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Wstęp .

Strategie rozwiązywania problemów społecznych to względnie trwałe wzory

interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy

(zjawisk), występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Mówiąc

o powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, należy mieć na myśli

w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej

(i pokrewnych), prowadzone na terenie powiatu, podejmowane dla poprawy warunków

zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin, mieszkańców powiatu.

Strategia opracowana dla struktury powiatowej jcst dokumcntcm szczególnym.

Odnosząc się w swych zapisach kierunkowych do zadań i możliwości realizacyjnych

samorządu powiatowego, musi brać pod uwagę przesłanki wynikające z działań jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminnego. Stąd właśnie, w porównaniu

ze strategiami gminnymi, dokument powiatowy sygnalizuje występujące w poszczególnych

gminach problemy społeczne, projektując rozwiązania systemowe pozostające poza zasięgiem

możliwości kompetencyjnych samorządu gminnego.

W oparciu o uzyskane informacje i materiały, przygotowany został dla Powiatu

Warszawskiego Zachodniego dokument, który pozwoli na:

stopniowe przechodzenie z pasywnej do aktywnej polityki społecznej na poziomie

lokalnym, „

• racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz

• wskaże obszary, które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej

troski władz samorządu powiatu.

Przedłożony materiał został opracowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Powiecie Warszawskim Zachodnim przy merytorycznym wsparciu Ogólnopolskiej Grupy

Szkoleniowej w Krakowie. Pomoc zewnętrzna polegała głównie na doradztwie — w różnych

aspektach pracy nad niniejszym dokumentem oraz systematyzacji układu głównych elementów

wypracowanej Strategii.

Perspektywa czasowa obowiązywania niniejszego dokumentu została skoordynowana

z głównymi dokumentami strategicznymi wpływającymi na rozwiązywanie lokalnych

problemów, tj. Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (Narodowa Strategia
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Spójności) oraz Narodową Strategią Integracji Społecznej, wyznaczającymi działania

i stwarzającymi możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne do 2030 roku.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dzieli się na dwie

główne części: opisową i wdrożeniową. Do części opisowej należą rozdziały:

1. procedura tworzenia strategii,

2. społeczno — gospodarcze uwarunkowania strategii,

3. problemy społeczne w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Na część wdrożeniową składają się rozdziały:

I. cele strategii,

2. budżet strategii — nie zostaje załączony,

3. harmonogram wykonawczy,

4. system realizacji strategii,

5. monitoring,

6. ewaluacja założonych celów strategii.
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Podstawy prawne opracowania Strategii

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika

wprost z art. 17. ust. I pkt 1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.

z 2020 r. poz. 1876 z późn zm.). Ustawa o pomocy społecznej określa:

ł. zadania w zakresie pomocy społecznej,

2. rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich przydzielania,

3. organizacje pomocy społecznej,

4. zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.

Według ustawy, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca

na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Różnorodność problemów społecznych występujących w powiecie powoduje

konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ

na konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości. Są to m.in.:

— ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);

— ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.);

— ustawa z 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2019 r., poz. ł 11,

ze zm.);

— ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(Dz. U. z 2020 r. poz. 808, ze zm.);

— ustawa z dnia 9 czerwca 201 ł r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821);

— ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 218);

— ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852,

ze zm.);



— ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, ze zm.);

— ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 176);

— ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.);

— ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ocbronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 685);

— ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398); .

— ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Oprócz wspomnianych aktów prawnych przy realizacji strategii może zachodzić

potrzeba odwołania się również do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia,

oświaty i edukacji publicznej, budownictwa socjalnego.

W Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych uwzględniono

dokumenty programowe, w których akcentuje się konieczność zapewnienia dialogu

I partnerskiej współpracy instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych,

biznesu oraz uznaje się za niezbędną partnerską współpracę z osobami podlegającymi

wykluczeniu społecznemu. Wspomniane dokumenty to przede wszystkim:

— Narodowa Strategia Integracji Społecznej,

— Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej,

— Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności),

— Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

— Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

— Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

— Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2016-2025.

Dodatkowymi, a może wręcz jednymi z najważniejszych są programy lokalne, między innymi:

— Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej,
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— Powiatowy Program Działania Na Rzecz osób Niepełnosprawnych do 2025 r.

— Powiatowy Program Przeciwdzfałania Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego

Zachodniego oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego

Zachodniego.
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Charakterystyka Powiatu

Podstawowe dane statystyczne Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Tabela 1. Wybrane dane statystyczne Powiatu Warszawskiego Zachodn ego

Lata

Dane Jednostka

2018 2019

Powierzchnia ha 53 367 53 367

wtym:

Użytkirolne ha 31294 31214

Lasy ha 13888 13887

Grunty leśne (tzn. lasy, grunty 14 651 14 641

zadrzewione i zakrzewione)

Podmioty gospodarcze liczba 19 746 20 739

w tym:

Spółki prawa handlowego liczba 2 918

Osoby fizyczne prowadzące
liczba 14339 14

działalność

Podmioty nowo zarejestrowane liczba 1 574 1 501

Podmioty wyrejestrowane liczba 1 256 758



Struktura przedsiębiorstw I Osoby fizyczne prowadzące działalność

gospodarczą

Handel hurtowy i detaliczny;

naprawa pojazdów samochoaowych, liczba 3 286 3 338

włączając motocykle

Działalność profesjonalna, naukowa
liczba 2 374 2 578

1 tecbrnczna

Budownictwo liczba 1 361 1 458

Transport i gospodarka
liczba 1 126 1 160

magazynowa

Przetwórstwo przemysłowe liczba 1 098 1 147

Informacja i komunikacja liczba 943 1 055

Opieka zdrowotna i pomoc
liczba 827 878

społeczna

Pozostała działalność liczba 624 652

Działalność w zakresie usług

administrowania i działalność liczba 546 604

wspierająca

Edukacja liczba 478 508

Działalność związana

z zakwaterowaniem i usługami

gastronomicznymi

liczba 415 432
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Działalność finansowa liczba 400 426

i ubezpieczeniowa

Działalność związana z obsługą liczba 375 412

rynku nieruchomości

Działalność związana z kulturą, liczba 375 204

rozrywką i rekreacją

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo liczba 77 81

i rybactwo

Dostawa wody; gospodarowanie .

ściekami i odpadami oraz liczba 34 39

działalność związana z rekultywacją

4 Zasoby mieszkaniowe

Liczba mieszkań (oddanych
liczba 1138 1 431

do użytku)

w tym:

Komunalne liczba 6 0

Prywatne! indywidualne liczba 489 460

Na sprzedaż! wynajem liczba 643 971

Powierzchnia użytkowa mieszkań

(oddanych do użytku)
174 266
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Tabela 2. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku.

Gmina

Grupa wiekowa

Ogólem Kobiety

2018 rok

Wiek przedprodukcyjny (0 - 14 lat) 20 9 989

Wiek produkcyjny (15— 59/64) 73 320 35 107

Wiek poprodukcyjny (powyżej 59/64) 23 377 15 631

2019 rok

Wiek przedprodukcyjny (0- 14 lat) 20 645 10 159

Wiek produkcyjny (15— 59/64) 73 762 35 349

Wiek poprodukcyjny (powyżej 59/64) 24 206 16 083

Źródło: dane GUS



Tabela 3. Struktura placówek oświatowych wpowiecie (na podstawie GUS).

