;
− wyuczona bezradność rodziców.
SZANSE
− osobisty potencjał uczniów;
− lepszy dostęp do informacji;
− możliwość dokształcania się nauczycieli;
− bliższe relacje z lokalnym biznesem i partnerstwem;
− możliwość nauki języków obcych w szkole i poza nią;
− duża aktywność szkół w realizacji projektów unijnych;
− rozwój technologii informatycznej;
− reforma programowania;
− kwalifikacyjne kursy zawodowe – uzupełnianie kwalifikacji, zwiększanie;
− zdobywanie nowych kompetencji
− prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
ZAGROŻENIA
− niski poziom rozwoju gospodarczego na terenie powiatu;
− brak zainteresowania pracodawców przyjmowaniem uczniów na praktyki;
− brak spójności między edukacją a rynkiem pracy;
− niż demograficzny;
− migracja zdolnej młodzieży do większych miast;
− problemy rodzin;
− mały rynek pracy;
− uzależnienia (alkohol, nikotyna, narkotyki);
− porzucanie szkoły w trakcie kształcenia;
− niska frekwencja w części szkół;
− brak wiary w to, że dobre wykształcenie poprawi sytuację absolwenta na rynku pracy;
− brak kwalifikacji do nauki zawodu wśród pracodawców;
− niewystarczająca aktywność Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie
we współpracy ze szkołami.
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5. Wizja rozwoju społecznego

Skuteczna polityka społeczna zapewniająca mieszkańcom
bezpieczeństwo socjalne, opiekę nad rodziną, rehabilitację
osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie
samodzielnego rozwiazywania swoich problemów i pełne
uczestnictwo w życiu.
Twórcy powyższej wizji rozwoju społecznego za niezwykle ważny uznali poziom
życia mieszkańców oraz równy dla wszystkich dostęp do oferowanych dóbr i usług,
co w konsekwencji przyczyni się do atrakcyjności powiatu. Na zadowolenie mieszkańców
w dużym stopniu wpływa dostęp do edukacji, instytucji i usług pomocowych, pośrednictwa
pracy, świadczeń zapewniających bezpieczeństwo i pomoc medyczną, dostępność
infrastrukturalna i komunikacyjna. Działania we wszystkich płaszczyznach życia społecznego
będą skuteczne, gdy zaangażują się w nie wszyscy zainteresowani, również mieszkańcy,
którzy poprzez swoją aktywność będą mieli znaczący wpływ na rozwój powiatu.
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6. Cele strategiczne
Uczestnicy Zespołu zdefiniowali cele i zadania do realizacji ze źródłami finansowania oraz terminami i wskaźnikami monitorowania. Określili
sześć celów strategicznych rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 – 2020:
I. Opieka nad dzieckiem i rodziną
II. Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i seniorów
III. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego
IV. Rozwój profilaktyki zdrowotnej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w powiecie lubartowskim
V. Budowa społeczeństwa obywatelskiego na terenie powiatu lubartowskiego
VI. Skuteczna edukacja w powiecie lubartowskim.

Cel
strategiczny
1.
Opieka nad
dzieckiem i
rodziną

Cel operacyjny

Kierunki działania

1.1.
1. Systematyczna praca z rodzinami
Wspieranie rodziny
mającymi problemy opiekuńczo –
we właściwym
wychowawcze polegające m.in.
pełnieniu jej
na diagnozie: deficytów w
funkcji
zakresie pełnienia ról
rodzicielskich, wydolności
opiekuńczo – wychowawczej,
zaniedbań względem dzieci oraz

Realizatorzy
PCPR,
KPP,
PPP,
Jednostki
Oświatowe i
Kulturalne,
NGO,
Kuratorzy

Źródła
finansowania
− środki własne
powiatu
− środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej
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Wskaźniki oceny
efektywności
− liczba rodzin
objętych
wsparciem,
− liczba
realizowanych
programów

Termin
realizacji
2014-2020
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Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działania

Źródła
finansowania

Realizatorzy

Wskaźniki oceny
efektywności

Termin
realizacji

ocenie sytuacji dziecka
w rodzinie, środowisku szkolnym
i rówieśniczym.
2. Rozbudowa sieci poradnictwa
rodzinnego oraz prowadzenie
profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania
problemów w rodzinie.
3. Promocja i realizacja programów
profilaktycznych,
terapeutycznych,
psychoeduakcyjnych,
skierowanych do rodziców
i dzieci.
4. Współpraca z podmiotami
pracującymi na rzecz rodziny.
1.2.
Promocja i rozwój
pieczy zastępczej

1. Promocja idei rodzinnej pieczy
zastępczej oraz prowadzenie
naboru kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej.
2. Organizowanie szkoleń dla
kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej.

PCPR

− środki własne
powiatu
− środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej
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− liczba
przeszkolonych
kandydatów
na rodziny
zastępcze,
− liczba
przeszkolonych rodzin

2014-2020
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Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działania

Źródła
finansowania

Realizatorzy

3. Zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom sprawującym rodzinną
pieczę zastępczą, w szczególności
w ramach grup wsparcia i
konsultacji specjalistycznych.

1.3.
Pomoc w
usamodzielnieniu
się wychowanków
placówek
opiekuńczowychowawczych i
rodzin zastępczych

1. Pomoc pieniężna
na kontynuowanie nauki.

PCPR

− środki własne
powiatu
− środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej

Jednostki
Oświatowe i
Kulturalne,
PCPR,
PPP,
Kuratorzy

− środki własne
powiatu
− środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej

2. Pomoc pieniężna
na usamodzielnienie.
3. Pomoc na zagospodarowanie.
4. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.
5. Poradnictwo specjalistyczne.

1.4.
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
dzieci i młodzieży

1. Zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży
poprzez rozwój jednostek
oświatowych i kulturalnych.
2. Współpraca ze szkołami
w zakresie rozwiązywania
problemów wychowawczych.
3. Realizacja programów
profilaktycznych i edukacyjnych.
4. Uświadomienie rodzicom
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Wskaźniki oceny
Termin
efektywności
realizacji
zastępczych,
− liczba spotkań
grup wsparcia,
− liczba spotkań
rodzin
zastępczych ze
specjalistami
2014-2020
− liczba osób
objętych
pomocą,
− wysokość
udzielonych
świadczeń,
− liczba spotkań
ze
specjalistami
2014-2020
− liczba osób
objętych
wsparciem
− liczba
konsultacji z
nauczycielami,
pedagogami
− liczba
programów
profilaktycznych i
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Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działania

Źródła
finansowania

Realizatorzy

i opiekunom potrzeb
edukacyjnych dzieci i młodzieży.
5. Stymulowanie aktywności
twórczej, rozbudzanie aspiracji
edukacyjnych młodzieży.
2.
Pomoc i
przeciwdział
anie
wykluczeniu
społecznemu
osób
niepełnoprawnych i
seniorów

2.1.
Zwiększanie
aktywności
społecznej i
przeciwdziałanie
marginalizacji
społecznej osób
niepełnosprawnych i
seniorów

1. Opracowanie programów
i projektów aktywizujących
osoby niepełnosprawne i
seniorów.

PCPR,
DPS,
WTZ,
ŚDS,
NGO,
2. Organizacja wydarzeń kulturalno- Jednostki
oświatowych i sportowych
Oświatowe i
dostępnych dla osób
Kulturalne
niepełnosprawnych i seniorów.
3. Wspieranie organizacji
pozarządowych działających
na rzecz osób niepełnosprawnych
i seniorów.

Wskaźniki oceny
efektywności
edukacyjnych
realizowanych
w szkołach

Termin
realizacji

2014-2020
− środki własne − liczba
powiatu
programów,
wydarzeń,
− środki PFRON
organizacji
− środki
pochodzące z − liczba osób
objętych
Unii
programami,
Europejskiej
− liczba osób,
którym
zlikwidowano
bariery
− liczba uczniów
niepełnosprawnych

4. Działania na rzecz integracji
międzypokoleniowej oraz
integracji różnych grup
społecznych.
5. Likwidacja barier
architektonicznych.
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Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działania

Źródła
finansowania

Realizatorzy

Wskaźniki oceny
efektywności

Termin
realizacji

6. Realizacja programu „Aktywny
Samorząd”.
7. Ułatwienie dostępu dla seniorów i
osób niepełnosprawnych
do informacji o możliwych
formach pomocy.
2.2.

1. Poprawa jakości świadczonych
usług, skierowanych do osób
niepełnosprawnych.

PCPR,
WTZ,
ŚDS,
DPS,
SOSW

2014-2020
− środki własne − liczba
powiatu
organizacji i
instytucji z
− środki PFRON
którymi
− środki
prowadzona
pochodzące z
jest
Unii
współpraca
Europejskiej
− liczba osób
korzystających
z poradnictwa

1. Prowadzenie działań z zakresu
aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych poprzez
realizację projektów.

PCPR,
ŚDS,
DPS,
SOSW,
NGO,
WTZ

2014-2020
− środki własne − liczba
powiatu
realizowanych
projektów
− środki PFRON
− liczba osób
− środki
korzystających
pochodzące z
z dofinansoUnii
wania
Europejskiej
− liczba osób,
którym
zlikwidowano

Rozbudowa
zaplecza
instytucjonalnego i 2. Aktywizacja środowiska do
pozainstytucjonalwspólnych działań społecznych.
nego na rzecz
3. Prowadzenie poradnictwa
rozwiązywania
specjalistycznego wspierającego
problemów
seniorów, osoby niepełnosprawne
społecznych osób
i rodziny opiekujące się nimi.
niepełnosprawnych
i seniorów.
2.3.
Rehabilitacja
społeczna osób
niepełnosprawnych

2. Dofinansowanie uczestnictwa
osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.
3. Dofinansowanie sportu, kultury,
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Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działania

Źródła
finansowania

Realizatorzy

rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.
4. Dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze dla osób
niepełnosprawnych.

Wskaźniki oceny
efektywności
bariery
− liczba
placówek
korzystających
z dofinansowania

Termin
realizacji

5. Likwidacja barier w
komunikowaniu, technicznych
i architektonicznych wg
indywidualnych potrzeb osoby
niepełnosprawnej.
6. Dofinansowanie działania
placówek wspierających osoby
niepełnosprawne.
3.
Przeciwdział
anie
zjawisku
bezrobocia i
ograniczenie
zjawiska
wykluczenia
społecznego

3.1.

1. Pozyskiwanie dodatkowych
środków Funduszu Pracy.

Podnoszenie
poziomu
2. Pomoc bezrobotnym
aktywności
i poszukującym pracy
zawodowej,
w znalezieniu zatrudnienia
przygotowanie do
poprzez usługi rynku pracy tj.
podjęcia pracy oraz
pośrednictwo pracy, poradnictwo
aktywizowanie
zawodowe oraz organizacje
osób bezrobotnych
szkoleń.
i poszukujących
3. Aktywizacja bezrobotnych
pracy
poprzez szereg instrumentów

PUP

− środki własne
powiatu
− środki
Funduszu
Pracy
− środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej
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− liczba osób
objętych
pomocą
− wskaźnik
efektywności
zatrudnienia
− wskaźnik
efektywności
kosztowej

2014-2020
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Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działania

Realizatorzy

Źródła
finansowania

Wskaźniki oceny
efektywności

Termin
realizacji

rynku pracy m.in. kierowanie
do odbycia stażu, prace
interwencyjne, roboty publiczne,
dofinansowania do rozpoczęcia
działalności gospodarczej oraz
refundacja pracodawcom kosztów
wyposażenia/doposażenia
stanowiska pracy
dla bezrobotnego.
Przyznanie wsparcia finansowego
pracodawcy lub przedsiębiorcy:
tzw. „grantu” na utworzenie
stanowiska pracy w formie
telepracy, dofinansowanie
wynagrodzenia na zatrudnienie
bezrobotnego w kat. wiekowej
50+.
- Przyznanie wsparcia
finansowego pracodawcy:
świadczenia aktywizacyjnego
na zatrudnienie bezrobotnego
rodzica powracającego na rynek
pracy, refundację składek
na ubezpieczenie społeczne
na zatrudnienie bezrobotnego
do 30 r. ż. oraz refundację części
kosztów wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenie społeczne
w związku z zatrudnieniem
bezrobotnego do 30 r. ż.
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Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działania

- Finansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego
pracodawcy i pracowników
w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.
- Realizacja bonów:
szkoleniowych, stażowych
oraz na zasiedlenie.
1. Realizacja zadań z zakresu
3.2.
rehabilitacji zawodowej osób
Wzrost aktywności
niepełnosprawnych - PFRON osób
organizowanie i finansowanie
niepełnosprawnych
usług i instrumentów rynku pracy
na rynku pracy
na rzecz bezrobotnych
niepełnosprawnych oraz osób
niepełnosprawnych
poszukujących pracy
niepozostających w zatrudnieniu.

Źródła
finansowania

Realizatorzy

PUP,
ŚDS,
NGO,
PCPR

−
−
−
−
−

2. Wsparcie finansowe
pracodawców tworzących miejsca
pracy dla osób
niepełnosprawnych figurujących
w rejestrze Powiatowego Urzędu
Pracy w Lubartowie.
3. Realizacja projektów
i programów na rzecz osób
niepełnosprawnych nieaktywnych
zawodowo.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020

środki własne
gminy
powiatu,
PFRON
Środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej

Wskaźniki oceny
efektywności

Termin
realizacji

2014-2020
− liczba osób
korzystających
z dofinansowania
− liczba osób
biorących
udział w
programach i
projektach
− wskaźnik
efektywności
zatrudnieniowej
− liczba
utworzonych
przedsiębiorst
w społecznych
udziałem osób
niepełnosprawnych
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Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działania

Źródła
finansowania

Realizatorzy

Wskaźniki oceny
efektywności

Termin
realizacji

4. Promowanie, wspieranie
i tworzenie przedsiębiorstw
społecznych w kręgu osób
niepełnosprawnych.
3.3.
Promocja
przedsiębiorczości

1. Propagowanie idei
przedsiębiorczości wśród osób
bezrobotnych poprzez udzielenie
wsparcia finansowego osobom
zamierzającym rozpocząć
działalność gospodarczą.
2. Udzielanie przedsiębiorcom
wsparcia finansowego, w związku
z tworzeniem miejsc pracy
w postaci doposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy
dla osób pozostających
bez zatrudnienia.

PUP

− środki własne
powiatu
− środki
Funduszu
Pracy
− środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej

− liczba osób
objętych
wsparciem

2014-2020

3. Udzielanie wsparcia bezrobotnym
poprzez organizowanie dla nich
odpowiednich szkoleń
przygotowujących merytorycznie
do prowadzenia działalności
gospodarczej.
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Cel
strategiczny

Cel operacyjny
3.4.
Współpraca z
samorządami
lokalnymi na rzecz
aktywizacji
zawodowej

Kierunki działania
1. Bieżący monitoring sytuacji osób
bezrobotnych, współpraca z OPS,
opracowanie wspólnych
projektów i programów
aktywizacji bezrobotnych.