Liczba placówek 2017/2018 2018/2019

Placówki 46 47

wychowania

przedszkolnego

Dzieci w 4806 5001

placówkach

wychowania

przedszkolnego

Szkoły podstawowe ---- 39 (w tym 5 -

specjalne)

Uczniowie szkół 1 1 179 (w

podstawowych tym 244 w

specjalnych)

Szkoły 20 20

ponadpodstawowe

Uczniowie szkół 1694 1490

ponadpodstawowych

Źródło: dane GUS



Tabela 4. Liczba św adczeniobiorców Ośrodków Pomocy Społecznej - na podstawe danych

Z OPS

2018 rok 2019 rok

Liczba świadczeniobiorców otrzymujących pomoc ogółem

w tym zadania własne

w tym zadania zlecone

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Źródło: dane OPS

Tabela5. Bezrobotni w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

1761 1522

1552 1327

209 195

1429 1280

2755 2178

2018 rok 2019 rok

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

Bezrobotni 1 240 567 1 032 454

Zprawem 225 121 218 110

do zasiłku

Zamieszkali na wsi 808 364 697 306

Źródło: dane GUS



Tabela 6. IlośĆ osób objętych pomocą społeczną z powodu trudnej sytuacji życiowej.

Liczba Liczba osób Liczba Liczba osób

gospodarstw w gospodarstwach gospodarstw w gospodarstwach

domowych domowych domowych domowych

2018 rok 2019 rok

Ubóstwo 736 1235 624 974

Sieroctwo 10 19 6 11

Ochrona macierzyństwa 133 530 85 331

Bezdomność 52 56 67 72

Niepelnosprawność 518 827 452 685

Bezradność 359 847 346 810

Dlugotnvala choroba 509 947 588 969



Alkoholizm 172 245 132 202

Narkomania 13 21 12 25

Trudności

w przystosowaniu do życia 30 43 1 1 22

Po OpUszCzeniU zaldadu

karnego

Źródlo: OPS
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Połozenie Powiatu

Powiat Warszawski Zachodni usytuowany jest w centralnej części województwa

mazowieckiego. Rozciąga się za zachodnimi granicami Warszawy (pomimo swojej nazwy nie

obejmuje żadnej części miasta stołecznego Warszawy) i graniczy z powiatami: grodziskim,

pruszkowskim, sochaczewskim, legionowskim i nowodworskim. Powierzclmia powiatu

wynosi 53367 ha (533,67 km).

Rycina 1. Mapa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
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Powiat Warszawski Zachodni (rycina 1) tworzą gminy miejsko-wiejskie: Błonie,

Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz wiejskie: Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice.

Cechą wspólną gmin jest bardzo ścisły związek z Warszawą. Bliskość stolicy i mocne

z nią powiązania wpływają na wszystkie dziedziny życia mieszkańców powiatu.

Powiat Warszawski Zachodni charakteryzuje się typowo nizinnym krajobrazem;

wchodzi w skład dwóch mezoregionów: Równiny Łowicko-Błońskiej i Kotliny Warszawskiej

będącej częścią pradoliny Wisły.

Pradolina Wisły wraz z pasami wydm i bagien objęta została najwyższą formą ochroną

przyrody w postaci parku narodowego. Kampinoski Park Narodowy wraz z Warszawskim

Obszarem Chronionego Krajobrazu zajmuje około 48°o powierzcłmi Powiatu Warszawskiego
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Zachodniego i stanowi o wysokim poziomie lesistości gmin Izabelin i Leszno. Kampinoski

Park Narodowy odwiedza rocznie ok. 1 mln osób. Mają oni do dyspozycji 350 szlaków

turystycznych, 200 kilometrowy tzw. Kampinoski Szlak Rowerowy, parkingi i pola

wypoczynkowe. Jednakże wpowiecie niedostatecznie rozwinięta jest baza noclegowa, za mało

jest gospodarstw agroturystycznych.

Przez powiat przebiegają ważne drogowe szlaki transportowe o znaczeniu

międzynarodowym: droga krajowa nr 92 i droga krajowa nr 7, wzdłuż których usytuowane

są firmy produkcyjno-usługowo-handlowe oraz autostrada A2. Z tych powodów na obszarze

powiatu lokują swoje siedziby firmy transportowe, spedycyjne i celne. Przez powiat przebiega

także magistrala kolejowa: Moskwa Berlin.

W zakresie komunikacji zbiorowej obsługa powiatu opiera się na transporcie

autobusowym (PKS, przewoźnicy samorządowi, prywatni, autobusy Zarządu Transportu

Miejskiego w Warszawie). Możliwe jest także korzystanie z komunikacji kolejowej

w gminach Błonie i Ożarów. Przebiegają przez nie linie kolejowe obsługujące połączenia

lokalne (Warszawa Sochaczew Łowicz), a także dalekobieżne i międzynarodowe (Poznań,

Szczecin, Berlin).

Gminy tworzące Powiat Warszawski Zachodni

Gmina Błonie to gmina miejsko-wiejska, składająca się z 32 sołectw, położona

na Równinie Łowicko-Błońskiej. Miasto Błonie leży 27 km od Warszawy, na trasie kolejowej

Berlin Warszawa Moskwa. Gmina jest jedną z najstarszych w kraju. Znajduje się

tu wczesnośredniowieczne grodzisko z XI-XII wieku. Połączenie z Warszawą umożliwia linia

kolejowa. Została zmodernizowana w latach 90 i przystosowana do dużych prędkości.

Na terenie gminy znajduje się sieć przystanków autobusowych obsługiwanych przez PKS.

Gmina uruchomiła również autobusowy dowóz dzieci do szkoły.

Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Gmina ma bogate tradycje

wysokotowarowego rolnictwa. Występują tu najlepsze ziemie w województwie mazowieckim

i jedne z najlepszych w Polsce.

Gmina miejsko-wiejska Ożarów Mazowiecki, składająca się z 25 sołectw znajduje

się w Regionie Ożarowsko-Błońskim słynącym z gleb najlepszej jakości i przydatności

rolniczej. Grunty orne III i IV klasy bonitacyjnej stanowią ok. 70% powierzchni gminy. Ożarów
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Mazowiecki leży 11 km od Pruszkowa i 16 km od Warszawy. Przez teren gminy przebiega

droga E-30 (Warszawa — Poznań) oraz linia kolejowa Warszawa — Sochaczew.

Silną stroną gminy jest wysoki poziom dochodów własnych w przeliczeniu

na mieszkańca oraz stan in&astruktury technicznej (wodociągi, energia, telekomunikacja).

Gmina ma odpowiednie warunki dla rozwoju wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz

ekologicznego rolnictwa. Posiada wolne tereny inwestycyjne dla małych i dużych podmiotów

gospodarczych. W obrębie dawnej Fabryki Kabli znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna,

będąca podstrefą Tarnobrzeskiej Specjalnej Stre& Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.

Gmina Łomianki jest gminą miejsko-wiejską, lićzącą 9 sołectw, przez część

mieszkańców uznawaną za „sypialnię mieszkaniową”. Jako typowa gmina podmiejska posiada

zabudowę jednorodzinną z rozwiniętą działalnością gospodarczą, głównie o charakterze

usługowo-handlowym i produkcyjnym (często zlokalizowaną wśród zabudowy

mieszkaniowej).