Źródła
finansowania
środki własne
gminy
powiatu,
środki
Funduszu
Pracy
środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej

Wskaźniki oceny
Termin
efektywności
realizacji
2014-2020
− liczba
instytucji
wspierających
osoby
bezrobotne

− środki własne
powiatu
− środki NFZ
− środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej

2014-2020
− liczba osób
korzystających
z badań
− liczba
przeprowadzo
nych szkoleń,
programów

Realizatorzy
PUP,
Kuratorzy,
PCPR

2. Organizowanie prac społecznie
użytecznych dla osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

−
−
−
−
−

3. Organizacja spotkań
informacyjnych dotyczących
możliwości aktywizacji w
gminach i sołectwach.
4. Dostosowanie kierunków
kształcenia w powiecie do
potrzeb lokalnego rynku pracy.
4.
Rozwój
profilaktyki
zdrowotnej i
podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa w
powiecie

4.1.
Inicjowanie i
promocja działań
dotyczących
zachowań
prozdrowotnych

1. Bezpłatne badania profilaktyczne. SPZOZ,
Jednostki
2. Prowadzenie szkoleń i spotkań
Oświatowe i
metodycznych.
Kulturalne,
Starostwo
3. Realizacja działań w ramach
Powiatowe
światowych i ogólnopolskich
akcji prozdrowotnych
dotyczących m.in. profilaktyki
HIV/AIDS, walki z nałogiem
palenia tytoniu, racjonalnego
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Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działania

Źródła
finansowania

Realizatorzy

Wskaźniki oceny
efektywności

Termin
realizacji

odżywiania.
4. Popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia.
5. Prowadzenie programów i akcji
w zakresie edukacji
prozdrowotnej.
4.2 Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
mieszkańców

1. Promowanie dobrych praktyk
i postaw obywatelskich
w zakresie bezpieczeństwa.
2. Pogłębienie wiedzy na temat
zjawiska przemocy w rodzinie.

KPP,
Kuratorzy,
Jednostki
Oświatowe i
Kulturalne

− środki własne
powiatu
− środki
MSWiA
− środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej

− liczba
zrealizowanych
programów,
kampanii,

2014-2020

Starostwo
Powiatowe,
OWES,

- środki własne
powiatu
- środki

− utworzenie
inkubatora
NGO -

2014-2020

3. Realizowanie programów
profilaktycznych
ukierunkowanych na
wyeliminowanie agresji wśród
dzieci oraz używania nikotyny,
alkoholu, narkotyków oraz innych
substancji uzależniających.
4. Inicjowanie przedsięwzięć
mających na celu poprawę
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
5.
Budowa
społeczeńst

5.1
Rozwijanie
potencjału

1. Tworzenie warunków do
funkcjonowania NGO (inkubator
NGO).
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Cel
strategiczny
wa
obywatelski
ego na
terenie
powiatu
lubartowski
ego

Cel operacyjny
organizacji
pozarządowych

Kierunki działania
2. Współdecydowanie o planowaniu
wydatków w JST, udział
w komisjach, spotkaniach
partnerskich.
3. Organizowanie kampanii
informacyjnych, wspólnych
inicjatyw, spotkań NGO
we współpracy z JST.

Realizatorzy
JST,
Partnerstwo
na rzecz
ekonomii
społecznej,
NGO

4. Stworzenie forum organizacji
pozarządowych z terenu powiatu
lubartowskiego.
5. Promowanie organizacji
działających w powiecie
przy wykorzystaniu różnych narzędzi
komunikacji.
6. Promowanie i informowanie dot.
działalności organizacji, budowanie
wizerunku własnej organizacji
w środkach masowego przekazu.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020

Źródła
finansowania
pochodzące z
Unii Europejskiej
- środki własne
organizacji

Wskaźniki oceny
efektywności
Stworzenie
centrum
organizacji
pozarządowych
− spotkania z
NGO w
Starostwie
Powiatowym,
− ilość kampanii
informacyjnych
− ilość
organizacji
promowanych
na stronach
Starostwa
− ilość
wspartych
organizacji
− ilość
organizacji
które
posiadają
własną stronę
internetową

Termin
realizacji
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Cel
strategiczny

6.
Skuteczna
edukacja w
powiecie

Cel operacyjny

Kierunki działania

5.2
Wspieranie
inicjatyw
obywatelskich na
terenie powiatu
lubartowskiego

1. Utworzenie platformy
informacyjna dla ngo i obywateli –
stworzenie bazy danych NGO.

5.3. Wzmacnianie
partnerstwa na
rzecz ekonomii
społecznej w
powiecie
lubartowskim,
wzrost
przedsiębiorczości
na terenie powiatu,
w tym
przedsiębiorczości
społecznej oraz
promowanie
lokalnej gospodarki

1. Promowanie działalności
partnerstwa.

6.1
Przedsiębiorczość
kluczem do
sukcesu młodzieży

1. Utworzenie Szkolnych Ośrodków
Kariery w każdej szkole
ponadgimnazjalnej.

2. Promowanie Organizacji Pożytku
Publicznego z terenu powiatu.

2. Utworzenie min. 3
przedsiębiorstw społecznych.

Źródła
finansowania
- w ramach
programu
współpracy

Wskaźniki oceny
Termin
efektywności
realizacji
2014-2020
− Utworzona
strona
internetowa
www. z bazą
danych
− Kampania
informacyjna
− Ilość
promowanych
OPP

Partnerstwo
na rzecz
ekonomii
społecznej,
OWES

- środki
partnerów
- środki
pochodzące z
Unii Europejskiej

− Informacje o
działalności
partnerstwa
− Utworzenie
min. 3
przedsiębiorst
w
Społecznych
− Ilość
przeprowadzo
nych szkoleń

Jednostki
Oświatowe,
Starostwo
Powiatowe

- środki własne
- środki
pochodzące z
Unii Europejskiej

− Utworzone
Szkolne
Ośrodki
Kariery

Realizatorzy
Starostwo
Powiatowe,
JST,
NGO i OPP,
Partnerstwo
na rzecz
ekonomii
społecznej

3. Szkolenie dla pracowników
pomocy społecznej z zakresu
ekonomii społecznej.
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Cel
strategiczny
lubartowskim

Cel operacyjny
na rynku pracy

Kierunki działania
2. Realizacja programów doradztwa
zawodowego i przedsiębiorczości
3. Nawiązanie współpracy
z pracodawcami – platforma
współpracy (dotycząca kierunków
kształcenia, praktyk).

6.2.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
uczniów

1. Wypracowanie modelu
współpracy: poradni i szkół.
2. Tworzenie skutecznego programu
współpracy z rodzicamipedagogizacja rodziców.

Realizatorzy

Źródła
finansowania

Partnerstwo
na rzecz
ekonomii
społecznej,
PUP

PPP,
Starostwo
Powiatowe,
Jednostki
Oświatowe i
Kulturalne

3. Realizacja programów
profilaktycznych w szkołach
i społecznościach.
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- środki własne
- środki
pochodzące z
Unii Europejskiej

Wskaźniki oceny
Termin
efektywności
realizacji
− ilość
realizowanych
programów
doradztwa
zawodowego i
przedsiębiorczości
− Zorganizowane spotkanie
coroczne z
pracodawcami, podpisane
porozumienie.
− Wypracowany 2014-2020
i wdrożony
model
pedagogizacji
− Ilość
realizowanych
programów
profilaktycznych w
szkołach
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7. Monitoring i system aktualizacji strategii
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim
na lata 2014-2020 zawiera zadania, które stanowią wyzwanie dla całej społeczności lokalnej
i wszystkich instytucji publicznych i niepublicznych działających na polu polityki społecznej
w powiecie. Podstawą skutecznego wdrażania Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych jest monitorowanie i ocena realizacji. Monitorowanie ma służyć
badaniu i ocenie efektywności realizacji celów i zadań, a także poziomu ich osiągnięcia.
Dla kontroli merytorycznej Strategii, zostaną powołani przedstawiciele lokalnych środowisk
społecznych. Na corocznych spotkaniach dokonywana będzie aktualizacja zadań do realizacji
na kolejne okresy obowiązywania Strategii przy uwzględnieniu zmieniających się czynników
środowiska zewnętrznego. Zespół ds. wdrażania i monitorowania strategii po zakończeniu
każdego roku budżetowego na podstawie sprawozdawczości jej realizatorów dokona oceny
stopnia realizacji strategii. Wyniki oceny będą przedkładane Radzie Powiatu w corocznym
sprawozdaniu.
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8. Proces partycypacji
Proces uspołeczniania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Lubartowskim na lata 2014-2020 przebiegał w różnych formach. Konsultacje rozpoczęto
od spotkań Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020, w skład którego wchodzili przedstawiciele
jednostek z terenu powiatu. Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się w dniu 27.02.2014 r.,
w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, podczas którego wypracowano plan
Strategii oraz przygotowano ankietę. Ankieta została rozprowadzona do środowisk członków
Zespołu. Następnie została zebrana i przesłana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubartowie, gdzie dokonano podsumowania i przestawiono wyniki badania
ankietowanego. Opracowana analiza problemów społecznych w opinii środowiska lokalnego
została zamieszczona w opracowanym dokumencie. Podczas drugiego spotkania, które
odbyło się w dn. 11.04.2014, Zespół wypracował analizę SWOT obszaru zagrożenie
wykluczeniem społecznym. Następnie zdefiniowano wizję rozwoju społecznego powiatu
lubartowskiego. Ostatni element wspólnych prac dotyczył sformułowania celów
strategicznych.
Przygotowując dokument skierowano ankietę do organizacji pozarządowych
oraz do jednostek oświatowych, wypełnione ankiety zostały przedstawione w załączeniu
do dokumentu Strategii. Wraz z przesłaniem ankiet zaproszono przedstawicieli na spotkanie
warsztatowe. Pierwsze warsztaty odbyły się w dn. 16.09.2014 r. w Sali Rycerskiej Starostwa
Powiatowego w Lubartowie z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, które
działają na terenie powiatu lubartowskiego. Podczas spotkania opracowano analizę SWOT
z obszaru aktywności społecznej, zastanowiono się nad problemami i nakreślono zadania
do realizacji.
Kolejne spotkanie warsztatowe odbyło się w dniu 19.09.2014 z udziałem
przedstawicieli powiatowych jednostek oświatowych. Podczas spotkania opracowano analizę
SWOT z zakresu edukacji oraz omówiono bieżące problemy i działania.
W procesie partycypacji zaplanowano konsultacje on-line z obywatelami, NGO,
szkołami. Zgodnie z art. 19 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej dokument należy
skonsultować z właściwymi terytorialnie gminami. Do tego etapu przygotowania dokumentu
opracowano odpowiedni formularz, na którym należy imiennie zgłaszać swoje uwagi wraz
z propozycją zmiany zapisu i uzasadnieniem.
W ostatecznej formie dokument przekazano do zatwierdzenia Radzie Powiatu
w Lubartowie.
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9. Źródła finansowania
Środki finansowe na działania zaplanowane w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020 będą pochodzić:
− z budżetu powiatu lubartowskiego (w tym budżetów jednostek organizacyjnych
powiatu),
− z budżetu państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
− z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych,
− z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
− z funduszy europejskich,
− z innych programów i grantów.
Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację strategii
nie jest możliwe ze względu na długi okres obowiązywania dokumentu,
brak długookresowych źródeł finansowania, a także wieloletnich dokumentów finansowych
określających planowane wydatki powiatu na bieżącą działalność. Czynnikiem utrudniającym
szacowanie źródeł finansowania jest powstawanie dokumentów programowych
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.
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10. Podsumowanie
Opracowana Powiatowa Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych
w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020 pozwoli na celowe, systematyczne i planowe
dążenie do osiągniecia wytyczonych celów strategicznych. Cele strategiczne sformułowane
zostały w oparciu o analizę sytuacji społecznej powiatu lubartowskiego. Powiatowa Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych ma służyć harmonijnemu rozwojowi powiatu
lubartowskiego oraz poprawie jakości życia. Jednocześnie ma na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu pewnych grup ludności oraz pomocy w przezwyciężaniu
problemów społecznych. Sukces w działaniach na rzecz wdrażania Strategii będzie
zapewniony tylko wówczas, gdy zawiązane i realizowane będzie szeroko rozumiane
partnerstwo wielu instytucji. Taka zasada partnerstwa i współpracy jest jednym
z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ma to szczególnie
istotne znaczenie w przypadku pozyskiwania środków, gdzie preferowane są zadania
na dużą skalę, rozwiązujące problemy zasadnicze dla społeczności.
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11. Wykaz skrótów
DPS – Dom Pomocy Społecznej
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
ES – ekonomia społeczna
GUS – Główny Urząd Statystyczny
JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego
KPP – Komenda Powiatowa Policji
MPiPS - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia
NGO – ang. non governmental organisations Organizacja Pożytku Publicznego
OPP – organizacja pożytku publicznego
OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
PES – podmiot ekonomii społecznej
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
PZON - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
SOSW – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy
WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej
ZS – Zespół Szkół
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12. Spis tabel
Tabela Nr 1. Prognozy ludności powiatu lubartowskiego na lata 2015-2035.
Tabela Nr 2. Struktura wieku mieszkańców powiatu lubartowskiego w latach 2007-2012.
Tabela Nr 3. Ruch naturalny w powiecie lubartowskim w latach 2007-2012.
Tabela Nr 4. Powody przyznania pomocy przez ośrodki pomocy społecznej powiatu
lubartowskiego osobom w trudnej sytuacji życiowej w latach 2010-2013.
Tabela Nr 5. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim w latach 20072013.
Tabela Nr 6. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kocku w latach 2007-2013.
Tabela Nr 7. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie w latach 2007-2013.
Tabela Nr 8. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie w latach 20072013.
Tabela Nr 9. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubartowskiego
w latach 2009-2013.
Tabela Nr 10. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
lubartowskiego w latach 2009-2013.
Tabela Nr 11. Różnice w finansowaniu rodzinnej pieczy zastępczej wynikające z Ustawy
o pomocy społecznej a Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Tabela Nr 12. Usamodzielniani wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych w latach 2009-2013.
Tabela Nr 13. Wykaz świadczonych usług dla pełnoletnich wychowanków opuszczających
pieczę zastępczą w latach 2009-2013.
Tabela Nr 14. Zestawienie różnic w finansowaniu usamodzielnianych wychowanków
z placówek i rodzin zastępczych w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej oraz o Ustawę
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Tabela Nr 15. Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach
2010-2013.
Tabela Nr 16. Liczba orzeczeń wydawanych w latach 2007-2013 przez PZON.
Tabela Nr 17. Charakterystyka udzielonego dofinansowania w ramach rehabilitacji społecznej
w latach 2007-2013.
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Tabela Nr 18. Dofinansowanie przyznane w ramach pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd” w 2012 roku.
Tabela Nr 19. Dofinansowanie przyznane w ramach pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd” w 2013 roku.
Tabela Nr. 20. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych w powiecie
lubartowskim w latach 2007-2012.
Tabela Nr 21. Wynagrodzenia w powiecie lubartowskim w latach 2007-2012.
Tabela Nr 22. Stopa bezrobocia w powiecie lubartowskim wg stanu na koniec grudnia
w latach 2007-2013.
Tabela Nr 23. Struktura bezrobotnych w powiecie lubartowskim w latach 2007-2013.
Tabela Nr 24. Zestawienie tabelaryczne z podjętych działań przez policjantów KPP
w Lubartowie wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury „Niebieskie Karty”
na terenie powiatu lubartowskiego w latach 2008 -2013.
Tabela Nr 25. Zestawienie działań w ramach interwencji kryzysowej w PCPR w Lubartowie
w latach 2007-2013.
Tabela Nr 26. Liczba przestępstw przeciwko rodzinie na terenie powiatu lubartowskiego
w latach 2008-2013.
Tabela Nr 27. Liczba przestępstw kryminalnych wg 7 kategorii na terenie powiatu
lubartowskiego w latach 2008 -2013.
Tabela Nr 28. Liczba wypadków drogowych na terenie powiatu lubartowskiego w latach
2008-2013.
Tabela Nr 29. Liczba nietrzeźwych, kierujących pojazdami na terenie powiatu lubartowskiego
w latach 2008-2013.
Tabela Nr 30. Przychodnie – ambulatoryjna opieka zdrowotna w powiecie lubartowskim
w latach 2007-2012.
Tabela Nr 31. Apteki i punkty apteczne w powiecie lubartowskim w latach 2007-2012.
Tabela Nr 32. Uczniowie i absolwenci szkół w powiecie lubartowskim w latach 2011-2012.
Tabela Nr 33. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach powiatu lubartowskiego w 2012 roku
w przeliczeniu na etaty.
Tabela Nr 34. Nauczanie języków obcych w szkołach dla dzieci i młodzieży w powiecie
lubartowskim w latach 2011-2012.
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13. Spis wykresów
Wykres Nr 1. Ludność powiatu lubartowskiego w latach 2007-2012.
Wykres Nr 2. Prognozy ludności powiatu lubartowskiego na lata 2015-2035.
Wykres Nr 3. Struktura wieku mieszkańców powiatu lubartowskiego w latach 2007-2012.
Wykres Nr 4. Liczba osób zamieszkałych w dps powiatu lubartowskiego w latach 2007-2013.
Wykres Nr 5. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2006/2007.
Wykres Nr 6. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2007/2008.
Wykres Nr 7. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2008/2009.
Wykres Nr 8. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2009/2010.
Wykres Nr 9. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2010/2011.
Wykres Nr 10. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2011/2012.
Wykres Nr 11. Orzeczenia wydane w roku szkolnym 2012/2013.
Wykres Nr 12. Suma orzeczeń wydanych przez poradnię od września 2006 roku do końca
sierpnia 2013 r.
Wykres Nr 13. Pracujący według PKD2007 w powiecie lubartowskim w latach 2007-2012.
Wykres Nr 14. Podmioty gospodarki narodowej w powiecie lubartowskim w latach 20072012.
Wykres Nr 15. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych w powiecie
lubartowskim w latach 2007-2012.
Wykres Nr 16. Wynagrodzenia w powiecie lubartowskim w latach 2007-2012.
Wykres Nr 17. Stopa bezrobocia w powiecie lubartowskim wg stanu na koniec grudnia
w latach 2007-2013.
Wykres Nr 18. Bezrobotni w powiecie lubartowskim wg stanu na koniec grudnia w latach
2007- 2013.
Wykres Nr 19. Bezrobotni z podziałem na płeć w powiecie lubartowskim wg stanu na koniec
grudnia w latach 2007-2013.
Wykres Nr 20. Bezrobotni w powiecie lubartowskim z podziałem na wiek wg stanu na koniec
grudnia w latach 2007-2013.
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Wykres Nr 21. Bezrobotni w powiecie lubartowskim ze względu na wykształcenie wg stanu
na koniec grudnia w latach 2007-2013.
Wykres Nr 22. Bezrobotni niepełnosprawni w powiecie lubartowskim z podziałem na płeć wg
stanu na koniec grudnia w latach 2007-2013.
Wykres Nr 23. Bezrobotni niepełnosprawni w powiecie lubartowskim z podziałem na stopień
niepełnosprawności wg stanu na koniec grudnia w latach 2007-2013.
Wykres Nr 24. Wolne miejsca pracy zgłoszone w latach 2007-2013.
Wykres Nr 25. Liczba postępowań w sprawach tzw. dozorowych prowadzonych w związku
ze stosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej na terenie powiatu lubartowskiego w latach
2007-2013.
Wykres Nr 26. Liczba uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców
przemocy w rodzinie w latach 2007-2013.
Wykres Nr 27. Liczba uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla ofiar przemocy
w rodzinie w latach 2011-2013.
Wykres Nr 28: Liczba przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu lubartowskiego
w latach 2008-2013.
Wykres Nr 29. Liczba przestępstw kryminalnych na terenie powiatu lubartowskiego w latach
2008-2013.
Wykres Nr 30. Liczba przestępstw narkotykowych na terenie powiatu lubartowskiego
w latach 2008-2013.
Wykres Nr 31. Liczba kolizji drogowych na terenie powiatu lubartowskiego w latach 20082013.
Wykres Nr 32. Podstawowa opieka zdrowotna – porady w powiecie lubartowskim w latach
2007-2012.
Wykres Nr 33. Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne w powiecie lubartowskim w latach
2007-2012.
Wykres Nr 34. Szkoły w powiecie lubartowskim w latach 2011-2012.
Wykres Nr 35. Uczniowie w powiecie lubartowskim w latach 2011-2012.
Wykres Nr 36. Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych (bez specjalnych)
wg grup kierunków kształcenia w powiecie lubartowskim w 2012 roku.
Wykres Nr 37. Liczba uczniów w technikach (łącznie z technikami uzupełniającymi, liceami
profilowanymi oraz szkołami ogólnokształcącymi, szkołami artystycznymi dającymi