Gmina Łomianki jest postrzegana jako bogata i atrakcyjna do prowadzenia

działalności gospodarczej. W ostatnich kilkunastu latach rozwijała się dynamicznie, czego

wyrazem stały wzrost liczby mieszkańców i podmiotów gospodarczych. W dużym stopniu był

on także wynikiem „renty położenia”, czyli sąsiedztwa Warszawy, która jest miejscem pracy

i korzystania z szeroko pojętych usług dla sporej części mieszkańców.

Gmina Izabelin jest gminą wiejską położoną 11 km od Ożarowa Mazowieckiego

i 16 km od Warszawy, na skraju Kotliny Warszawskiej. Liczy 7 sołectw. Rynek pracy Izabelina

jest ściśle powiązany z rynkiem Warszawy. Znaczącą rolę pełni też lokalny rynek pracy.

Działalność produkcyjna zlokalizowana jest przede wszystkim w południowej części Izabelina

— w Mościskach. Są tutaj zakłady różnych branż — produkcyjne i usługowe. W Mościskach

znajduje się również baza magazynowa PKN Orlen.

Kampinos jest gminą wiejską, położoną w odległości 35 km od Warszawy.

Od północy sąsiaduje bezpośrednio z Kampinoskim Parkiem Narodowym. W skład gminy

wchodzi 21 sołectw. W gminie dominuje rolnictwo, jednakże zmieniające się uwarunkowania

społeczno-gospodarcze sprawiają, że przestaje ono być czynnikiem rozwojowym, a produkcja

rolna ulega ograniczeniu.

Gmina wiejska Leszno leży na skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich: Warszawa

- Sochaczew i Kazuń — Błonie. Trzecia droga wojewódzka przebiega na odcinku Zaborów -

Święcice. . Komunikacja zbiorowa opiera się w przeważającym stopniu na przewozach
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autobusowych, głównie obsługiwanych przez ZTM Warszawa oraz czterech przewoźników

prywatnych. Do gminy należą 23sołectwa. Gmina Leszno posiada duże walory przyrodnicze.

Na jej obszarze znajduje się Kampinoski Park Narodowy, który zajmuje 46% powierzchni

gminy, z czego północną część stanowią ścisłe rezerwaty przyrody (Żurawiowe, Roztoka,

Karpaty, Zamczysko i Debly).

Gmina Stare Babice jest gminą wiejską, położoną na pograniczu równin Łowicko

Błońskiej i Warszawskiej. Do gminy Stare Babice należą 23 sołectwa. Do niedawna gmina

miała charakter typowo rolniczy (użytki rolne stanowią 70,3% jej powierzchni, leśne — 19%).

Jednakże obecnie Stare Babice znajdują się w fazie intensywnych zmian społeczno

gospodarczych, będących efektem silnego oddziaływania Warszawy.
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Diagnoza sytuacji społecznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wstęp

Analiza oraz diagnoza sytuacji społecznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

oparta została na dwóch elementach: analizach SWOT oraz prospektywnych wizjach

rozwiązywania problemów społecznych.

Analiza SWOT jest to niezwykle popularna technika heurystyczna, której celem jest

uporządkowanie i analiza informacji w oparciu o cztery elementy: Strengths silne strony,

Weaknesses słabe strony, Opportunities szanse, okazje i Threats zagrożenia. Nazwa jest

akronimem angielskich słów, określających wskazane elementy. Analiza SWOT jest często

stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia danej jednostki organizacji,

a także analizy projektu czy rozwiązania biznesowego. Jest stosowana jako uniwersalne

narzędzie analizy strategicznej, ponieważ w rezultacie pozwala wykorzystać zgromadzone

informacje do opracowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy

jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych stron i zagrożeń.

Zaznaczyć należy, że analizy SWOT w niniejszej Strategii obejmują prezentację

wyników w poszczególnych, wyznaczonych obszarach (tzn.: ubóstwo, sieroctwo, bezradności

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

długotrwała lub/i ciężka choroba, bezrobotni, alkoholizm i narkomania, niepełnosprawność),

jak również dla poszczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu, a także samego Powiatu.

Z kolei prospektywna wizja rozwiązywania problemów społecznych stanowi

prezentację wyników ankiet prospektywnych. Dodać należy, że badania prospektywne odnoszą

się do przyszłych działań, a zatem stanowić będą podstawę wytyczenia celów Strategii.



Analizy SWOT

SWOT—Gmina Błonie

Problem ubóstwa w Gminie Blonie.

Mocne strony Słabe strony

1. Co raz niższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem monetarnym 1. Wysoki wskaźnik bezradności w sprawach opiekuńczo
i niemonetarnym, wychowawczych.

2. Niska stopa bezrobocia, 2. Zwiększająca się liczba osób długotrwale chorych.

3. Praca socjalna pracowników pomocy społecznej realizowana
w terenie.

Szanse . Zagrożenia

1. Bliskie położenie Warszawy. ł. Niskie kryteria ustawowe pomocy społecznej.
2. Utworzenie CIS. 2. Praca na czarno.

3. Współpraca z organizacjami społecznymi.
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Problem sieroctwa w Gminie Błonie

Mocne strony Słabe strony

Problem sieroctwa w Gminie Błonie jest znikomy, stąd też brak jest Problem sieroctwa w Gminie Blonie jest znikomy, stąd też brak jest
możliwości określenia mocnych i słabych stron problemu, jak również możliwości określenia mocnych i słabych stron problemu, jak również
szans i zagrożeń. szans i zagrożeń.

Szanse Zagrożenia .

Problem sieroctwa w Gminie Błonie jest znikomy, stąd też brak jest Problem sieroctwa w Gminie Błonie jest znikomy, stąd też brak jest
możliwości określenia mocnych i słabych stron problemu, jak również możliwości określenia mocnych i słabych stron problemu, jak również
szans i zagrożeń. szans i zagrożeń.

Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych

lub wiełodzietnych w Gminie Blonie

Mocne strony Słabe strony

1. Współpraca między instytucjami zajmującymi się 1. Zbyt mała liczba kadry merytorycznej zatrudnionej w pomocy
problematyką dzieci i młodzieży. społecznej.
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2. Współpraca pracowników socjalnych (OPS) z: pedagogami 2. Bezradność wychowawcza szczególnie w rodzinach

szkolnymi, policją, kuratorami sądowymi. wielodzietnych i niepełnych.
3. Udzielenie wsparcia rodzinom przez przyznanie Asystenta

rodziny.
4. Prowadzenie działań zapobiegających dysfunkcji rodzin.
5. Zabezpieczenie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnych

form spędzania czasu wolnego.
6. Aktywne działanie na rzec pomocy dzieciom i młodzieży

udzielane przez pracowników służb społecznych.

Szanse Zagrożenia

ł. Wzrost znaczenia organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ł. Występowanie zjawiska wyuczonej bezradności.
dzieciom i młodzieży. 2. Niski poziom współpracy między szkołą a rodziną.

Problem bezdomności w Gminie Błonie

Mocne strony Słabe strony

1. Zmiana postrzegania problemu — dopuszczenia istnienia 1. Brak mieszkań socjalnych i komunalnych oraz mieszkań
przyczyn bezdomności niezależnych od osoby bezdomnej. chronionych.

2. Działalność placówek pomocy osobom bezdomnych na terenie .

Gminy. . .
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Szanse Zagrożenia

Nie wskazano. Nie wskazano.

Problem długotrwałej lub ciężkiej choroby (niesamodzielności) w Gminie Bionic

Mocne strony Słabe strony

1. Zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 1. Brak osób chętnych do pracy z osobami potrzebującymi usług

opiekuńczych.
2. Od kilku lat jest tylko I ofereńt, który prowadzi realizację usług

opiekuńczych.