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020
Strona 111

uprawnienia zawodowe) bez specjalnych według grup kierunków kształcenia w powiecie
lubartowskim w 2012 roku.
Wykres Nr 38. Liczba mieszkańców Bursy Szkolnej w Lubartowie w latach 2007- 2013.
Wykres Nr 39. Liczba mieszkańców Internatu przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim
w latach 2008-2013.
Wykres Nr 40. Organizacje pozarządowe w powiecie lubartowskim wg stanu na dzień
07.10.2013 r.
Wykres Nr 41. Struktura płci respondentów badania ankietowego.
Wykres Nr 42. Struktura wieku respondentów badania ankietowego.
Wykres Nr 43. Struktura wykształcenia respondentów badania ankietowego.
Wykres Nr 44: Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jakie problemy społeczne uważa
Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?”.
Wykres Nr 45. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jakie problemy społeczne dzieci
i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?”.
Wykres Nr 46. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jakie problemy społeczne osób starszych
i niepełnosprawnych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?”.
Wykres Nr 47. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jakie problemy społeczne w obszarze
edukacji uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?”.
Wykres Nr 48. Struktura odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu czuje się Pan/i
bezpiecznie w miejscu zamieszkania?”.
Wykres Nr 49. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Co jest przyczyną braku poczucia
bezpieczeństwa w powiecie”.
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14. Załączniki:
Załącznik Nr 1 Ankieta dla szkół przeprowadzana w ramach Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020.
Załącznik Nr 2 Ankieta dla organizacji pozarządowych przeprowadzana w ramach Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020.
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Załącznik Nr 1
ANKIETA DLA SZKÓŁ
PRZEPROWADZANA W RAMACH STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W POWIECIE LUBARTOWSKIM NA LATA 2014-2020

1.

2.
3.
4.

5.

Dane podstawowe:
a) nazwa szkoły adres siedziby
b) telefon kontaktowy
c) e–mail
d) strona www
Osoba reprezentująca szkołę:
Osoba wypełniająca ankietę:
Czy szkoła realizuje lub realizowała
program rozwojowy szkół
(finansowany z POKL lub z innych
funduszy lub z własnych środków)
Jeśli tak:
Nazwa projektu:
Okres realizacji:
Najważniejsze działania (ogólnie)
1.
2.
3.
Rezultaty:
Wielkość pozyskanych środków:
Proszę wymienić najważniejsze
osiągnięcia szkoły w okresie
ostatnich trzech lat osiągnięcia,
1. olimpiady
2. konkursy
3. zawody sportowe
4. itp.

a) Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola
Sanguszki, 21-100 Lubartów, ul. Chopina 6,
b) 81-8550110,
c) sekretariat@zs2.lubartow.pl,
d) zs2.lubartow.pl.
Anna Wójtowicz
Zbigniew Sajda, tel. 81-8550112, e-mail: bzsajda@wp.pl
Patrz: zał. nr 1

Na przestrzeni ostatnich lat funkcjonowania szkoły,
jej uczniowie setki razy odnosili sukcesy w wielu
dziedzinach wiedzy, prezentowali swoje mistrzowskie
umiejętności oraz sprawność fizyczną. Zespół Szkół nr 2
może poszczycić się wieloma zwycięstwami swoich
uczniów reprezentujących szkołę zarówno na poziomie
powiatu, czy województwa, jak też mnóstwem tytułów
finalistów
i
laureatów
olimpiad,
konkursów
przedmiotowych oraz zawodów sportowych na szczeblu
ogólnopolskim. Do najważniejszych z nich w ostatnich
latach należą:
- Tytuły laureatów i finalistów etapu centralnego
Olimpiady Historycznej, Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego, Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego”, Konkursu Historycznego
„Polska Piastowska”, Olimpiady Wiedzy o Integracji
Europejskiej, Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy
Indeks AGH”, Ogólnopolskiego Konkursu o Indeks
Dziekana
WPiA
Uniwersytetu
Gdańskiego,
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego
„English Ace”, Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o
Administracji Publicznej, Ogólnopolskiego Konkursu
Norwidowskiego,
Ogólnopolskiego
Konkursu
Historycznego IPN „W kalejdoskopie pamięci”,
Ogólnopolskiego
Konkursu
Matematycznego
„Archimedes”, Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi
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6.

7.

8.

9.

Czy szkoła prowadzi
Szkolny Ośrodek Kariery,
lub zatrudnia doradcę zawodowego
(proszę opisać)
Czy szkoła realizuje program
nauczania przedsiębiorczości:
(jeśli tak to w jakiej formie)
Jakie zajęcia pozalekcyjne są
prowadzone (w obecnym roku
szkolnym) proszę wymienić rodzaje
i ilość godzin w całej szkole

Czy szkoła podejmuje innowacyjne
działania – jeśli tak to jakie:

Przeciwko Patologiom Społecznym. Nasi uczniowie byli
posłami na Sejm Dzieci i Młodzieży RP, a obecnie nasz
uczeń jest v-marszałkiem Parlamentu Dzieci i Młodzieży
Województwa Lubelskiego.
- I miejsce drużyny dziewcząt w Ogólnopolskich
Sztafetowych Biegach Przełajowych,
III miejsce
drużyny dziewcząt w Ogólnopolskich Zawodach w
Sztafecie Szwedzkiej, miejsca I-V w Mistrzostwach
Województwa w Piłce Ręcznej i Koszykówce Dziewcząt,
Mistrzostwach Województwa w Koszykówce i Halowej
Piłce Nożnej Chłopców, Wojewódzkich Sztafetowych i
Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i
Chłopców; miejsca od II- X szkoły w Wojewódzkim
Współzawodnictwie
Sportowym
Szkół
Ponadgimnazjalnych oraz miejsca I- II szkoły w
Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym Szkół
Ponadgimnazjalnych.
- Poza tym nasi uczniowie rokrocznie są Stypendystami
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej,
Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie
twórczości artystycznej oraz Uczestniczą w Lubelskim
Programie Pomocy Stypendialnej Dla Uczniów
Szczególnie Uzdolnionych. Rokrocznie podejmujemy
współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami,
działającymi na terenie miasta i województwa.
nie

Tak, w formie planowych zajęć lekcyjnych w wymiarze
2 h./ tyg. w klasach pierwszych LO oraz w wymiarze 1
h./ tyg. pierwszych i drugich TZ.
Proponujemy cały wachlarz kół zainteresowań z
wszystkich
przedmiotów
ogólnokształcących,
zawodowych, wychowania fizycznego oraz takie formy
zajęć, które rozwijają pasje i zainteresowania naszych
uczniów. Zajęcia organizowane są zarówno dla uczniów
szczególnie uzdolnionych, przygotowujące do matury i
egzaminów gimnazjalnych oraz zawodowych, ale też dla
tych, którzy wymagają dodatkowej pomocy w
opanowaniu materiału. W bieżącym roku szkolnym
planujemy ok. 90 h. zajęć pozalekcyjnych.
Tak, prowadzimy indywidualne nauczanie z jęz.
angielskiego i matematyki dla uczniów szczególnie
uzdolnionych.
W ubiegłym roku szkolnym szkoła przystąpiła do
wdrożenia Innowacji w ramach Projektu „Wirtualna
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10. Czy szkoła pozyskiwała różnego
rodzaju granty: (W ciągu ostatnich
trzech lat)
Jeśli tak to proszę wymienić:
a) rodzaj grantu,
b) wielkość,
c) na jakie działania – (ogólnie)

Fizyka– Wiedza Prawdziwa”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej. Projekt został opracowany
przez Politechnikę Koszalińską i realizowany jest przy
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Innowacja polegałą na realizowaniu programu nauczania
fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo oraz
gier wykonanych w technologii flash, a także
edukacyjnych filmów interaktywnych, przedstawiających
zjawiska fizyczne oraz eksperymenty, które zostały
przeprowadzane w warunkach rzeczywistych i
zarejestrowane kamerą szybkościową. Uczniowie oraz
nauczyciele biorący udział w projekcie, uzyskali dostęp
do zasobów serwera Politechniki Koszalińskiej, na
którym umieszczone zostały materiały filmowe oraz gry
z zakresu fizyki. Każdy uczestnik projektu może
korzystać z nich w dowolnym czasie, czy to na lekcji w
pracowni komputerowej czy też w domu, rozwijając i
sprawdzając w ten sposób swoją wiedzę poprzez zabawę.
W ramach Projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza
Prawdziwa”, nasza szkoła została wzbogacona o dwa
odtwarzacze Blu-Ray oraz dwa komplety płyt z grami i
filmami. Nowe pomoce dydaktyczne pozwalają na
przeprowadzanie urozmaiconych lekcji, zwiększając tym
samym efektywność uczenia. Ten innowacyjny sposób
przedstawienia zagadnień z zakresu fizyki pomaga
uczniom lepiej zrozumieć otaczający go świat i
wyobrazić sobie przebieg wielu zjawisk fizycznych oraz
zobaczyć doświadczenia, które można przeprowadzić
tylko w warunkach laboratoryjnych. Pozwala to
wzbudzić w uczniach ciekawość i dociekliwość, zachęcić
ich do poszerzania swoich horyzontów oraz kształtować
badawczą postawę. Ponadto zastosowanie na lekcjach
ciekawych gier i filmów, powoduje aktywizowanie
uczniów do nauki i rozwijanie ich pasji związanej z
fizyką a w przyszłości na pewno pomoże im podjąć
ważną decyzję przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia
(np. na kierunkach: informatyka, mechatronika, budowa
maszyn, telekomunikacja, elektronika, inżynieria
środowiska, biotechnologia itp.).
nie
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Zał. nr 1 (do p. 4)

Projekty Unijne

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa projektu

"Nasza szkoła. Opracowanie i
wdrożenie programów rozwoju
szkół Polski Wschodniej" w
ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwoju Zasobów
Ludzkich 2004-2006
współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu
Społecznego

"Archimedes" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu
Społecznego

"Szkoła równych szans" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu
Społecznego

Okres
realizacji

15.02.2007 15.02.2008

20.11.2008 31.08.2012

01.03.2009 30.06.2010

4.

"Comenius. Program Uczenie się
przez całe życie- Zamki cenne
historyczne dziedzictwo."
Wielostronny międzynarodowy
projekt partnerski szkół.

5.

"Comenius. Program Uczenie się
przez całe życie- Europejscy
nastolatkowie wypowiadają się
01.08.2011 poprzez sztukę." Wielostronny
31.07.2013
międzynarodowy projekt partnerski
szkół.

01.08.2009 31.07.2011

Całkowita
Kwota
wartość
dofinanso Opis projektu
projektu
wania w zł
w zł

110 000,00

144 231,50

163 935,90

62 142,00

80 600,00

110 000,00

Wyrównanie szans edukacyjnych oraz
zmniejszenie dysproporcji między
uczniami ze wsi a uczniami z miasta.
Umożliwienie uczestnikom zdobywania
dodatkowej wiedzy i umiejętności w
kontekście wyboru dalszej ścieżki
edukacyjnej i zawodowej oraz współpraca
z organizacjami i społecznością lokalną na
rzecz rozwoju edukacji

144 231,50

Organizacja zajęć dodatkowych i kół
naukowych z matematyki, fizyki, chemii i
biologii dla 367 uczniów, 132 uczniów
uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych
z fizyki i chemii w WAT, Politechnice
Warszawskiej i w IPJ w Świerku, 9
uczniów odbyło warsztaty naukowe w
Cern pod Genewą i 1 uczennica
uczestniczyła w zajęciach w Czechach i
Francji. 13 uczniów brało udział w letnich
obozach naukowych, a 28 uczniów w
ogólnopolskich konkursach
przedmiotowych.

163 935,90

Realizacja zajęć wyrównawczych, kół
zainteresowań oraz warsztatów z
doradztwa zawodowego mających na celu
zmniejszenie dysproporcji w poziomie
wiedzy u uczniów oraz stworzenie
warunków do osiągania sukcesów w
konkursach, olimpiadach i zawodach
sportowych.

62 142,00

Partnerzy I LO, to nauczyciele i uczniowie
ze szkół w Portugalii, Włoch i Turcji.
Celem projektu jest poznanie w trakcie
wyjazdów zagranicznych kultury krajów
uczestniczących poprzez ich historię i
zabytki. Efekty pracy młodzieży zostały
wydane w postaci broszurki, zawierającej
opisy zabytków z poszczególnych krajów.

80 600,00

Partnerzy I LO, to nauczyciele i uczniowie
ze szkół w Bułgarii, Norwegii, Portugalii,
Rumunii, Węgier, Włoch i Turcji. Celem
projektu jest poznanie kultury krajów
uczestniczących poprzez sztukę.
Tematami spotkań młodzieży w
poszczególnych krajach były: teatr, taniec,
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muzyka, grafika.

6.

7.

8.

9.

10.

"Wczoraj i dziś - Polska i Litwa po
20 latach wolności" w ramach
Polsko-Litewskiego Funduszu
Wymiany Młodizeży

"Nauka-Praktyka-Sukces" - Projekt
partnerski realizowany przez
Lechaa Consulting Sp. z o.o Lider oraz Zespoł Szkół Nr 2 Partner 1; Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej - Partner 2

Archipelag Matematyki

Młodzieżowe Uniwersytety
Matematyczne

Sposób na naukę,

14.04.2011 20.10.2011

01.06.2013 30.06.2015

2012-2013

2010-2012

2013-2015

21 044,91

2 374 627,24

21 044,91

Uczniowie I LO i szkoły w Siauliai na
Litwie pracowali nad tematem projektu”.
Poprzez różnorodne działania młodzi
ludzie poznali drogę, jaką przeszli Polacy i
Litwini, w dążeniu do uzyskania wolności
oraz integracji z Europą. Debatowali nad
tym, czy 20 lat demokracji, wspólne
członkostwo w UE, zbliżyło nasze narody
i wpłynęło na rozwój naszych krajów.

2 137 157,24

Projekt skierowany jest do 100 uczniów
technikum informatycznego. Ma on na
celu podniesienie atrakcyjności i jakości
procesu edukacyjnego, poprzez: zajęcia
dydakt.- wyrówn. z matematyki, jęz.
polskiego i angielskiego, zajęcia
dodatkowe przygotowujące do
egzaminu maturalnego z matematyki,
jęz. polskiego i angielskiego,
pozalekcyjne zajęcia dodatkowe z:
grafiki komputerowej, sieci
komputerowych, technik
multimedialnych, systemów sieciowych,
tworzenie stron WWW, tworzenie
aplikacji internetowych, kurs SEP.
Młodzież uczestniczy w płatnych
miesięcznych stażach oraz w zajęciach z
doradztwa edukacyjno- zawodowego.
Szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne,
sprzęt, oprogramowania i akcesoria
niezbędne do prowadzenia zajęć.

Projekt bezkwotowy

Projekt polegał na zastosowaniu pracy na
specjalnej platformie cyfrowej, jako
narzędzia uzupełniającego naukę
matematyki w liceach ogólnokształcących.

Projekt bezkwotowy

Projekt obejmował zajęcia zarówno
wyrównawcze, jak też rozszerzające
wiedzę dla 71 uczniów. Odbywały się
również szkolenia, wykłady i seminaria
dla nauczycieli. Wszystkie zajęcia
odbywały się także w formie e-learningu.
Młodzież uczestniczyła w ogólnopolskich
konkursach i letnich obozach naukowych.
Szkoła została wyposażona o tablety,
kalkulatory, pamięci USB oraz
podręczniki.

Projekt bezkwotowy

Głównym celem projektu jest podniesienie
kompetencji i umiejętności uczniów w
zakresie matematyki, biologii i
przedsiębiorczości. Do projektu przystąpili
uczniowie klasy mat. – fiz., mat. – geo. i
biol. – chem. Szkoła została doposażona w
tablice interaktywne i tablety.
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11.

Profiles- odkrywaj i ucz się

2013-2015

Projekt bezkwotowy

Projekt z zakresu chemii realizowany w
LO. Zgodnie z założeniami projektu,
ukierunkowanymi na wspieranie
aktywności badawczej uczniów w
poznawaniu wiedzy przyrodniczej,
uczniowie pod kierunkiem nauczyciela
przeprowadzili w pracowni chemicznej i w
warunkach domowych zajęcia badawczolaboratoryjne w ramach modułu „Mleko
przechowywane w lodówce”.
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1.

Dane podstawowe:
a) nazwa szkoły adres siedziby
b) telefon kontaktowy
c) e–mail
d) strona www

2.
3.

Osoba reprezentująca szkołę:
Osoba wypełniająca ankietę:

4.

Czy szkoła realizuje lub
realizowała program rozwojowy
szkół (finansowany z POKL lub z
innych funduszy lub z własnych
środków)
Jeśli tak:
Nazwa projektu:
Okres realizacji:
Najważniejsze działania (ogólnie)
1.
2.
3.
Rezultaty:
Wielkość pozyskanych środków:

5.

Proszę wymienić najważniejsze
osiągnięcia szkoły w okresie
ostatnich trzech lat osiągnięcia,
1. olimpiady
2. konkursy
3. zawody sportowe
4. itp.

a) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w
Lubartowie; ul. 1-Maja 82
b) 81 855 22 14
c) rcez@rcez.lubartow.pl
d) www.rcez.lubartow.pl
Hanna Borzęcka
Hanna Borzęcka
rcez@rcez.lubartow.pl
81 855 22 14
Szkoła od lipca 2013 r. realizuje projekt w ramach
priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego, w którym bierze
udział 300uczniów. W ramach projektu prowadzone
są zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego,
j. polskiego, geografii, zajęcia przygotowujące do
egzaminów
zewnętrznych
z
matematyki,
j.
angielskiego, j. polskiego, geografii, zajęcia
pozalekcyjne dodatkowe: kosztorysowanie robót
budowlanych oraz Excel, kurs grafiki komputerowej z
elementami reklamy, kurs obsługo wózka widłowego,
kurs brukarza, mała księgowość z obsługą kas
fiskalnych, kurs prawa jazdy kat B. W miesiącach
wakacyjnych lipiec, sierpień 2013 i 2014 195 uczniów
miało możliwość odbycia płatnych staży w zakładach
pracy. Każdy uczeń biorący udział w projekcie
otrzymuje wsparcie w postaci 3 spotkań z doradcą
zawodowym. W ramach projektu szkoła jest
wyposażana
w
nowoczesny
sprzęt
(tablice
multimedialne, zestawy komputerowe, kasy fiskalne,
urządzenia wielofunkcyjne itp.) oprogramowanie,
materiały i pomoce dydaktyczne na kwotę ponad
152 000 zł.
Ogólnopolski konkurs na „Esej w zakresie stosunków
międzynarodowych”- wyróżnienie
Ogólnopolski konkurs historyczny pt: „Powstanie
Warszawskie w świadomości potomnych”- Kat.
Plastyczna – I i III miejsce w Polsce, Kat. Literacka –
I i III miejsce w Polsce
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - 3
miejsce drużynowo w okręgu
Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy4 i 5 miejsce w województwie
Konkurs „Poznaj swoje prawa pracy” udział w etapie
centralnym
Konkurs pt: „Mam w rodzinie bohatera”- III miejsce w
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6.

7.

8.

9.

województwie
Ogólnopolski konkurs historyczny pt: „Nie liczby
widzę a twarze… Literacki obraz totalitaryzmów”wyróżnienie
Konkurs wojewódzki „Rok przed dyplomem”- 1
miejsce, 3 miejsce, 5 miejsce i wyróżnienia
XXI Grand Prix Polski Środkowo- Wschodniej w
biegach ulicznych i przełajowych- 1 miejsce, 2 miejsce
indywidualnie, 1 miejsce drużynowo
Tenis stołowy- 1 miejsce w rejonie, 5 miejsce w
województwie, 2 miejsce drużynowo w rejonie, 9 w
województwie
Zawody pływackie- 6 i 7 miejsce w rejonie,
XXXVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- 2
miejsce w województwie, udział w finale centralnym
Powiatowy Konkurs Poświęcony Pamięci Agnieszki
Osieckiej- 1 miejsce w kategorii plastycznej, 3 miejsce
w kategorii muzycznej
„Młoda krew ratuje życie”- 2 miejsce w województwie
Konkurs „Dzień Bezpiecznego Komputera”- 1. i 2.
Miejsce w województwie
Konkurs Wiedzy z Prawa Pracy i BHP dla
pracowników
młodocianych
zatrudnionych
w
zakładach zrzeszonych w cechu- 4 miejsce w
województwie
Konkurs „Matematyka w technice dla technika”wojewódzki- laureat
Ogólnopolski konkurs „ Żołnierze wyklęci- historia,
która mnie porusza”- dwa wyróżnienia
Ogólnopolski konkurs historyczny „Żydzi w naszej
pamięci”- wyróżnienie
Czy szkoła prowadzi
Szkoła nie prowadzi Szkolnego Ośrodka Kariery, nie
Szkolny Ośrodek Kariery,
ma nauczyciela zatrudnionego jako doradca
lub zatrudnia doradcę zawodowego zawodowy.
(proszę opisać)
Czy szkoła realizuje program
Program realizowany jest w ramach nauczania
„Podstaw przedsiębiorczości”.
nauczania przedsiębiorczości:
(jeśli tak to w jakiej formie)
Jakie zajęcia pozalekcyjne są
71 godzin zajęć tygodniowo.
prowadzone (w obecnym roku
Są to: wyrównujące wiedzę, zajęcia rozwijające
szkolnym) proszę wymienić
zainteresowania, przygotowujące do egzaminów
rodzaje i ilość godzin w całej
zewnętrznych, zajęcia kształtujące i rozwijające
szkole
umiejętności, koła zainteresowań, zajęcia sportoworekreacyjne, wolontariat
Liczne, np.:
Czy szkoła podejmuje
innowacyjne działania – jeśli tak to Młodzież szkoły przygotowuje spektakle teatralne w
jakie:
języku angielskim. Np. na Święto Sportu Szkolnego
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uczniowie wystawili 2 przedstawienia teatralne w
języku angielskim Uczniowie nie tylko pracowali nad
scenariuszem, ale także przygotowywali kostiumy i
scenografię. Przedstawienia prezentowane były nie
tylko na terenie szkoły, ale również w czasie
prezentacji oferty szkoły w gimnazjach.
W roku szkolnym 2011/12 po raz pierwszy
zorganizowano konkurs internetowy „Matematyka nie
musi być nudna”. Konkurs adresowany jest do
uczniów klas pierwszych i drugich Technikum
Zawodowego. Konkurs polega na samodzielnym
rozwiązaniu zadań umieszczanych na stronie
internetowej. Cel konkursu: mobilizowanie uczniów
do
systematycznej
i
samodzielnej
pracy,
popularyzowanie
wiedzy
i
umiejętności
matematycznych,
motywowanie
uczniów
do
poszerzenia swojej wiedzy, przygotowanie uczniów do
wykorzystania
wiedzy
matematycznej
przy
rozwiązywaniu zadań testowych. Konkurs nie odnosi
się (w przypadku klas pierwszych) do wcześniejszej
wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do
najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów
o dużym potencjale intelektualnym. Jest to też
pierwszy
konkurs szkolny zorganizowany drogą
mailową.
Od czterech lat w szkole działa Koło miłośników
zabytków. Zajęcia często odbywają się w zabytkowym
Klasztorze Ojców Kapucynów w Lubartowie, przy
współpracy z Konserwatorem Zbytków. Uczniowie
wykonują ekspertyzy zawilgoconych murów, badają
zawartość soli w murze i poznają metody osuszania
ścian. Poznają iniekcyjne metody wykonywania
ścian,
naprawy tynków
izolacji
poziomych
wapiennych, wymiany starych cegieł w murach, oraz
zasady stosowania tynków renowacyjnych. Zajęcia
cieszą się zainteresowaniem uczniów rozwijają
zainteresowania i poszerzają wiedzę budowlaną
dotyczącą konserwacji i renowacji obiektów
zabytkowych.
Nawiązanie współpracy z IPN Lublin. W
Ogólnopolskim Konkursie Literacko- Historycznym o
Żołnierzach Wyklętych wyróżnienie otrzymali nasi
uczniowie. Jury najwyżej oceniło prace wnoszące
nową, niepublikowaną treść, poprawne historycznie,
pracę własną uczniów i walory literackie. Prace
zawierające nieznane wspomnienia kombatantów i
świadków wydarzeń przekazane zostały do archiwum
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10. Czy szkoła pozyskiwała różnego
rodzaju granty: (W ciągu ostatnich
trzech lat)
Jeśli tak to proszę wymienić:
a) rodzaj grantu,
b) wielkość,
c) na jakie działania – (ogólnie)

IPN w Lublinie. Nauczyciel historii nawiązał
współpracę z IPN Lublin, szkoła prezentowała swoje
stoisko w IPN w Warszawie, przedstawiciele IPN byli
zaproszeni do szkoły i prowadzili zajęcia otwarte dla
uczniów i pracowników szkoły.
Organizacja
szkolenia „Organizacja pomocy
psychologiczno- pedagogicznej” (24 godzinny grant na
terenie RCEZ, uczestnikami byli nauczyciele z RCEZ,
Gimnazjum nr 2, ZS nr 2 w Lubartowie, Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego z Firleja, pracownicy z
PPP).
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1.

2.
3.

4.

5.

Dane podstawowe:
a) nazwa szkoły adres siedziby
b) telefon kontaktowy
c) e–mail
d) strona www
Osoba reprezentująca szkołę:
Osoba wypełniająca ankietę:
Czy szkoła realizuje lub realizowała
program rozwojowy szkół
(finansowany z POKL lub z innych
funduszy lub z własnych środków)
Jeśli tak:
Nazwa projektu:
Okres realizacji:
Najważniejsze działania (ogólnie)
1.
2.
3.
Rezultaty:
Wielkość pozyskanych środków:
Proszę wymienić najważniejsze
osiągnięcia szkoły w okresie
ostatnich trzech lat osiągnięcia,
1. olimpiady
2. konkursy
3. zawody sportowe
4. itp.

a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Firleju
b) 81/857 50 53 lub 81/857 50 16
c) oswfirlej@o2.pl
d) www.soswfirlej.edu.pl
Dyrektor Helena Chadaj
Helena Chadaj soswfirlej@o2.pl

Nie realizuje

− IV miejsce w Mistrzostwach Województwa
Lubelskiego w piłce nożnej do 16 lat (2011)
− II miejsce w Warcabowych Mistrzostwach
Województwa Lubelskiego (2011)
− II miejsce w VI Mikołajkowym Turnieju Tenisa
Stołowego (2011)
− III miejsce w Rejonowym Turnieju Tenisa
Stołowego (2012)
− I miejsce w X Integracyjnym Turnieju
Warcabowym o Puchar Dyrektora Zespołu
Placówek w Łukowie (2012)
− III miejsce w Turnieju Piłki Halowej (2012)
− III miejsce w biegach przełajowych o Puchar
Wójta Gminy Firlej (2012)
− V miejsce w Mistrzostwach Województwa
Lubelskiego w Piłce Nożnej (2012)
− I miejsce w Warcabowych Mistrzostwach
Województwa Lubelskiego (2012)
− IV miejsce w Mistrzostwach Województwa
Lubelskiego w Piłce Siatkowej (2013)
− III miejsce w XI Integracyjnym Turnieju
Warcabowym i Puchar Dyrektora Zespołu
Placówek w Łukowie (2013)
− Udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy
i Uczymy ratować” prowadzonym przez Fundację
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (2013)
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− V miejsce w Mistrzostwa Województwa
Lubelskiego w Piłce Nożnej (2013)
− Udział w VIII Miejskiej Paraolimpiadzie (2013)
− I miejsce w Turnieju Piłki Halowej (2013)
− Udział w projekcie edukacyjnym UNICEF „Dzień
Zmian” (2013)
− III miejsce w Mistrzostwach Województwa
Lubelskiego w Warcabach (2013)
− II miejsce w VIII Mikołajkowym Turnieju Tenisa
Stołowego (2013)
− Udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Jezusa
Narodzonego Witajmy” (2014)
− Udział w I Integracyjnym Turnieju Boccia (2014)
− II miejsce dla grupy teatralnej „Leśne Ludki” w
XII Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych (2014)
6.