Szanse Zagrożenia

1. Wpływ postępu medycyny na poprawę sytuacji zdrowotnej osób 1. Wzrastająca liczba osób starszych! starzejące się
starszych. społeczeństwo.

2. Długi czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów.
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Problem bezrobocia w Gminie Błonie

Mocne strony Słabe strony

1. Rozwijanie akiywnych form pomocy skierowanych do osób 1. Występowanie zjawiska pokoleniowego dziedziczenia
zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobocia.
bezrobotnych. 2. Niski poziom wykształcenia osób długotrwale bezrobotnych.

2. Wdrażanie i opracowanie programów lokalnych 3. Sezonowość rynku pracy.
aktywizujących bezrobotnych.

3. Promowanie Gminy i tworzenie na jej terenie sprzyjających
warunków potencjalnych inwestorów mogących stworzyć nowe
miejsca pracy.

4. Udzielanie osobom i rodzinom dotkniętych bezrobociem
wsparcia finansowego.

5. Objęcie pracą socjalną osób długotrwale bezrobotnych
i motywowanie do systematycznego poszukiwania
zatrudnienia.

Szanse Zagrożenia

1. Zahamowanie wzrostu bezrobocia. 1. Występowanie zjawiska nielegalnego zatrudnienia.
2. Wzrost samozatruclnienia.
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Problem alkoholizmu lub narkomanii w Gminie Błonie

Mocne strony

1. Działalność poradni odwykowej: 1 terapeuta 1 raz w tygodniu,
1 psycholog 3 razy w tygodniu.

2. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Błoniu
-~ zatrudnienie 4 osoby.

3. Punkt konsultacyjny: 3 razy w tygodniu ± wspieranie
profilaktyki i edukacji.

4. Punkt konsultacyjny dla młodzieży z problemem narkomanii:
1 psy~zhoterapeuta.

5. Działalność Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klubu
Wzajemnej Pomocy „.KRES” w Błoniu: 1 psychoterapeuta,
sesje indywidualne i grupowe, działalność samopomocowa
i edukacyjna.

6. Błońskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „EDEN” —

działalność samopomocowa.
7. Grupa Anonimowi Alkoholicy: spotkanie 1 raz w tygodniu.

Słabe strony

1. Brak terapeuty dla młodzieży ds. uzależnień.
2. Brak terapii grupowych dla uzależnionych od alkoholu.
3. Zbyt rzadkie dyżury, potrzeba zwiększenia ilości dyżurów.
4. Brak terapii dla uzależnionych i ich rodzin.

Szanse Zagrożenia

1. Traktowanie uzależnienia jako problemu społecznego. 1. Zbyt łatwa dostępność do alkoholu, narkotyków i im-iych
substancji psychoaktywnych.
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Problem niepełnosprawności w Gminie Błonie

Mocne strony

1. Działalność Dziennego Domu Senior ± czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 7-17.

2. Działalność Klubu Seniora.

3. Działalność Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

4. Zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

5. Profesjonalne przygotowanie kadry pomocy społecznej
w dziedzinie spraw osób starszych.

6. Możliwość realizowania się osób starszych w organizacjach
samopomocowych.

7. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci.

8. Współpraca z PCPR i PFRON.

Słabe strony

1. Mała ilość miejsc (30 miejsc) w Dziennym Domu Senior +.

2. Brak osób chętnych do pracy z osobami potrzebującymi usług
opiekuńczych.

3. Od kilku lat jest tylko 1 oferent, który prowadzi realizację usług
opiekuńczych.

Szanse Zagrożenia

1. Wpływ postępu medycyny na poprawę sytuacji zdrowotnej 1. Wzrastająca liczba osób starszych/starzejące się społeczeństwo.
osób starszych. 2. Długi czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów.
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SWOT—Gmina Stare Babice

Problem ubóstwa w Gminie Stare Babice

Mocne strony Słabe strony

podstawy roszczeniowe

1. Poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne.
2. Rozprowadzanie paczek żywnościowych pozyskiwanych z

Banku Żywności.
3. Sprawnie funkcjonujący system pomocy społecznej.
4. Różnorodność form pomocowych.

5. Doświadczenie pracowników socjalnych oraz ich
przygotowanie zawodowe.

6. Pomoc mieszkańców gminy dla osób potrzebujących.

1. Występowanie patologii społecznych.
2. Występowanie bezrobocia.
3. Niska świadomość społeczeństwa wobec konieczności

przyznania się do biedy
4. Długotrwałe czależnienie rodzin od pomocy społecznej.

5. Bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu swoich
problemów.

6. Brak narzędzi eliminujących
podopiecznycEt.

7. Brak mieszkań socjalnych.

Szanse Zagrożenia

1. Współpraca władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi. 1. Pogorszenie się stanu zdrowia społeczeństwa.
2. Pozyskiwanie środków unijnych na pomoc osobom 2. Postępująca degradacja społeczna bezrobotnych powyżej

najuboższym. 50 roku życia.
3. Stworzenie sieci współpracy podmiotów lokalnych, 3. Roszczeniowa postawa części społeczeństwa.

działających na rzecz rodzin.
4. Izolacja i zachorowania- zagrożenie Covid-19.
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5. Zbyt niskie kryterium dochodowe w ustawie o pomocy
społecznej.

6. Spadek liczby miejsc pracy mający związek z sytuacją
kryzysową, jaką jest wystąpienie Covid-19.

7. Ubóstwo rodzin czynnikiem powstawania trudności
w funkcjonowaniu szkolnym dzieci.

Problem sieroctwa w Gminie Stare Babice

Mocne strony Słabe strony

I. Łatwy dostęp do jednostki powiatowej z zakresu pieczy 1. Brak placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy.
zastępczej (PCPR).

2. Poradnictwo psychologiczne w OPS.
3. Poradnia psychologiczno - pedagogiczna.

Szanse Zagrożenia

1. Możliwość pełnienia fbnkcji rodziny zastępczej 1. Wzrost liczby dzieci i młodzieży zagrożonych „euro
2. Uściślenie współpracy z wybranymi instytucjami/organami sieroctwem”.

(np.: sąd, policja, PCPR) 2. Wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych.
3. Niewystarcząjąca ilość miejsc w placówkach opiekuńczo

wychowawczych w powiatach ościeimych.
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1. Poradnictwo prawne, psychologiczne oraz socjalne.
2. Dobrze funkcjonujący system pomocy społecznej.
3. Różnorodność form pomocowych.
4. Doświadczenie pracowników socjalnych i ich przygotowanie

zawodowe.
5. Działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kompleksowa
pomoc dla osób zagrożonych przemocą lub doznających
przemocy w rodzinie.

6. Działalność Asystenta rodziny.
7. Działania wolontariatu na rzecz dzieci- korepetycje.
8. Stały kontakt GOPS z Sądem Rejonowym w Pruszkowie- III

Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz współpraca z kuratorem
społecznym i zawodowym.

9. Siłownie plenerowe. .

10. GOSIR.
1l.Klub Mam.

ł. Duża liczba rodzin wielodzietnych.
2. Wzrost liczby świadczeniobiorców pomocy społecznej.
3. Występowanie patologii społecznych.
4. Bezrobocie.
5. Ubóstwo.
6. Długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy społecznej.
7. Bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu swoich

problemów.
8. Mała aktywność klientów GOPS w dążeniu do zmiany własnej

sytuacji życicwej.
9. Brak mieszkań socjalnych.

ProbJem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

i prowadzenia 2ospodarstwa domoweEo4 zwłaszcza w rodzinach niepełnych

lub wielodzietnych w Gminie Stare Babice

Mocne strony Słabe strony
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Szanse Zagrożenia

1. Współpraca władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi.

2. Stworzenie sieci współpracy podmiotów lokalnych,

działającymi na rzecz rodziny.

3. Dobrze rozwinięta sieć placówek oświatowych.

4. Większy dostęp do opieki specjalistycznej (psychologa,

pedagoga).

5. Prowadzenie przez szkoły programów profilaktycznych.

I. Postępująca degradacja wartości rodziny oraz postępujący
zanik wzorców wychowawczych.

2. Osłabienie więzi rodzinnych i społecznych.
3. Oznaki zmęczenia, bezsilności i bezradności w społeczeństwie.
4. Wzrost patologii społecznych.
5. Izolacja i zachorowania - zagrożenie Covid-19.

Problem dłuEotrwalej lub ciężkiej choroby (niesamodzielności) w Gminie Stare Babice

oraz

Problem niepelnosprawności w Gminie Stare Babice

Mocne strony

1. Możliwość kontynuowania aktywności zawodowej przez osoby
niepełnosprawne.

2. Profesjonalne przygotowanie kadry do świadczenia pomocy
osobom starszym.

3. Klub Seniora „Nadzieja”.
4. Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci

Niepełnosprawnych

5. Program opieka wytcimieniowa.

Słabe strony

1. Starzenie się społeczeństwa.
2. Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych.
3. Utrudniony dostęp do placówek zdrowia publicznego.
4. Samotność osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych
5. Niski poziom życia osób starszych.
6. Niewystarczająca ilość kadry zajmującej się problematyką osób

starszych, schorowanych, niepełnosprawnych.
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6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu.
7. Działający wolontariat na rzecz społeczności.
8. Dostępny psycholog w GOPS w Starych Babicach.
9. Karta Seniora- dot. Seniorów.
10. „Koperty życia”.
11. Realizacja usług opiekuńczych i

opiekuńczych.
12. Siłownie plenerowe! tężnia.
13. Uniwersytet III Wieku.
14. Nieodpłatne hospicjum domowe.
15. Ulgi dla osób starszych w centrach rekreacji i domach kultury.

Szanse

Współpraca władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi.

Pozyskiwanie środków unijnych na pomoc osobom

niepełnosprawnym.

3. Wzrost społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych.

4. Stworzenie możliwości rehabilitacji.

5. Rozwój ekonomii społecznej.

6. Objęcie wsparciem systemowych osób

z niepełnosprawnościami.

7. Postęp medycyny.

Zagrożenia

I. Spadek liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
2. Niechęć osób niepełnosprawnych do pracy które mają

wskazania.
3. Brak edukacji o rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Ubożenie społeczeństwa.
5. Pogorszenie się stanu zdrowia społeczeństwa.
6. Izolacja - zagrożenie Covid-l9.
7. Brak kadry i niskic wynagrodzenie za SUO oraz usługi

opiekuńcze.

8. Brak szpitala na terenie i długi czas oczekiwania na wizyty
specjalistyczne.

9. Brak DDPS.

specjalistycznych usług

7. brak badań w środowisku dotyczącej potrzeb

niepełnosprawnych.
8. Marginalizacja problemów osób starszych

z niepełnosprawnościami.
9. zbyt niskie kwoty zasiłków — pomocy finansowej dla

przewlekle chorych.
10. Zaniedbanie osób starszych, chorych przez rodzinę.

osób

osób

osób

1.

2.

32



10. Ograniczona liczba szkoleń dla pracowników zajmujących
się tematyką pomocy dla osób w podeszłym wieku.

Problem bezrobocia w Gminie Stare Babice

Mocne strony Słabe strony

1. Wzrost znaczenia wykształcenia, jako wartości. 1. Duża grupa bezrobotnej młodzieży.
2. Duża liczba działających podmiotów gospodarczych. 2. Zbyt rzadkie i nieefektywne kontrole legalności zatrudnienia.

3. Podnoszenie kwalifikacji przez osoby długotrwale bezrobotne. 3. Wysokie bezrobocie długotrwałe osoby po 50 roku życia.
4. Program „Prace społeczne użyteczne”. 4. Krótkie okresy zatrudnienia.
5. Korzystanie z pomocy programów oferowanych przez PUP w 5. Osoby długotrwale bezrobotne, charakteryzują się niskim

celu podnoszenia kwalifikacji, zakładania własnej działalności poziomem wykształcenia, nie podnoszą swoich umiejętności.
w wychodzeniu z bezrobocia- dofinansowania w ramach PUP. 6. Ukrywanie zatrudnienia- praca na „czarno”.

6. Wsparcie psychologiczne w uops. 7. Trudności i biurokracja związana z dokumentacją i procedurą
7. Zamieszczanie przez lokalnych przedsiębiorców ofert pracy na otrzymania! korzystania z programów PUP.

stronie UG. 8. Niska świadomość o konsekwencji w przyszłości pozostawania

8. Lokalna społeczność. osobą bezrobotną.

Szanse Zagrożenia

1. Regulacje prawne bardziej przyjazne przedsiębiorcom. 1. Ubożenie społeczeństwa.
2. Podnoszenie kwalifikacji przez osoby bezrobotne. 2. Brak perspektyw zatrudnienia młodych ludzi.

3. Współpraca władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi. 3. Brak stabilności zatrudnienia.
4. Pozyskiwanie środków unijnych na aktywizację długotrwale 4. Likwidacja miejsc pracy.

bezrobotnych i ich przekwalifikowanie. 5. Zjawisko „wyuczonej bezradnoś1ci”.
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5. Uproszczenie procedur w PUP w celu otrzymania 6. Zjawisko nielegalnego zatrudnienia.
dofinansowania. 7. Zjawisko „dziedziczenia bezrobocia”.

8. Zatrudnianie obcokrajowców za niższą stawkę godzinową
co stanowi konkurencję dla lokalnych społeczności.

9. Niskie uposażenie za wykonywaną pracę.
10. Zagrożenie: izolacja! zachorowania z uwagi na Covid-19.

Problem alkoholizmu lub narkomanii w Gminie Stare Babice

Mocne strony Słabe strony .

1. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 1. Zbyt mała ilość specjalistów ds. uzależnień.
Alkoholowych — możliwość podjęcia leczenia odwykowego. 2. Duże przyzwolenie społeczne w zakresie alkoholizmu

2. Dostęp do specjalisty pracującego z osobami uzależnionymi. (w tym spożywania alkoholu przez młodzież). .

3. Dostęp do specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy 3. Wczesna inicjacja spożycia alkoholu, jak również środków
w rodzinie. psychoaktywnych.

4. Dostęp do psychologa. 4. Niska świadomość problem — alkoholizm i narkomania.
5. Dostęp do miejsc pobytu dla ofiar przemocy.

6. Współpraca GKRPA z placówkami oświatowymi w zakresie
edukacji o uzateżnieniach. .

Szanse „ Zagrożenia ..