Czy szkoła prowadzi
Szkolny Ośrodek Kariery,
lub zatrudnia doradcę zawodowego
(proszę opisać)
Czy szkoła realizuje program
nauczania przedsiębiorczości:
(jeśli tak to w jakiej formie)

7.

Jakie zajęcia pozalekcyjne są
prowadzone (w obecnym roku
8.
szkolnym) proszę wymienić rodzaje
i ilość godzin w całej szkole
Czy szkoła podejmuje innowacyjne
9.
działania – jeśli tak to jakie:
Czy szkoła pozyskiwała różnego
rodzaju granty: (W ciągu ostatnich
trzech lat)
10. Jeśli tak to proszę wymienić:
a) rodzaj grantu,
b) wielkość,
c) na jakie działania – (ogólnie)

Nie prowadzi
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nauczanie
przedsiębiorczości w ramach przedmiotu podstawy
przedsiębiorczości.
Gimnazjum elementy przedsiębiorczości w ramach
przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
Psycholog zajęcia grupowe i konsultacje w zakresie
doradztwa zawodowego.
Koło muzyczne (90min/tydz), koło informatyczne
(51min/tydz), koło fotograficzne (64min/tydz), koło
geograficzne (27min/tydz), koło dekoratorskie
(22min/tydz)
Nie podejmuje

Nie pozyskiwała
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1.

2.
3.
4.

Dane podstawowe:
a) nazwa szkoły adres siedziby
b) telefon kontaktowy
c) e–mail
d) strona www
Osoba reprezentująca szkołę:
Osoba wypełniająca ankietę:
Czy szkoła realizuje lub realizowała
program rozwojowy szkół
(finansowany z POKL lub z innych
funduszy lub z własnych środków)
Jeśli tak:
Nazwa projektu:
Okres realizacji:
Najważniejsze działania (ogólnie)
1.
2.
3.
Rezultaty:
Wielkość pozyskanych środków:

a) Zespół Szkół w Kocku, ul. Warszawska 41, 21150 Kock
b) 818591033
c) zskock@o2.pl
d) zskock.com.pl
Ewa Guz
Ewa Guz, (zskock@o2.pl,818591033)
Projekt "Mój czas. Alternatywne formy
spędzania czasu wolnego przez młodzież w gminie
Kock" realizowany był przez Zespół Szkół w Kocku
w okresie od 1 marca 2009 roku do 31 marca 2010
roku, w partnerstwie z Kockim Stowarzyszeniem
Oświatowo - Regionalnym. W swoim założeniu
projekt miał się przyczynić do ograniczania barier
istniejących w środowisku lokalnym, tj. niskiej
umiejętności organizacji czasu wolnego wśród
młodzieży, niewielkiej wówczas oferty zajęć
sportowych dla młodzieży na terenie miasta i gminy
Kock oraz nierównych szans młodzieży z terenów
wiejskich i miejsko-wiejskich.
Celem głównym projektu było pobudzenie
aktywności i integracja młodzieży z różnych
środowisk miasta i gminy Kock, poprzez realizację
dodatkowych zajęć sportowych, takich jak:
- trening "Taekwon-do",
- warsztaty taneczne połączone z kursem tańca,
- strzelectwo sportowe,
- trening "Piłka siatkowa".
Celami szczegółowymi projektu było:
- wyrobienie potrzeby właściwej organizacji czasu
wolnego wśród młodzieży,
- pobudzenie chęci samodoskonalenia,
- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z
terenów wiejskich i miejsko - wiejskich,
- zwiększenie umiejętności w zakresie planowanych
działań.
Wsparciem
została
objęta
młodzież
niepracująca w wieku od 15-20 lat z terenu miasta i
gminy Kock.
Działania realizowane były w następujących grupach:
1. Kurs tańca –48 osób – 24 godziny zajęć
2. Strzelectwo sportowe –14 osób – 10 godzin zajęć
3. Trening "Taekwon-do" –40 osób – 60 godzin zajęć
4. Trening „Piłka siatkowa” – 24 osoby – 60 godzin
zajęć.
Wszystkie zajęcia prowadzone były przez
instruktorów. Młodzież otrzymała stroje do ćwiczeń
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5.

Proszę wymienić najważniejsze
osiągnięcia szkoły w okresie
ostatnich trzech lat osiągnięcia,
1. olimpiady
2. konkursy
3. zawody sportowe
4. itp.

6.

Czy szkoła prowadzi
Szkolny Ośrodek Kariery,
lub zatrudnia doradcę zawodowego
(proszę opisać)

oraz wyżywienie i napoje. Na zakończenie projektu
zorganizowano wyjazd na lodowisko w Lublina.
Łącznie w projekcie wzięło udział 102 osoby.
"Nowoczesna edukacja dla wszystkich" - szkoła
uczestniczyła w realizacji projektu prowadzonego
przez Powiat Lubartowski w latach 2011-2012.
depresyjnych
wśród
"Profilaktyka
zaburzeń
młodzieży w wieku 16-17 lat"- projekt realizowany w
szkole przez Fundację Praesterno w roku 2013.
e)
Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach
i konkursach tematycznych t.j.: Wojewódzki
Konkurs Czytelniczy "Józef Ignacy Kraszewski –
jego życie i dzieło", Wojewódzki Konkurs
Ortograficzny, Powiatowy Konkurs Pamięci
Agnieszki Osieckiej, Olimpiada Wiedzy
Ekologicznej, Kangur Matematyczny, Wojewódzki
Konkurs Historyczny "Lubelszczyzna pełna
tajemnic" a także w turniejach i zawodach
sportowych odnosząc sukcesy w piłce siatkowej
(2011/2012: XXXI Wojewódzki Konkurs
Czytelniczy "J. I. Kraszewski - jego życie i dzieło" III miejsce, VI Powiatowy konkurs pamięci
Agnieszki Osieckiej: II miejsce w kategorii recytacji,
muzycznej i plastycznej, Wojewódzki Konkurs
Historyczny "Lubelszczyzna pełna tajemnic" - III
miejsce, Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej
chłopców -III, Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce
nożnej chłopców -III miejsce, miejsce, 2012/2013:
Wojewódzki Konkurs Historyczny "Lubelszczyzna
pełna tajemnic" - III miejsce, Mistrzostwa Powiatu w
piłce siatkowej chłopców -I miejsce, Mistrzostwa
Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt- III miejsce
2013/2014: VIII Powiatowy konkurs pamięci
Agnieszki Osieckiej: III miejsce w kategorii
recytacji, II miejsce w kategorii muzycznej, I i III
miejsce w kategorii plastycznej, IX Festiwal Pieśni
Patriotycznej „ Pieśń Ojczyzny Pełna” - I miejsce,
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców
„Licealiada” – II miejsce, Powiatowy Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt „Licealiada” – III miejsce,
Międzyszkolny Turniej „Olimpiada 4x4” – I miejsce,
Międzynarodowy konkurs matematyczny Pangea - 1
uczeń w etapie finałowym konkursu.
Szkoła nie zatrudnia doradcy zawodowego i nie
prowadzi Szkolnego Ośrodka Kariery. Doradztwo
zawodowe jest prowadzone we współpracy z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w
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7.

8.

Czy szkoła realizuje program
nauczania przedsiębiorczości:
(jeśli tak to w jakiej formie)
Jakie zajęcia pozalekcyjne są
prowadzone (w obecnym roku
szkolnym) proszę wymienić rodzaje
i ilość godzin w całej szkole

Czy szkoła podejmuje innowacyjne
działania – jeśli tak to jakie:
10. Czy szkoła pozyskiwała różnego
rodzaju granty: (W ciągu ostatnich
trzech lat)
Jeśli tak to proszę wymienić:
a) rodzaj grantu,
b) wielkość,
c) na jakie działania – (ogólnie)
9.

Lubartowie (grupowe i indywidualne), realizuje je
również pedagog i wychowawcy klas. Wcześniej było
też realizowane w ramach projektów edukacyjnych.
Tak w formie lekcji, 2 godziny tygodniowo w klasie I
LO, 1 godzinę tygodniowo w klasie I i II ZSZ
zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego, biologii, wos (1
godz. tygodniowo) i chemii(1 godzina co 2 tygodnie,
zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i
matematyki(1 godzinę tygodniowo), zajęcia sportowe
dla dziewcząt i chłopców (1godzinę tygodniowo),
zajęcia przygotowujące do egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (1 godzina
tygodniowo)
szkoła wdraża autorskie programy nauczania w
ramach przedmiotów dodatkowych w LO
nie
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1.

2.
3.

4.

Dane podstawowe:
a) nazwa szkoły adres siedziby
b) telefon kontaktowy
c) e–mail
d) strona www
Osoba reprezentująca szkołę:
Osoba wypełniająca ankietę:
Czy szkoła realizuje lub realizowała
program rozwojowy szkół
(finansowany z POKL lub z innych
funduszy lub z własnych środków)
Jeśli tak:
Nazwa projektu:
Okres realizacji:
Najważniejsze działania (ogólnie)
1.
2.
3.
Rezultaty:
Wielkość pozyskanych środków:

5.

Proszę wymienić najważniejsze
osiągnięcia szkoły w okresie
ostatnich trzech lat osiągnięcia,
1. olimpiady
2. konkursy
3. zawody sportowe
4. itp.

6.

Czy szkoła prowadzi
Szkolny Ośrodek Kariery,
lub zatrudnia doradcę zawodowego
(proszę opisać)

7.

8.

9.

Czy szkoła realizuje program
nauczania przedsiębiorczości:
(jeśli tak to w jakiej formie)
Jakie zajęcia pozalekcyjne są
prowadzone (w obecnym roku
szkolnym) proszę wymienić rodzaje
i ilość godzin w całej szkole
Czy szkoła podejmuje innowacyjne
działania – jeśli tak to jakie:

a) Bursa Szkolna w Lubartowie
b) 81/ 855 24 89
c) bursalubartow@interia.pl
d) bursa.lubartow.pl
Marta Ławnik
Iwona Sławińska - dyrektor

NIE

Wychowankowie bursy biorą udział w różnego
rodzaju olimpiadach z ramienia swoich szkół. W
bursie odbywa się szereg konkursów i zawodów
wewnętrznych. Reprezentacja bursy zdobyła:
IV m. w Rejonowych mistrzostwach Pierwszej
Pomocy PCK – 2012 r.
IV m. jak wyżej w 2013 r.
I m w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o HIV i
AIDS – 2013 r.
III m. w Mikołajkowym Turnieju Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Dyrektora ZS nr 2 w Lubartowie –
2013 r.
W bursie jeden z wychowawców pełni rolę doradcy
zawodowego, współpracujemy też w tym zakresie z
poradnią p-p w Lubartowie. Pracownik poradni
każdego roku przeprowadza stosowne zajęcia w
zakresie doradztwa zawodowego. Współpracujemy
też z pow. urzędem pracy – spotkania z młodzieżą.
Nie

Zajęcia z doradztwa zawodowego przewidziane
programem wychowawczym bursy.
Od tego roku szkolnego- 2014/15- prowadzimy
innowacyjną formę pracy z grupą wychowawczą
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(grupy mieszane pod względem płci, wieku i profilu
szkoły )
Czy szkoła pozyskiwała różnego
rodzaju granty: (W ciągu ostatnich
trzech lat)
10. Jeśli tak to proszę wymienić:
a) rodzaj grantu,
b) wielkość,
c) na jakie działania – (ogólnie)

Nie
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Dane podstawowe:
a)
nazwa szkoły adres siedziby
b)
telefon kontaktowy
c)
e–mail
d)
strona www
2. Osoba reprezentująca szkołę:
3. Osoba wypełniająca ankietę:
4. Czy szkoła realizuje lub realizowała
program rozwojowy szkół
(finansowany z POKL lub z innych
funduszy lub z własnych środków)
Jeśli tak:
Nazwa projektu:
Okres realizacji:
Najważniejsze działania (ogólnie)
1.
2.
3.
Rezultaty
Wielkość pozyskanych środków:
5. Proszę wymienić najważniejsze
osiągnięcia szkoły w okresie
ostatnich trzech lat osiągnięcia,
1.
olimpiady
2.
konkursy
3.
zawody sportowe
4.
itp.
6. Czy szkoła prowadzi
Szkolny Ośrodek Kariery,
lub zatrudnia doradcę zawodowego
(proszę opisać)
7. Czy szkoła realizuje program
nauczania przedsiębiorczości:
(jeśli tak to w jakiej formie)
8. Jakie zajęcia pozalekcyjne są
prowadzone (w obecnym roku
szkolnym) proszę wymienić rodzaje
i ilość godzin w całej szkole
9. Czy szkoła podejmuje innowacyjne
działania – jeśli tak to jakie:
10. Czy szkoła pozyskiwała różnego
rodzaju granty: (W ciągu ostatnich
trzech lat)
1.

Jeśli tak to proszę wymienić:
a)
rodzaj grantu,
b)
wielkość,
c)
na jakie działania – (ogólnie)

a)
b)
c)
d)

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
(81) 852-00-40
zsostrow@o2.pl
www.zs.ostrowlubelski.edu.pl

Elżbieta Wiśniewska zsostrow@o2.pl, 818520040
Mój pierwszy krok do pracy
01.06.2014-30.09.2014
1. Zebranie 110 uczniów ZS do odbycia stażu
2. Organizacja płatnych staży u pracodawców w
okresie wakacyjnym dla uczniów ZS. w celu
praktycznej nauki zawodu
3. Obycie przez każdego ucznia ZS 150 godzin
stażu, otrzymanie stypendium.
Zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności
praktycznych w firmach powiązanych branżowo z
kierunkiem kształcenia.
382 536,00 zł

I miejsce na olimpiadzie wiedzy górniczej o „złotą
lampkę”, Bieruń 2013 r.

Nie (pedagog szkolny ma kwalifikacje doradcy
zawodowego)
-

-

-

Załącznik Nr 2
ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
PRZEPROWADZANA W RAMACH STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W POWIECIE LUBARTOWSKIM NA LATA 2014-2020

1.

2.
3.
4.

5.

Dane podstawowe:
a) nazwa organizacji
b) adres siedziby
c) telefon kontaktowy
d) e – mail
e) strona www
Rok powstania
Czy posiada status OPP, od kiedy
Misja

a) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych ,,Nasz Dom“
b) 21 -110 Ostrów Lubelski, ul. Unicka 7
c) 81 852 14 21 w. 44
d) stowarzyszenienaszdom@op.pl
e) obecnie nieaktywna
2010
nie
Stowarzyszenie powstało w celu:
1. Inicjowania, wspierania i prowadzenia działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Przyczyniania się do rozwoju psychofizycznego,
społecznego
i
emocjonalnego
osób
niepełnosprawnych poprzez działalność sportowo –
rekreacyjną.
3. Stwarzania warunków do wyrównywania szans
tych osób i ich rodzin oraz zapobiegania wykluczeniu
społecznemu.

Do kogo skierowane są działania

Działania są skierowane do osób niepełnosprawnych.
Główne zadania to :
1. Organizowanie
wypoczynku,
imprez
kulturalno – rozrywkowych oraz sportowo –
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
2. Promowanie twórczości i uzdolnień osób
niepełnosprawnych
poprzez
organizację
konkursów, wystaw, przeglądów, aukcji itp.
3. Promocja i organizacja wolontariatu.
4. Działania
na
rzecz
integracji
osób
niepełnosprawnych ze społecznością lokalną

Społeczne
obszary
prowadzonej
działalności –
realizowane zadania
(prosimy wskazać najważniejsze, np.
pomoc społeczna, oświata i wychowanie,
kultura, sport, rekreacja i wypoczynek,
turystyka, ochrona zdrowia, ekologia,
ochrona zwierząt, rozwój zainteresowań,
itp.)