1. Zainteresowanie ze strony specjalistów w zakresie współpracy 1. Niedostateczny dostęp osób uzależnionych do informacji
~ na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. o możliwych formach pomocy.
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2. Brak przyzwolenia społecznego na zjawisko alkoholizmu 2. Zbyt łatwy dostęp do alkoholu czy narkotyków.
i narkomani. 3. Niska skuteczność i efektywność podejmowanych działań

3. Zwiększenie świadomości, co do problemu uzależnień. wobec osób uzależnionych.

Problem bezdomności w Gminie Stare Babice

Mocne strony Słabe strony

I. Istnieje możliwość przyznania zasiłków celowych z tut. GOPS 1. Brak mieszkań socjalnych! komunalnych.
na zakup obuwia, odzieży, żywności. 2. Brak organizacji pozarządowych działających w obszarze

2. Mała liczba osób bezdomnych (l-2 osoby rocznie). wspierania osób bezdomnych.

3. Obecnie OPS nie ma informacji dot. chociażby jednej osoby
bezdomnej na terenie gminy. .

4. Baza instytucji! placówek, w których można udzielić
schronienia osobom bezdomnym w powiecie i województwie.

5. Aktywne środowisko seniorów, którzy opiekują
się np. samotnymi starszymi osobami w ich domach.

Szanse Zagrożenia

1. Mieszkanie chronione dla osób wychodzących z bezdomności. 1. Zagrożenie dot. okresu jesienno -zimowego, kiedy
2. Możliwość umieszczenia osoby bezdomnej w schroniskach, w schroniskach może brakować miejsc na udzielenie

noclegowniach, ogrzewalniach. schronienia osobie potrzebującej.
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SWOT—Emina Kampinos

Problem ubóstwa w Gminie Kampinos.

Mocne strony Słabe strony .

1. Dobrze funkcjonujący system pomocy społecznej. I. Występowanie patolcgii społecznych.
2. Różnorodność form pomocy. 2. Bezrobocie.
3. Doświadczona kadra realizująca świadczoną pomoc. 3. Długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy społecznej.

4. Bierność rodzin w rozwiązywaniu swoich problemów.

Szanse Zagrożenia

1. Współpraca władz lokalnych, gminnycl~ i powiatowych. 1. Spadek liczby miejsc pracy.

2. Pozyskiwanie środków unijnych na pomoc najuboższym. 2. Postępująca degradacja osób zagrożonych ubóstwem.

3. Roszczeniowa postawa klientów.

Problem sieroetwaw Gminie Kampinos

Mocne strony Słabe strony

Sieroctwo w Gminie Kampinos jest problemem znikomym. Sieroctwo w Gminie Kampinos jest problemem znikomym.

Szanse Zagrożenia

Sieroctwo w Gminie Kampinos jest problemem znikomym. Sieroctwo w Gminie Kampinos jestproblemem znikomym.
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Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i

prowadzenia 2ospodarstwa domoweEo. zwłaszcza w rodzinach niepelnych lub

wielodzietnych w Gminie Kampinos

Mocne strony Słabe strony

1. Dobrze funkcjonujący system pomocy społecznej. 1. Bierność rodzin w rozwiązywaniu problemów społecznych.
2. Dzialania zespołu interdyscyplinarnego. 2. Uzależnienia, w tym cyfrowe.
3. Funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci 3. Mała aktywność klientów OPS w dążeniu do zmiany.

i młodzieży, w tym dzieci niepełnosprawnych.

Szanse Zagrożenia

1. Większy dostęp do specjalistów: psycholog, pedagog, doradca 1. Postępująca degradacja wartości rodziny.
rodzinny, terapeuta ds. uzależnień. 2. Zanik wzorców wychowawczych.

2. Prowadzenie w placówkach szkolnych i wsparcia dziennego 3. Oznaki bezsilności o osłabienie więzi rodzinnych.
programów profilaktycznych.

Problem bezdomności w Gminie Kampinos

Mocne strony Słabe strony

Bezdomność w Gminie Kampinos jest problemem marginalnym. Bezdomność w Gminie Kampinos jest problemem marginalnym.
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Szanse Zagrożenia

Bezdomność w Gminie Kampinos jest problemem Bezdomność w Gminie Kampinos jest probiemem marginalnym.

marginalnym.

Problem dlu2otrwałej lub ciężkiej choroby (niesamodzielności) w Gminie Kampinos

Mocne strony Słabe strony

1. Systematyczne szkolona kadra w aspekcie komunikacji 1. Brak in&astruktury pomocowej skierowanej do osób
dotyczącej stanu zdrowia osób długotrwale chorych. z problemem choroby długotrwałej i ciężkiej.

2. Świadczenie różnorodnej pomocy przez Ośrodek Pomocy 2. Pogarszający się stan osób chorych długotrwale i ciężko
Społecznej.

3. Współpraca ze służbą zdrowia. .

Szanse Zagrożenia

1. Realizacja programów o różnorodnym charakterze 1. Brak podmiotów prowadzących i pozyskujących środki
medycznym przez placówki służby zdrowia. zewnętrzne z przeznaczeniem na pomoc osobom z chorobą

2. Pozyskiwanie środków kraj owych i unijnych długotrwałą i przewlekłą

z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną.

38



Problem bezrobocia w Gminie Kampinos

Mocne strony Słabe strony

1. Motywowanie klientów OPS do podejmowania różnorodnych 1. Mała liczba miejsc pracy.
form pracy- doświadczenie kadry OPS. 2. Krótkie okresy zatrudnienia.

2. Współpraca z PUP. 3. Zjawisko „dziedziczenia bezrobocia”.

4. Zjawisko nielegalnego zatrudnienia.

Szanse Zagrożenia

1. Regulacje prawne bardziej przyjazne przedsiębiorcom. 1. Likwidacja mejsc pracy.

2. Podnoszenie kwalifikacji przez osoby bezrobotpe. 2. Krótkie okresy zatrudnienia.

3. Pozyskiwanie środków unijnych na projekty aktywizujące 3. Zjawisko „dziedziczenia bezrobocia”.
bezrobotnych. 4. Zjawisko nielegalnego zatrudnienia.

. 5. Brak pracy dla ludzi bez zawodu.
6. Zjawisko wyuczonej bezradności.

Problem alkoholizmu lub narkomanii w Gminie Kampinos „

Mocne strony Słabe strony

1. Wsparcie klientów z problemem uzależnień poprzez I. Pogłębiający się problem, szczególnie nadużywania środków
współpracę GKRPA oPS. odurzających przez ludzi młodych i młodzież.
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2. Przygotowana kadra do świadczenia pomocy- szkolenia i kursy. 2. Niechęć i bagatelizowanie problemu

Szanse Zagrożenia

Dostępność do specjalistów: psycholog i terapeuta ds. I. Utrwalanie społeczne negatywnych wzorców polegających
uzależnień, na przyzwoleniu picia alkoholu.

2. Obniżony wiek osób sięgających po alkohol.

Problem niepełnosprawności w Gminie Kampinos

Mocne strony Słabe strony

1. Przygotowanie kadry OPS do pracy z osobami 1. Brak jednolitych programów pomocy.
niepełnosprawnymi. 2. Brak rozwiązań instytucjonalnych w aspekcie pomocy osobom

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na niepełnosprawnym.
rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Pogarszanie się stanu zdrowia osób niepełnosprawnych.

3. Wzrost społecznej akceptacji.

Szanse Zagrożenia

1. Współpraca z organizacjami NGO w celu poszerzenia oferty 1. Brak edukacji o rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych.
pomocowej dla osób niepełnosprawnych. 2. Pogarszanie s:ę stanu zdrowia społeczeństwa.