6.

infrastruktura (lokal, sprzęt,
samochód, inne)

7.

kapitał ludzki (doradcy, specjaliści,
trenerzy, wolontariusze, inni)

Stowarzyszenie działa przy Domu Pomocy
Społecznej w Ostrowie Lubelskim. Korzysta z
pomieszczeń Domu na zasadzie umowy użyczenia.
Na wyposażeniu znajduje się drobny sprzęt
pozyskany w ramach projektu unijnego (laptop, aparat
fotograficzny itp.)
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy
społecznej członków. Członkami Stowarzyszenia są
pracownicy Domu Pomocy Społecznej (min.
terapeuci, opiekunowie, psycholog, pracownicy
socjalni) Wszyscy mają doświadczenia w pracy z
osobami niepełnosprawnymi.
Podczas realizacji zadań nasze działania wspiera

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
PRZEPROWADZANA W RAMACH STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W POWIECIE LUBARTOWSKIM NA LATA 2014-2020

8.

młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu
działającego przy ZS w Ostrowie Lubelskim.
Projekty, sukcesy, działania stałe - Projekty realizowane z wykorzystaniem środków
kalendarz, działania incydentalne EFS:
Proszę wymienić dorobek organizacji
1. Mały teatr- wielka sprawa ( 01.08.2011 do
(najważniejsze programy, projekty,
31.01.2012)
realizowane cyklicznie akcje).
16 uczestników /8 osób młodzież, 8 mieszkańcy DPS/
Realizacja projektu miała na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu wśród osób młodych,
poprzez włączenie młodego pokolenia w działania na
rzecz rozwoju wolontariatu oraz aktywizacja
społeczna mieszkańców DPS.
2. Razem łatwiej (01.11.2010 – 30.04.2012)
24 uczestników /12 młodzież, 12 mieszkańcy DPS/
Cel jak wyżej. Propagowanie idei wolontariatu,
przełamanie barier komunikacyjnych, podniesienie
samooceny i poczucia własnej wartości.
Imprezy cykliczne:
1. ,, Radość nie zna barier” - czerwiec
Stowarzyszenie jest organizatorem cyklicznej
imprezy sportowo rekreacyjnej ,, Radość nie zna
barier”, w której biorą udział podopieczni innych
placówek pomocy społecznej z terenu powiatu
lubartowskiego. Podczas organizacji tych imprez
korzystamy ze wsparcia środków PFRON. Celem
tych spotkań jest promowanie sportu wśród
niepełnosprawnych, upowszechnianie idei
wolontariatu, integracja podopiecznych placówek
pomocy społecznej, eliminacja społecznej izolacji,
umożliwienie doświadczenia współzawodnictwa oraz
czerpania radości z wyników osiąganych w sporcie
2. Bale karnawałowe – styczeń/luty
Cykliczne imprezy karnawałowe integrujące
podopiecznych placówek pomocy społecznej z terenu
województwa Lubelskiego.

9. Działalność gospodarcza
10. Media (wydawnictwa, czasopisma,

nie
nie

telewizja obywatelska, inne)

11. PR (opisać działania PR, które organizacja
realizuje)

W ramach dbałości o dobry wizerunek, akceptację i
życzliwość wobec działań naszego Stowarzyszenia
staramy się współpracować z lokalnymi mediami,
które przekazują informacje o naszych
przedsięwzięciach w lokalnej prasie. Bierzemy udział
w różnych spotkaniach i imprezach promujących
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych o
zasięgu powiatowym.

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
PRZEPROWADZANA W RAMACH STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
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12. Potrzeby

13. Osoba d.s. kontaktów w sprawie
Strategii:
a) Imię i Nazwisko
b) telefon kontaktowy
c) e-mail

-zwiększenie dostępu do środków zewnętrznych,
- dostęp do bezpłatnych szkoleń,
- umożliwienie częstszego kontaktu z innymi
organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia
efektywności działań.

a) Grażyna Kosmala
b) 609123435
c) graziako@op.pl

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
PRZEPROWADZANA W RAMACH STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
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1.

2.
3.
4.

Dane podstawowe:
a) nazwa organizacji
b) adres siedziby
c) telefon kontaktowy
d) e – mail
e) strona www
Rok powstania
Czy posiada status OPP, od kiedy
Misja

a) Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących
EMPATIA
b) Ul. Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 Kock
c) 607 80 44 42
d) opieka@dpskock.pl
e) 2014
nie
1. Wszechstronna pomoc osobom starszym,
niepełnosprawnym, przewlekle somatycznie
chorym, a szczególności pomoc Domowi
Pomocy Społecznej w Kocku i jego
mieszkańcom, jako placówce całodobowej,
która zaspokaja ich potrzeby życiowe zgodnie
z ustalonymi standardami usług bytowych,
opiekuńczych i wspomagających.
2. Inicjowanie, wspieranie i promowanie działań
na rzecz godnego życia osób wymagających
wsparcia, niezaradnych życiowo, zagrożonych
wykluczeniem społecznym i wykluczonych
społecznie oraz grup społecznie
marginalizowanych.
3. Wszelkie działania na rzecz osób
niepełnosprawnych zmierzające do poprawy
ich życia oraz oddziaływanie i pogłębienie
świadomości społecznej, której celem jest
szeroko pojęte poszanowanie osób
niepełnosprawnych oraz ich integracja ze
społeczeństwem.
4. Prowadzenie działalności charytatywnej,
organizowanie pomocy rzeczowej osobom
potrzebującym na terenie powiatu
lubartowskiego, które ze względów losowych
nie są w stanie zabezpieczyć swoich
podstawowych potrzeb bytowych.
5. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, szkoleń, wykładów i seminariów
celem wymiany doświadczeń i doskonalenia
umiejętności zawodowych.
6. Prowadzenie działań informacyjnych i
promujących DPS Kock im. M. Rataja, jako
miejsce godziwego pobytu da osób całkowicie
lub częściowo niezdolnych do samodzielnej
egzystencji.
7. Współpraca z wolontariuszami na rzecz
wspierania i rozwijania działań statutowych.
8. Współdziałanie z władzami, instytucjami,

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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5.

6.
7.

8.

Do kogo skierowane są działania
Społeczne obszary prowadzonej
działalności – realizowane zadania
(prosimy wskazać najważniejsze, np.
pomoc społeczna, oświata i wychowanie,
kultura, sport, rekreacja i wypoczynek,
turystyka, ochrona zdrowia, ekologia,
ochrona zwierząt, rozwój zainteresowań,
itp.)
infrastruktura (lokal, sprzęt,
samochód, inne)
kapitał ludzki (doradcy, specjaliści,
trenerzy, wolontariusze, inni)

fundacjami oraz innymi organizacjami
zainteresowanymi działalnością
Stowarzyszenia.
9. Inne działania sprzyjające rozwojowi
statutowych celów Stowarzyszenia.
Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, oświata i
wychowanie, kultura, oświata i wychowanie.

Lokal użyczony

Wolontariusze, specjaliści: pielęgniarki, pracownicy
socjalni, psycholog, pedagodzy, instruktorzy terapii
zajęciowej
Projekty, sukcesy, działania stałe - Z racji na wiek organizacji brak.
kalendarz, działania incydentalne

Proszę wymienić dorobek organizacji
(najważniejsze programy, projekty,
realizowane cyklicznie akcje).

9. Działalność gospodarcza
10. Media

nie
-

(wydawnictwa, czasopisma, telewizja
obywatelska, inne)

11. PR
(opisać działania PR, które organizacja
realizuje)

12. Potrzeby

13. Osoba d.s. kontaktów w sprawie
Strategii:
a) Imię i Nazwisko
b) telefon kontaktowy
c) e-mail

1.Współpraca z innymi jednostkami pozarządowymi.
2. Uczestnictwo w projektach mających na celu
pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych
z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
Pozyskiwanie artykułów spożywczych, leków,
artykułów medycznych, środków czystości, odzieży
ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu
3. Pomocy Społecznej oraz osób wymagających
wsparcia, niezaradnych życiowo z powiatu Lubartów.

a) Monika Tracz
b) 607 80 44 42
c) Monika1997@o2.pl

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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1.

Dane podstawowe:
a) nazwa organizacji
b) adres siedziby
c) telefon kontaktowy
d) e – mail
e) strona www

2.
3.

Rok powstania
Czy posiada status OPP, od kiedy

4.

Misja

5.

Do kogo skierowane są działania
Społeczne obszary prowadzonej
działalności – realizowane zadania
(prosimy wskazać najważniejsze, np.
pomoc społeczna, oświata i wychowanie,
kultura, sport, rekreacja i wypoczynek,
turystyka, ochrona zdrowia, ekologia,
ochrona zwierząt, rozwój zainteresowań,
itp.)
infrastruktura (lokal, sprzęt,
samochód, inne)

a)

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju„Wodnik Szuwarek“
21-136 Firlej
693 371 857
wodszuwfirlej@interia.pl
http://sp_sosw_firlej.republika.pl/

b)
c)
d)
e)
2012
Nie, w trakcie uzyskiwania (od końca sierpnia 2014
dokumenty w sądzie)
Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze
charytatywnym, którego misją jest działanie na rzecz
polepszenia
warunków
życia
i
kształcenia
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych, w szczególności z niepełnosprawnością
intelektualną.
Dzieci, młodzież i osoby dorosłe upośledzone
umysłowo

Lokal wynajmowany od SOSW w Firleju, brak
sprzętu, wyposażenie sali doświadczania świata
27
członków
posiadających
kwalifikacje
7. kapitał ludzki (doradcy, specjaliści,
trenerzy, wolontariusze, inni)
pedagogiczne i w zakresie oligofrenopedagogiki
(wszyscy pracują na rzecz stowarzyszenia w ramach
wolontariatu)
8. Projekty, sukcesy, działania stałe - - program profilaktyki narkotykowej „Masz wybór”,
kalendarz, działania incydentalne współpraca z Hospicjum Małego Księcia w Lublinie
Proszę wymienić dorobek organizacji
(zbiórka plastikowych nakrętek), współpraca z
(najważniejsze programy, projekty,
Restauracją
„Firlejowe
Sioło”
w
Wólce
realizowane cyklicznie akcje).
Rozwadowskiej (organizacja „Powitania lata” dla
uczniów SOSW w Firleju), akcja charytatywna
„Pozwól dzieciom poznać świat” i organizacja sali
doświadczania świata w SOSW w Firleju,
współorganizacja przeglądów teatralnych
„Nad
jeziorem” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z
województwa lubelskiego, dofinansowywanie zakupu
nagród dla uczniów SOSW w Firleju, dofinansowanie
do wycieczek szkolnych organizowanych przez
SOSW w Firleju
brak
9. Działalność gospodarcza
„Wspólnota”,
lubartow24,
telewizja
lokalna,
10. Media
(wydawnictwa, czasopisma, telewizja
wydawnictwa Starostwa Powiatowego w Lubartowie
6.
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obywatelska, inne)

11. PR
(opisać działania PR, które organizacja
realizuje)

12. Potrzeby
13. Osoba d.s. kontaktów w sprawie
Strategii:
a) Imię i Nazwisko
b) telefon kontaktowy
c) e-mail

- stała współpraca z dyrekcją SOSW w Firleju,
prowadzenie strony internetowej, pozyskiwanie
sojuszników działań w społeczności lokalnej oraz
sponsorów, podjecie starań mających na celu
uzyskanie statusu OPP, współpraca z Lubelską
Fundacją Rozwoju oraz Gminą Firlej, organizacja
kolejnych edycji przeglądu teatralnego „Nad
jeziorem”
- pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
cele statutowe

a) Bożenna Polak
b) 503157318
c) tohap@interia.pl

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
PRZEPROWADZANA W RAMACH STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W POWIECIE LUBARTOWSKIM NA LATA 2014-2020

1. Dane podstawowe:
a) nazwa organizacji
b) adres siedziby
c) telefon kontaktowy
d) e – mail
e) strona www
2. Rok powstania
3. Czy posiada status OPP, od kiedy
4. Misja

a)
Górce
b)
c)
d)
e)

Stowarzyszenie ''Nasza Szkoła'' w
Górka 22, 21 – 150 Kock
818516742
stowarzyszeniegorka@neostrada.pl
-----------------------------------------------

2007
Nie
Organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową
w Górce

5. Do kogo skierowane są działania

6.
7.

Społeczne
obszary
prowadzonej
działalności –
realizowane zadania
(prosimy wskazać najważniejsze, np.
pomoc społeczna, oświata i wychowanie,
kultura, sport, rekreacja i wypoczynek,
turystyka, ochrona zdrowia, ekologia,
ochrona zwierząt, rozwój zainteresowań,
itp.)
infrastruktura (lokal, sprzęt,
samochód, inne)
kapitał ludzki (doradcy, specjaliści,
trenerzy, wolontariusze, inni)

8. Projekty, sukcesy, działania stałe kalendarz, działania incydentalne
Proszę wymienić dorobek
(najważniejsze
programy,
realizowane cyklicznie akcje).

organizacji
projekty,

9. Działalność gospodarcza
10 Media
. (wydawnictwa, czasopisma, telewizja

Oświata i wychowanie

Budynek szkoły
Nauczyciele wychowawcy
Gminny program profilaktyki i działań
antyalkoholowych
Nie
Brak

obywatelska, inne)

11. PR
(opisać działania PR, które organizacja
realizuje)

12 Potrzeby
.
13 Osoba d.s. kontaktów w sprawie
. Strategii:
a) Imię i Nazwisko
b) telefon kontaktowy
c) e-mail

Brak
Finansowe dla potrzeb placówki

a)
b)
c)

Roman Makuch
818516742
romus677@wp.pl
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a) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział w Kocku
b) Przechodnia 9 A, 21 – 150 Kock
c) 81 85 92 230
d) wtzkock@wp.pl
e) www.wtzkock.org
2004 R.
NIE
Działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.
Rehabilitacja
społeczna
i
zawodowa
osób
5. Do kogo skierowane są działania
Społeczne
obszary
prowadzonej niepełnosprawnych, ochrona zdrowia, rekreacja i
działalności –
realizowane zadania turystyka, pomoc społeczna
1. Dane podstawowe:
a) nazwa organizacji
b) adres siedziby
c) telefon kontaktowy
d) e – mail
e) strona www
2. Rok powstania
3. Czy posiada status OPP, od kiedy
4. Misja

6.

7.
8.

9.
10.