2. Działania edukacyjno-informacyjne mające na celu akceptację
niepełnosprawności.
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SWOT—Gmina Leszno

1. Niewysoka skala bezrobocia na terenie gminy co wiąże się
z niewysoką skala występującego ubóstwa.

2. Długotrwały poziom bezrobocia.

3. Wzrost znaczenia wykształcenia jako wartość (zwiększyła się
liczba ludzi wykształconych zamieszkuj ących teren gminy).

4. Dobre przygotowanie pracowników pomocy społecznej
do pracy poprzez permanentne dokształcanie.

5. Budżet zaspakaja potrzeby osób objętych wsparciem.

Słabe strony

1. Występowanie zjawiska dziedziczenia ubóstwa (bezrobocie).
2. Niski poziom wykształcenia rodzin, gdzie występuje ubóstwo.
3. Niechęć osób do podnoszenia swoich umiejętności,

wykształcenia.
4. Brak organizacji pczarządowych pomagającym rodzinom.

Mocne strony

Problem ubóstwa w Gminie Leszno.

Szanse Zagrożenia

1. Spadek poziomu bezrobocia. ł. Zjawisko nielegatnego zatrudniania.
2. Zahamowaniem zjawiska dziedziczenia bezrobocia co się

w dużej mierze wiąże z ubóstwem.
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Problem sieroctwa w Gminie Leszno

Mocne strony Słabe strony

Sieroctwo w Gminie Leszno jest problemem marginalnym. Sieroctwo w Gminie Leszno jest problemem marginalnym.

Szanse Zagrożenia

Sieroctwo w Gminie Leszno jestproblemem marginalnym. Sieroctwo w Gminie Leszno jest problemem marginalnym.

Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i

prowadzenia gospodarstwa domowe2o, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub

wielodzietnych iv Gminie Leszno

Mocne strony Słabe strony

1. Dostateczna ilość środków finansowych. 1. Niedostateczna ilość ośrodków wsparcia dla rodzin w kryzysie.
2. Wystarczające zatrudnienie kadry merytorycznej w pomocy 2. Brak analizy potrzeb dzieci i młodzieży.

społecznej. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 3. Niesprzyj aj ące warunki prowadzeniu skutecznej pracy
3. Współpraca pomiędzy instytucjami zajmującymi socjalnej.

się problematyką dzieci i młodzieży.
4. Zabezpieczenie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnych

form spędzania czasu.

5. Prowadzenie działań zapobiegających dysfunkcjom rodzin.
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Szanse Zagrożenia

1. Wzrost znaczenia organizacji pozarządowych w pracy na rzecz 1. Rozpad więzi społecznych i utrudnienia kontroli społecznej.
pomocy rodzinie. 2. Występowanie zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania

2. Prowadzenie przez placówki oświatowe programów rodziny; uzależnienia, przemoc w rodzinie, szerząca
profilaktycznych, się dyskryminacja.

Problem bezdomności w Gminie Leszno

Mocne strony Słabe strony

1. Dobrze przygotowana kadra pomocy społecznej. 1. Coraz częstsze występowanie zjawiska wykluczenia
2. Ścisła współpraca z policją, społecznego osób bezdomnych.
3. Mała liczba osób bezdomnych. 2. Brak organizacji pozarządowej w gminie działającej na rzecz
4. Dobra jakość i efektywność pomocy świadczonej osobom bezdomnych.

bezdomnym.

Szanse Zagrożenia

1. Współpraca z ośrodkami pomocowymi dla osób bezdomnych 1. Brak społecznej akceptacji osób bezdomnych.
spoza obszaru gminy m.in. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu 2. Starzenie się społeczeństwa i pogorszenie samu zdrowia.
Mar-Kotw Ożarowie Mazowieckim. 3. Obniżenie się przedziału wiekowego osób bezdomnych.

4. Zjawisko dziedziczenia bezdomności.
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2. Silne więzi lokalne wpływające na większą wrażliwość
na problem beżdomności.

3. Utworzenie budżetu obywatelskiego.

~ Problem dlu~otrwalej lub ciężkiej choroby (niesamodzielności) w Gminie Leszno

oraz

Problem niepełnosprawności w Gminie Leszno

Mocne strony Słabe strony

1. Dobrze przygotowana kadra pomocy społecznej. 1. Bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Stosunkowo dobrze rozwinięta in&astruktura w zakresie 2. Niskie wparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnościami

ochrony zdrowia. i osobami starszymi.
3. Podejmowanie działań integrujących i aktywizujących osoby 3. Ograniczenia w realizacji rehabilitacji domowej.

starsze i niepełnosprawne. 4. Brak chętnych do świadczenia usług opiekuńczych.
4. Możliwość korzystania z oferty Uniwersytetu III Wieku. 5. Wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych! osób starszych.

5. Funkcjonowanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 6. Brak szpitala i długi czas oczekiwania na wizytę u specjalistów.
i Inwalidów. .

6. Działania integrujące gminnych Kół Gospodyń Wiejskich.

Szanse Zagrożenia

I. Placówka działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami I. Niski dochód osób starszych, niepełnosprawnych — przy jeszcze
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu. niższym kryterium dochodowym zgodnie z ustawą o pomocy

społecznej.
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2. Organizowanie usług opiekuńczych dla osób chorych, 2. Starzenie się społeczeństwa — wzrastająca liczba osób
niepełnosprawnych, starszych. niepełnosprawnych i w podeszłym wieku przy jednoczesnej

3. Stworzenie możliwości rehabilitacji, w tym rehabilitacji migracji osób młodych.
domowej. 3. Znikoma liczba miejsc pracy dla osób

z niepełnosprawnościami.

Problem bezrobocia w Gminie Leszno

Mocne strony Słabe strony

1. Dobrze przygotowana kadra pomocy społecznej. 1. Niewystarczająca polityka przeciwdziałaniu bezrobociu.
2. Mała liczba osób bezrobotnych. 2. Wzrost zjawiska nielegalnego zatrudniania.
3. Wystarczające środki finansowe na organizację pomocy dla 3. Brak organizacji pozarządowych działających na rzecz osób

osób bezrobotnych. bezrobotnych.

Szanse Zagrożenia

1. Prowadzenie aktywnej polityki proprzedsiębiorczej 1. Częste występowanie łącznie takich zjawisk jak bezrobocie,
na szczeblu centralnym i lokalnym — dofinansowanie bezdomność i uzależnienia potęgują każde z tych problemów.
stanowisk pracy, przyjazna inwestorem polityka fiskalna). 2. Emigracja młodego i wykształconego społeczeństwa.

2. Rozwój instytucji rynku pracy. 3. Zjawisko uzależnienia od pomocy społecznej.
3. Elastyczne formy zatrudniania.
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Problem alkoholizmu lub narkomanii w Gminie Leszno

Mocne strony Słabe strony

1. Dobrze przygotowana kadra pomocy społecznej. 1. Brak placówek leczniczych dla osób uzależnionych na terenie

2. Wystarczające środki na organizację pomocy dla osób gminy.
uzależnionych. 2. Brak organizacji pozarządowych działających na rzecz osób

. „„ . . . .. . uzależnionych.3. Działalnosc Gminiiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii. .

4. Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień, przemocy
domowej i konsultacji psychologa.

5. Działania pro5laktyczne na terenie gminy oraz placówek
oświatowych.

6. Funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
„Promyk”.

Szanse Zagrożenia

1. Współpraca z ośrodka lecznictwa uzależnieni. 1. Brak społecznej akcentacji osób uzależnionych.
2. Współpraca z ośrodkami pomocowymi dla osób uzależnionych. 2. Łatwy dostęp do środków odurzających.