(prosimy wskazać najważniejsze, np.
pomoc społeczna, oświata i wychowanie,
kultura, sport, rekreacja i wypoczynek,
turystyka, ochrona zdrowia, ekologia,
ochrona zwierząt, rozwój zainteresowań,
itp.)
infrastruktura (lokal, sprzęt,
samochód, inne)

Budynek użyczony przez Starostwo Powiatowe w
Lubartowie znajdujący się przy ulicy Przechodniej 9 a
w Kocku, samochód służący do transportu osób
niepełnosprawnych do WTZ w Kocku.
Instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta,
kapitał ludzki (doradcy, specjaliści,
trenerzy, wolontariusze, inni)
psycholog, pielęgniarka, wolontariusze
Projekty, sukcesy, działania stałe - Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kocku,
kalendarz, działania incydentalne organizowanie corocznej imprezy integracyjnej przez
Proszę wymienić dorobek organizacji Warsztat Terapii Zajęciowej w Kocku, realizacja
(najważniejsze
programy,
projekty, imprez „przyjdź, zobacz, wyjdź lepszy…”, kiermasze
realizowane cyklicznie akcje).
świąteczne prac wykonanych przez uczestników WTZ
w Kocku, prowadzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
brak
Działalność gospodarcza
Media (wydawnictwa, czasopisma,
brak
telewizja obywatelska, inne)

11. PR
(opisać działania PR, które organizacja
realizuje)

12. Potrzeby

13. Osoba d.s. kontaktów w sprawie
Strategii:

Przekazywanie społeczeństwu informacji na temat
działalności TWK oddział w Kocku i WTZ (strona
internetowa, artykuły na internetowych portalach
informacyjnych, konto na facebook, artykuły w prasie
lokalnej), współpraca ze szkołami (prelekcje,
warsztaty przeprowadzane przez osoby
niepełnosprawne), organizacja imprez integracyjnych,
występy artystyczne uczestników WTZ w Kocku.
Remont budynku w którym mieści się WTZ w
Kocku;
Zwiększenie dofinansowania działalności WTZ,
TWK w Kocku;
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a) Imię i Nazwisko
b) telefon kontaktowy
c) e-mail

a) Agnieszka Pożarowszczyk
b) 81 85 92 230
c) wtzkock@wp.pl
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1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Dane podstawowe:
a) nazwa organizacji
b) adres siedziby
c) telefon kontaktowy
d) e – mail
e) strona www
Rok powstania
Czy posiada status OPP, od kiedy
Misja

Do kogo skierowane są działania
Społeczne
obszary
prowadzonej
działalności –
realizowane zadania
(prosimy wskazać najważniejsze, np.
pomoc społeczna, oświata i wychowanie,
kultura, sport, rekreacja i wypoczynek,
turystyka, ochrona zdrowia, ekologia,
ochrona zwierząt, rozwój zainteresowań,
itp.)
infrastruktura
(lokal,
sprzęt,
samochód, inne)

a) Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne na
Rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin
b) Nowy Antonin72 ,21-136 Firlej
c) 818575052
d) pspantonin@wp.pl
e) 2005
nie
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego
wsi.
-wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa
obywatelskiego w środowisku lokalnym.
Prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola,
Szeroko rozumiana działalność kulturalna
Prowadzenie szkoleń, Kusów edukacyjnych
-ochrona krajobrazu

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej której właścicielem
jest Urząd Gminy w Firleju.

kapitał ludzki (doradcy, specjaliści, Stowarzyszenie liczy 29 członków
trenerzy, wolontariusze, inni)

Projekty, sukcesy, działania stałe - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
kalendarz, działania incydentalne uczniów klas I-III-EFS, Radosna Szkoła-program
Proszę wymienić dorobek organizacji rządowy, „Dogonić Marzenia ”-EFS, „Piknik
(najważniejsze
programy,
projekty, rodzinny-pożegnanie lata”- EFS, wdrażanie lokalnych
realizowane cyklicznie akcje).
strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
„By żyło się lepiej ”Program Integracji Społecznej w
ramach PPWOW, Programy ekologiczne z
WFOŚiGW
---9. Działalność gospodarcza
10. Media (wydawnictwa, czasopisma, ---8.

telewizja obywatelska, inne)

Prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału
11. PR
(opisać działania PR, które organizacja przedszkolnego
realizuje)
Realizujemy projekt z EFS-„Modernizacja oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych ”
12. Potrzeby
13. Osoba d.s. kontaktów w sprawie
Strategii:
a) Imię i Nazwisko
a) Bożena Cybul
b) telefon kontaktowy
b) 818575052
c) e-mail
c) pspantonin@wp.pl
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza“
b) Ul. Słowackiego 11, 21-100 Lubartów
c) 81 851 02 22
d) biuro@lgr-lubelskie.pl
e) www.lgr-lubelskie.pl
2010
nie
Operator Środków Po Ryby 2007-2013
Działania skierowane do osób, podmiotów,
obszary
prowadzonej organizacji zamieszkujących obszary zależne od
–
realizowane zadania rybactwa na terenie 16 gmin LGR.

Dane podstawowe:
a) nazwa organizacji
b) adres siedziby
c) telefon kontaktowy
d) e – mail
e) strona www
Rok powstania
Czy posiada status OPP, od kiedy
Misja
Do kogo skierowane są działania

Społeczne
działalności
(prosimy wskazać najważniejsze, np.
pomoc społeczna, oświata i wychowanie,
kultura, sport, rekreacja i wypoczynek,
turystyka, ochrona zdrowia, ekologia,
ochrona zwierząt, rozwój zainteresowań,
itp.)
infrastruktura (lokal, sprzęt,
samochód, inne)
kapitał ludzki (doradcy, specjaliści,
trenerzy, wolontariusze, inni)

Lokal, sprzęt biurowy

Doradcy ds. projektów, specjalista ds. finansowych,
specjalista ds. promocji
Projekt
Po Ryby 2007-2013
Projekty, sukcesy, działania stałe kalendarz, działania incydentalne Konferencje np. „Złota Łuska”, „Święto Rybaka”

Proszę wymienić dorobek
(najważniejsze
programy,
realizowane cyklicznie akcje).

organizacji
projekty,

9. Działalność gospodarcza
10. Media

nie
nie

(wydawnictwa, czasopisma, telewizja
obywatelska, inne)

11. PR

Promocja programu PO RYBY 2007-2013

(opisać działania PR, które organizacja
realizuje)

12. Potrzeby
13. Osoba d.s. kontaktów w sprawie
Strategii:
a) Imię i Nazwisko
b) telefon kontaktowy
c) e-mail

a) Paweł Waśniowski
b) 533363330
c) p.wasniowski@lgr-lubelskie.pl
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1.

2.
3.
4.
5.

6.

a) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Gminy
Abramów
b) 21-143 Abramów, ul. 22 Lipca 2
c) 81 8525016 w. 38, 607997414
d) info@sisga.pl
e) 2011, zarejestrowano 2012
Rozwój społeczno-gospodarczy gminy
upowszechnianie samorządności.
Pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura,
Do kogo skierowane są działania
Społeczne
obszary
prowadzonej sport, ekologia, ochrona zwierząt
Dane podstawowe:
a) nazwa organizacji
b) adres siedziby
c) telefon kontaktowy
d) e – mail
e) strona www
Rok powstania
Czy posiada status OPP, od kiedy
Misja

działalności –
realizowane zadania
(prosimy wskazać najważniejsze, np.
pomoc społeczna, oświata i wychowanie,
kultura, sport, rekreacja i wypoczynek,
turystyka, ochrona zdrowia, ekologia,
ochrona zwierząt, rozwój zainteresowań,
itp.)
infrastruktura (lokal, sprzęt,
samochód, inne)

7.

kapitał ludzki (doradcy, specjaliści,
trenerzy, wolontariusze, inni)

8.

Projekty, sukcesy, działania stałe kalendarz, działania incydentalne

Przydzielony lokal w Urzędzie Gminy, podstawowy
sprzęt biurowy

Proszę wymienić dorobek organizacji
(najważniejsze programy, projekty,
realizowane cyklicznie akcje).

9. Działalność gospodarcza
10. Media

Kwartalnik „Info Gminy Abramów”

(wydawnictwa, czasopisma, telewizja
obywatelska, inne)

11. PR
(opisać działania PR, które organizacja
realizuje)

12. Potrzeby
13. Osoba d.s. kontaktów w sprawie
Strategii:
a) Imię i Nazwisko
b) telefon kontaktowy
c) e-mail

Środki finansowe

a) Jan Zaworski
b) 81 8525016 w. 38 607997414
c) info@sisga.pl szasz_abramow@interia.pl
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1.

2.
3.
4.

5.

Dane podstawowe:
a) nazwa organizacji
b) adres siedziby
c) telefon kontaktowy
d) e – mail
e) strona www
Rok powstania
Czy posiada status OPP, od
kiedy
Misja

a) Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ,,SIL“
b) 21-100 Lubartów, ul. Szaniawskiego 64
c) 798 749 334
d) sil@lubartow.org
e) www.sil.lubartow.org
1997 r.
Status OPP od 2009 r.

Podstawowe
cele
Stowarzyszenia
to:
a) aktywizacja społeczna i zawodowa w celu
przeciwdziałania
zjawisku
marginalizacji
i
wykluczenia społecznego oraz umożliwienie
dostępu do dóbr i przywilejów społecznych.
b)
wspieranie
rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i
prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia
lokalnej
społeczności.
c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
Do kogo skierowane są
działalność wspierająca
działania
Społeczne obszary prowadzonej
- Działalność charytatywna
działalności – realizowane zadania
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i
(prosimy wskazać najważniejsze, np.
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
pomoc społeczna, oświata i wychowanie,
wyrównywanie ich szans
kultura, sport, rekreacja i wypoczynek,
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
turystyka, ochrona zdrowia, ekologia,
ochrona zwierząt, rozwój zainteresowań, - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
itp.)
Ochrona zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
Ochrona praw
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka, swobód obywatelskich oraz działań
wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw
dziecka
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy
Doradztwo zawodowe, poradnictwo
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6.

infrastruktura (lokal, sprzęt,
samochód, inne)

7.

kapitał ludzki (doradcy, specjaliści,
trenerzy, wolontariusze, inni)

8.

Projekty, sukcesy, działania
stałe - kalendarz, działania
incydentalne
Proszę wymienić dorobek organizacji
(najważniejsze programy, projekty,
realizowane cyklicznie akcje).

- odbiorcy: osoby niepracujące,
Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
- odbiorcy: osoby niepracujące,
Nauka, kultura, ekologia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i
wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne,
aktywność społeczna
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych
Sport, turystyka, wypoczynek
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Prowadzone placówki dla bezrobotnych:
- Instytucja szkoleniowa,
- Klub Integracji Społecznej – od 2013r. Wpisany
przez Wojewodę Lubelskiego do rejestru Klubów
Integracji
Społecznej
Lokal wynajmowany o pow. 68 m ² w tym :
pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowa, świetlica
wyposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne.
Sprzęt biurowy: komputery stacjonarne (5 szt.),
laptopy (5 szt.), drukarki, sprzęt xero, aparat fot.,
tablica flipchart (2 szt.), gilotyna, bindownica,
rzutnik multimedialny, serwer, niszczarka.
Pracownik
Socjalny,
Doradca
Zawodowy,
Psycholog, Terapeuta (3 os.),
Instruktor
Reintegracji
Zawodowej,
Pedagog/Mediator,
Kurator/Specjalista do Spraw Przemocy w Rodzinie
(3 os.), Prawnik
Działania stałe:
I. Działania terapeutyczne:
1. Udzielanie porad grupowych, indywidualnych
i rodzinnych osobom uzależnionym o
dostępnych rozwiązaniach w leczeniu
uzależnień,
II. Działania edukacyjno-korekcyjne:
1. Organizowanie warsztatów szkoleniowych
grupowych i indywidualnych z zakresu
aktywizacji społecznej, Indywidualne Plany
Działania dla każdego uczestnika (IPD) ,
III. Klub Seniora „AGE”
1. W ramach działania Klubu prowadzone są
następujące działania:
-warsztaty kompetencji społecznych (komunikacja,
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asertywność, pokonywanie stresu, odnalezienie
swoich mocnych i słabych stron itp.)
- promocja zdrowego stylu życia,
wspólna
organizacja
Wigilii,
Świąt
Wielkanocnych, Zielonych Świąt,
- odkrywanie autowizerunku,
-warsztaty wizażu i stylizacji,
-warsztaty rękodzielnicze,
-warsztaty obsługi nowoczesnych technologii,
- edukacja finansowa.
IV. Klub Osoby Niepełnosprawnej
Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w szczególności
niepełnosprawnych ( w tym osoby z zaburzeniami
psychicznym poprzez działania aktywizujące,
integrujące,edukacyjne,
rehabilitacyjne,
niwelujących bariery uniemożliwiających pełne
uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i
kulturalnym.
W
ramach
działania
Klubu
Osoby
Niepełnosprawnej organizowane są następujące
działania:
- warsztaty edukacyjne z zakresu psychologii,
- konsultacje specjalistyczne/mediacje rodzinne,
- warsztaty profilaktyki zdrowotnej,
- warsztaty „Odkrywamy tradycje ludowe” z
zakresu rękodzielnictwa,
- warsztaty z obsługi nowoczesnych technologii,
- warsztaty celebrowania tradycji Świąt Bożego
Narodzenia.
V.
Świetlica
profilaktyczno-wychowawcza
„PROMYK”
Świetlica powołana uchwałą Nr 5/2008r. Zarządu
Stowarzyszenia „SIL” w Lubartowie. Uczestnikami
są dzieci i młodzież szkolna pochodząca z rodzin
niewydolnych w sferze opiekuńczo-wychowawczej,
dysfunkcyjnych, ubogich, zagrożonych patologią
społeczną, w szczególności z problemem
alkoholowym. Celami działania świetlicy są:
- świadczenie specjalistycznej pomocy dla dzieci i
ich rodzin w formie zajęć psychologicznych ze
specjalistą – psychologiem,
- poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych,
-wspomaganie edukacyjnych form pomocy
dzieciom i młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia
wyrównawcze, profilaktyczno – edukacyjne i
resocjalizacyjne oraz zajęcia wykraczające poza
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program
nauczania
szkolnego,
realizacja
oddziaływań profilaktycznych oraz alternatywnych
form edukacji,
wyrównywanie
szans
edukacyjnych
i
wychowawczych poprzez organizację zajęć
dydaktycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,
- integracja dzieci poprzez wspólną naukę i zabawę,
VI. Instytucja szkoleniowa
Instytucja szkoleniowa przy stowarzyszeniu działa
od 2009 roku. Jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowej prowadzonej przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Lublinie pod numerem
ewidencyjnym: 2.06/00078/2009.
Zgodnie z
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy głównym celem działania instytucji rynku
pracy jest pełne i produktywne zatrudnienie, ale
działanie w celu rozwoju zasobów ludzkich,
osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania
integracji
i
solidarności
społecznej
oraz
zwiększenia mobilności na rynku pracy.
Działania, zadania i projekty realizowane przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”
w ciągu ostatnich lat:
1. VI edycji projektu "KROK ZA PRÓG".
Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi (OZP). W ramach
projektu zorganizowane zostały wizyty In-vivo w
naturalnym środowisku OZP. W ramach działa
powołany został Zespół Interwencji Środowiskowej
tj. zespół złożony z specjalistów złożony z lekarzy
psychiatrów, psychologa, pracownika socjalnego.
Celem projektu była:- diagnoza, ocena potrzeb
rodziny i osoby z zaburzeniami psychicznymi
ogólnomedycznych,
psychiatrycznych,
psychospołecznych, rehabilitacyjnych, bytowych,
ustalenie wskazań do leczenia psychiatrycznego,
ustalenie planu usług zaspokajających potrzeby
z uwzględnieniem dostępnej, wieloaspektowej sieci
pomocy, takiej jak ustalenie wskazań do
skierowania pacjenta do ŚDS, dostarczenie leków
do domu, -załatwianie spraw związanych z
uzyskaniem renty socjalnej, - zorganizowanie
niezbędnych usług- konsultacje ze specjalistami.
2.Projekt "Wzmocnienie Systemu Wymiaru
Sprawiedliwości" pod tyt. "Przemóc Niemoc Pokonać Przemoc" dla 50 beneficjentów, wart.
projektu 15946,60 Euro finansowanego ze środków
PHARE 2003 na podst. umowy PL2003/005-
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710.04/ws/04/44, założone rezultaty zostały
osiągnięte w 100% - projekt nieinwestycyjny.
Projekt „Przemóc niemoc-ograniczenie zjawiska
marginalizacji społecznej oraz „Przemóc niemoc
– pokonać przemoc”- obydwa skierowane do 50
beneficjentów
długotrwale
bezrobotnych
zagrożonych wykluczeniem społecznym,ofiar i
sprawców
przemocy,
oferujące
pomoc
psychologiczną i prawną, doradztwo, zajęcia w
grupach wsparcia.
3. „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi
na rynku pracy II” . Projekt współfinansowany
przez ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet I,
Działanie 1.3..Projekt realizowany w terminie
01.06.2011-30.04.2013 r.
Projekt
realizowany przez Lidera-Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
partnerstwie z ośmioma organizacjami z całej
Polski:
Klub
Wsparcia
Psychicznego
w
Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Człowiek w
potrzebie- Wolontariat Gorzowski” w Gorzowie
Wielkopolskim, Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół
„Ognisko”
w Krakowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
„SIL” w Lubartowie, Towarzystwo Przyjaciół
Niepełnosprawnych w Łodzi, Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej
w
Warszawie,
Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku,
Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu. Celem
głównym projektu była aktywizacja społecznozawodowa 680 osób z zaburzeniami psychicznymi
(OZP-340 kobiet i 340 mężczyzn) z terenu całego
kraju. W ramach projektu wsparcie objęliśmy 85
osób niepełnosprawnych
z zaburzeniami
psychicznymi z terenu województwa lubelskiego i
podkarpackiego.
Celem
nadrzędnym
było
umożliwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy
osób niepełnosprawnych poprzez organizację
szkoleń zawodowych, staży oraz bezpośredniego
wsparcia w pracy zawodowej.
4."Śladami
twórczości
ludowej"
projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII. Dział. 7.3. Termin realizacji projektu:
01 maja 2011 r do 31 stycznia 2012 r. Celem gł.
projektu była aktywna integracji 14 osób
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niepełnosprawnych, rozbudzenie i podtrzymanie
zdolności do udziału z życiu społecznym.
5. „Prosynteza” projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Priorytet VII. Dział. 7.3.
Termin realizacji projektu: 01 maja 2011 r do 31
stycznia 2012 r. Celem projektu był rozwój dialogu
lokalnego i budowanie partnerstwa na rzecz
przeciwdziałania przemocy w mieście Lubartów.
2011 r. na przeprowadzenie treningu kompetencji,
umiejętności
społecznych
oraz
warsztatów
doradztwa zawodowego dla 74
osoby
niepełnosprawnych.
6. Realizacja kursów komputerowych na
poziomie podstawowym i średniozaawansowanym
dla 60 osób niepełnosprawnych w ramach projektu
systemowego ,,Program aktywizacji społecznozawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lubartowie” w roku 2012.
7.
Prowadzenie
Grupy
Samopomocowej.
Działanie realizowane na zlecenie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie latach
2011-2012-2013 w ramach projektu systemowego
„Program
aktywizacji
społeczno-zawodowej
beneficjentów
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lubartowie Wsparciem objęto 36 osób
z
aktualnym
orzeczeniem
o
stopniu
niepełnosprawności.
W ramach zadania
zorganizowane zostały warsztaty aktywizującomotywujące oraz wspierające zdrowy tryb życia.
8. Warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla osób
stosujących przemoc oraz osób doznających
przemocy
w środowisku rodzinnym. Warsztaty prowadzone
cyklicznie od 2005 roku. Są to warsztaty na które
rekrutujemy osoby skazane prawomocnymi
wyrokami na podstawie art. 207 kodeksu karnego
obejmując warsztatami łącznie grupę minimum 12
osobową pełnoletnich mężczyzn z terenu powiatu
lubartowskiego, oraz grupę 12 osobową otoczenia
sprawców przemocy. Zadanie jest odpowiedzią na
potrzeby zgłaszane przez Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej, Komendę Powiatowej Policji oraz
Ośrodki Pomocy Społecznej jakie funkcjonują w
otoczeniu. Widzimy też dużą potrzebę realizacji
tego zadania ze względu na prowadzoną w
Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych „SIL” analizę
ewaluacji działania, którą oceniamy na 50-60%
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skuteczności. Podstawą realizowanego przez nas
programu jest założenie, iż przemoc wobec
najbliższych jest zachowaniem wyuczonym i
kształtowanym społecznie. W oparciu o taką tezę
udowodniono, że jeżeli sprawcę podda się
odpowiednim
oddziaływaniom
psychoedukacyjnym, można doprowadzić osobę
stosującą przemoc do redukcji takich zachowań i
niejako „oduczyć go przemocy”. Szczególny nacisk
kładziemy na kształtowanie postaw partnerskich w
relacjach rodzinnych, budowaniu empatii oraz
zachęcaniu do stosowania technik radzenia sobie ze
stresem. Corocznie realizujemy dwie edycje
warsztatów, w których bierze udział 12 sprawców
przemocy w rodzinie oraz 12 osób z otoczenia
sprawcy.
9. Projekt „Świetlica-Moje Miejsce”- projekt
Partnerski Fundacji PZU oraz Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży termin realizacji: 10.201309.2014r.
W
ramach
projektu
zostały
zorganizowane zajęcia dla min. 15 dzieci
pochodzących z terenu powiatu lubartowskiego w
wieku
8-13 lat poszerzające wiedzę z przedmiotów
ścisłych,
prowadzone
metodą
pokazowodoświadczalną, angażujące dzieci bezpośrednio w
zajęcia, dające możliwość samodzielnego badania,
poznawania i doświadczania.
10. SIL od lat cyklicznie pozyskuje środki
finansowe (dotacje z Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Lublinie, Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w
Lubartowie, Gminy i Miasta Lubartów, Gminy
Kamionka i in. ) i realizuje działania z zakresu
aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz
seniorów, osób niepełnosprawnych i dzieci.
11.
NOWOCZESNE
KADRY
LUBELSZCZYZNY. Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego
Funduszu
Społecznego, Priorytet
VIII
Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw. Cel Projektu: Wyposażenie 120
pracowników z 90 mikroprzedsiębiorstw z
województwa lubelskiego w certyfikowaną wiedzę
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9.
10.
11.

Działalność gospodarcza
Media

i umiejętności stosowane w branży budowlanej.
Okres Realizacji: 01.08.2013r. – 31.07.2014r.
12. NIEPEŁNOSPRAWNI 100% WYDAJNI.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie od
01.05.2014
r
do
30.06.2015r.
Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 20072013, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku
pracy, którego celem jest wzmocnienie procesu
aktywizacji
społeczno-zawodowej
30
ON
niezatrudnionych w wieku od 15-64 w tym osoby z
zaburzeniami psychicznymi i osoby wchodzące na
rynek pracy w wieku 15-30 lat w postaci wsparcia
we wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy
poprzez opracowanie pogłębionej diagnozy
psychologicznej sytuacji społecznej i zawodowej,
opracowanie dla każdego uczestnika i uczestniczki
Indywidualnego Planu Działania z Indywidualną
Ścieżką Zawodową oraz Indywidualnej Diagnozy
psychologicznej, szkolenia zawodowe, staże
zawodowe dające
szansę przygotowania
zawodowego oraz wejście na otwarty rynek.
Sukcesy:
- opracowanie
dokumentu strategicznego dla
Powiatu Lubartowskiego na lata 2009-2014
Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
- Program Przeciwdziałania Przemocy dla
Gminy Miasta Lubartów (w ramach projektu
Prosynteza)
- nagroda Burmistrza Miasta Lubartów w
dziedzinie działalność społeczna na rzecz miasta
Lubartów, rok 2013,
-nagroda
etapu
regionalnego
konkursu
LODOŁAMACZE
2013,
w
Kategorii
Lodołamacz
Instytucja
–
Pracodawca
Nieprzedsiębiorca, II miejsce,
Nie dotyczy

(wydawnictwa, czasopisma, telewizja
obywatelska, inne)

Nie dotyczy

PR

1. Organizacja regularnie informuje oraz zaprasza
lokalne media; prasa i TV na organizowane
przedsięwzięcia. Za pośrednictwem mediów i prasy
lokalnej, na stronach int., zamieszczane są :
informacje
prasowe,
wywiady,
relacje
z organizowanych przez Stowarzyszenie imprez

(opisać działania PR, które organizacja
realizuje)
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12.
13.

Potrzeby
Osoba d.s. kontaktów w sprawie
Strategii:
a) Imię i Nazwisko
b) telefon kontaktowy
c) e-mail

okolicznościowych, warsztatów, uroczystości, itp.
2. Stowarzyszenie posiada własne logo oraz znak
graficzny, pieczątki, wzór papieru firmowego,
którymi posługuje się w kontaktach publicznych.
3. Stowarzyszenie posiada opracowane wizytówki
i ulotki z informacjami dot. organizacji.
Stowarzyszenie posiada własną stronę internetową i
stronę facebook, które są na bieżąco aktualizowane
o nowe informacje.
4. Stowarzyszenie w podziękowaniu za pomoc,
przychylność mediów, wolontariuszy, sponsorów
wydaje podziękowania, referencje, dyplomy, itp.
Ponadto wysyła listy gratulacyjne przy okazji
jubileuszów , np. władz publicznych.
5. Stowarzyszenie jest członkiem lokalnych
partnerstw publiczno-prawnych, m.n: Partnerstwo
Na Rzecz Ekonomii Społecznej, sieć Punktów
Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lublinie (PPL LOS) poprzez
wzmocnienie organizacji działających na terenie
woj. lubelskiego
6. W siedzibie Stowarzyszenia wisi pamiątkowa
tablica, na której wyeksponowane zostały
podziękowania, referencje, nagrody i certyfikaty
dla Stowarzyszenia, informujące o dotychczasowej
działalności Stowarzyszenia.
7. Udział
w organizowanych w regionie
wystawach, targach, konferencjach, seminariach,
spotkaniach i pokazach na których promowana jest
działalność organizacji.
Zapewnienie płynności finansowej,

a) Jolanta Włoszek
b) 798749334
c) sil@lubartow.org
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Dane podstawowe:
a) nazwa organizacji
b) adres siedziby
c) telefon kontaktowy
d) e – mail
e) stronawww
Rok powstania
Czy posiada status OPP, od kiedy
Misja
Do kogo skierowane są działania

a) Stowarzyszenie Sąsiedzi
b) Ul. Hutnicza 40, 21-100 Lubartów
c) 665 021 425
d) Sasiedzi_lubartow@o2.pl
e) www.sasiedzi.org.pl
2009
nie
Wspieranie lokalnej społeczności
Kultura, tradycja, rekreacja, turystyka, oświata i
prowadzonej wychowanie

Społeczne
obszary
działalności –
realizowane zadania
(prosimy wskazać najważniejsze, np.
pomoc społeczna, oświata i wychowanie,
kultura, sport, rekreacja i wypoczynek,
turystyka, ochrona zdrowia, ekologia,
ochrona zwierząt, rozwój zainteresowań,
itp.)
Infrastruktura (lokal, sprzęt,
samochód, inne)
kapitał ludzki (doradcy, specjaliści,
trenerzy, wolontariusze, inni)

Nie dotyczy
wolontariusze

Projekty, sukcesy, działania stałe - Miasteczko atrakcji, wigilia z sąsiadami,
kalendarz, działania incydentalne
Proszę wymienić dorobek
(najważniejsze
programy,
realizowane cyklicznie akcje).

organizacji
projekty,

9. Działalność gospodarcza
10. Media

Nie prowadzimy
Nie prowadzimy

(wydawnictwa, czasopisma, telewizja
obywatelska, inne)

11. PR
(opisać działania PR, które organizacja
realizuje)

12. Potrzeby

13. Osoba d.s. kontaktów w sprawie
Strategii:
a) Imię i Nazwisko
b) telefonkontaktowy
c) e-mail

Wsparcie chcemy realizować projekt ze szkolenia i
udzielania pierwszej pomocy, Motorowerowy patrol
pierwszej pomocy

a) Jacek Bednarski
b) 665 021 425
c) Sasiedzi_lubartow@o2.pl
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Dane podstawowe:
a) nazwa organizacji
b) adres siedziby
c) telefon kontaktowy
d) e – mail
e) strona www
Rok powstania
Czy posiada status OPP, od kiedy
Misja
Do kogo skierowane są działania

a) Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św.
Anny w Lubartowie
b) Lipowa 2 B
c) 81 854 38 61 , 508 298 656
d) hospicjum.lubartow@onet.pl
e) www.hospicjum.lubartow.pl
25.02.2005 rok
tak, 09.03.2007 rok
Ochrona zdrowia

Społeczne
obszary
prowadzonej
działalności – realizowane zadania
(prosimy wskazać najważniejsze, np.
pomoc społeczna, oświata i wychowanie,
kultura, sport, rekreacja i wypoczynek,
turystyka, ochrona zdrowia, ekologia,
ochrona zwierząt, rozwój zainteresowań,
itp.)
infrastruktura
(lokal,
sprzęt,
samochód, inne)

Budynek użyczony przez Parafię Św. Anny, sprzęt
medyczny, samochody

kapitał ludzki (doradcy, specjaliści, trenerzy, wolontariusze, inni)

Projekty, sukcesy, działania stałe Dorobek: budynek admin.-gos., sprzęt med., i środki
kalendarz, działania transportu. Pozyskane środki finansowe przeznaczone
są na opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi.
incydentalne
Proszę wymienić dorobek organizacji Wspieranie dzieci osieroconych: akcje- uśmiech
(najważniejsze
programy,
projekty, dziecka na dzień dziecka, stypendium roczne,
realizowane cyklicznie akcje).
kolorowy piórnik, paczki na Św. Bożego Nar.
Nie prowadzi
9. Działalność gospodarcza
10. Media
(wydawnictwa, czasopisma, telewizja 8.

obywatelska, inne)

11. PR
(opisać działania PR, które organizacja
realizuje)

Zadania : Promocja i ochrona zdrowia- prowadzenie
hospicjum dla chorych- Gmina Miasto Lubartów

Sprzęt medyczny, wyposażenie sal chorych
12. Potrzeby
13. Osoba d.s. kontaktów w sprawie
Strategii:
a) Iwona Karwat
a) Imię i Nazwisko
b) 502 391 740/ 81 854 34 86
b) telefon kontaktowy
c) hospicjum.lubartow@onet.pl
c) e-mail
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

a) Stowarzyszenie Miejskie Koło Turystyki
Dane podstawowe:
Rowerowej“Relaks“
a) nazwa organizacji
b) Lubartów ,ul. Lubelska 68
b) adres siedziby
c) 603 968 065
c) telefon kontaktowy
d) mktr.relaks@op.pl
d) e – mail
e) www.mktr-relaks.com
e) strona www
1995
Rok powstania
Czy posiada status OPP, od
Tak od 2004 r.
kiedy
Promowanie zdrowego stylu życia
Misja
Do kogo skierowane są Działania skierowane są do wszystkich grup
wiekowych
działania
Społeczne
obszary
prowadzonej Promocja sportu, rekreacji ni wypoczynku, turystyki
działalności – realizowane zadania
(prosimy wskazać najważniejsze, np.
pomoc
społeczna,
oświata
i
wychowanie, kultura, sport, rekreacja i
wypoczynek,
turystyka,
ochrona
zdrowia, ekologia, ochrona zwierząt,
rozwój zainteresowań, itp.)
infrastruktura (lokal, sprzęt,
samochód, inne)

Lokal w piwnicy SP nr3 w Lubartowie

kapitał
ludzki
(doradcy,
specjaliści,
trenerzy,
wolontariusze, inni)
Projekty, sukcesy, działania Szczegóły na stronie internetowej stowarzyszenia
stałe - kalendarz, działania
incydentalne
Proszę wymienić dorobek organizacji
(najważniejsze programy, projekty,
realizowane cyklicznie akcje).

9.
10.

Nie dotyczy

Działalność gospodarcza
Media
(wydawnictwa, czasopisma, telewizja
obywatelska, inne)

11.

Płytka promująca święto roweru,
rowerowy „Oklice Lubartowa”

przewodnik

PR
(opisać działania PR, które organizacja
realizuje)

12.
13.

Potrzeby
Osoba d.s. kontaktów
sprawie Strategii:
a) Imię i Nazwisko
b) telefon kontaktowy
c) e-mail

Komputer z drukarką, sprzęt nagłaśniający
w
a) Tadeusz Matwiejczyk
b) 603 968 065
c) mktr.relaks@op.pl