3. Trudność wykrywania problemu uzależnień.
4. Obniżenie się wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej.
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SWOT — Gmina Łomianki

Problem ubóstwa w Gminie Łomianki.

Mocne strony

1. Możliwość skorzystania z pomocy Caritas.
2. Prowadzenie działań socjalnych.
3. Pomoc społeczna w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb

socjalnych rodzin i osób objętych wsparciem OPS w formie
zasiłków, pomocy rzeczowej itp.

4. Przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia biedy -świadczenie
wychowawcze „500 plus”.

5. Korzystanie ze środków i programów „Posiłek w szkole
i w domu”.

6. Wspieranie osób i rodzin najuboższych poprzez dożywianie
w szkołach.

Słabe strony

1. Niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych komunalnych.
2. Za mała liczba kadry działającej na rzecz rozwiązywania

ubóstwa w gminie.
3. Brak możliwości utworzenia jadłodajni dla osób najuboższych.

Szanse Zagrożenia

1. Prężnie działający Ośrodek Pomocy Społecznej w walce 1. Dziedziczenie ubóstwa — dzieci powielające wzorce ubóstwa.
z ubóstwem. 2. Zjawisko wyuczonej bezradności wśród osób korzystających

2. Stabilna i podnosząca swoje kompetencje kadra pomocy z pomocy spo~ecznej.
społecznej.

3. Systemowe programy pracy socjalnej z rodziną i jednostką -

zawieranie kontraktów socjalnych.
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Problem sieroctwa w Gminie Łomianki

Mocne strony Słabe strony

I. Dział wsparcia dziecka i rodziny w OPS. 1. Możliwość umieszczenia dzieci w Placówce Opiekuńczo-
2. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Wychowawczej.
3. Dostęp do Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej na terenie 2. Mało rodzin zastępczych w gminie.

gminy. .

4. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w OPS.
5. Stabilna i podnosząca kompetencja kadra.
6. Możliwość pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Szanse Zagrożenia

1. Ścisła współpraca z instytucjami jak sąd, kurator, policja, 1. Ograniczona liczba miejsc w Placówkach Opiekuńczo-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wychowawczych. .

2. Doświadczona kadra PCPR, osób współpracujących 2. Ograniczona liczba rodzin zastępczych.
z systemem rodzin zastępczych. 3. Defkyty emocjonalne związane z sieroctwem.

3. System wsparcia dla rodzin zastępczych. 4. Wzrost liczby dzieci i młodzieży zaburzeniami zachowania
i emocji. „

Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia 2ospodarstwa domowe2o, zwlaszcza w rodzinach niepelnych lub

wielodzietnych w Gminie Łomianki
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Mocne strony Słabe strony

1. Oferta Karty Dużej Rodziny 3 ± 4+ i R w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Łomiankach. „

2. Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny w OPS Łomianki.
3. Miejski Ośrodek Socjoterapii.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
5. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza.
6. Możliwość podnoszenia kompetencji rodzicielskich.
7. Rozwój wspierania systemu rodzin i możliwość ubiegania się

o wsparcie asystenta rodziny.

Szanse

1. Rosnąca świadomość społeczna w sprawie reagowania na
problem zaniedbania dzieci.

2. Możliwość włączenia organizacji pozarządowych w realizacje
działań na rzecz wspierania rodzin.

1. Brak miejsc w przedszkolach oraz brak żłobka publicznego
w gminie. .

2. Niedostateczna liczba specjalistów do pracy z rodziną.
3. Dziedziczenie problemów społecznych.
4. Brak odpowiednich wzorców zachowań.

Zagrożenia

1. Promowanie niepełnego rodzicielstwa poprzez programy
rządowe wspierające rodziny samotnie wychowujące dzieci,

2. Wzrost liczby rodzin które nieprawidłowo realizują funkcje
opiekuńczo wychowawcze.

3. Niepewna sytuacja w kraju — przyrost bezrobocia.
4. Wzrost liczby dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji.
5. Zjawisko demoralizaci i niedostosowania społecznego dzieci

i młodzieży.
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Problem bezdomności w Gminie Łomianki

Mocne strony

Szanse

schroniskami dla osób

zakresie przeciwdziałania

Słabe strony

Zagrożenia

1. Łaźnia dla osób bezdomnych.
2. Podpisane porozumienia ze

bezdomnych.
3. Jadlodzielnia. .

4. Podnoszenie kompetencji w
bezdomności.

5. Zapewnienie doraźnej i interwencyjnej pomocy w okresie
zimowym.

6. Cykliczne akcje typu „Wymiana ciepła”.

1. Mała liczba miejsc noclegowych.
2. Brak mieszkań wspomaganych i chronionych.

3. Mała liczba mieszkań socjalnych.
4. Brak oferty wsparcia opieki medycznej dla osób bezdomnych.
5. Brak możliwcści skorzystania z ciepłego posiłku.

ł. Dostępność do oferty pomocy w większej aglomeracji. 1. Wysokie koszty prowadzenia placówki dla osób bezdonmych.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 2. Niechęć osób bezdomnych do poprawy swojej sytuacji.
3. Możliwość skorzystania z indywidualnego planu wychodzenia

z bezdomności dla osób przebywających w schronisku.
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Mocne strony

1. Możliwość skorzystania z usług opiekuńczych.
2. Możliwość skorzystania z Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego.
3. Możliwość skorzystania z całodobowej opieki w Domu

Pomocy Społecznej.
4. Możliwość skorzystania z pomocy psychologów w Punkcie

Interwencji Kryzysowej w Łomiankach.
5. Współpraca z przychodnią i hospicjum domowym.

Słabe strony

1. Niewydolność krajowego systemu zdrowia.
2. Zagrożenie wykluczeniem osób schorowanych, samotnych, które

nic są w stanie partycypować w życiu społecznym zawodowym,
w działaniach organizacji pozarządowych i innych grup
nieformalnych, które często nie chcą i nic mogą skorzystać
z oferty pomocy społecznej.

Problem dlutotrwalej lub ciężkiej choroby (niesamodzielności) w Gminie Łomianki

Szanse Zagrożenia

1. Możliwość skorzystania z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 1. Wysokie koszy pobytu w Domach Pomocy Społecznej
2. Nowa polityka senioralna państwa w kontekście niskich płac i emerytur.

2. Niska dostępncść do osób chętnych do świadczenia pomocy
na rzecz osób z niepełnosprawnością.

3. Ivłuiejsze możliwości opieki domowej nad seniorami ze względu
na załamanie tradycyjnego modelu rodziny wielopokoleniowej.

. Problem bezrobocia w Gminie Łomianki

Mocne strony Słabe strony
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1. Dostęp w gminie do oddziału Urzędu Pracy. 1. Bierność osób bezrobotnych.
2. Współpraca w aktywizacji osób bezrobotnych z Urzędem Pracy 2. Występowanie długotrwałego bezrobocia.

i prowadzenie działań socjalnych. 3. Zwiększające się zatrudnienie w tzw. „szarej strefie”.
4. Zadłużenie alhmentacyjne.

Szanse Zagrożenia

1. Dostępność kształcenia ustawicznego. 1. Zwiększające się zatrudnienie w tzw. „szarej strefie”.
2. Programy i fundusze na poziomie powiatowym 2. Duży odsetek osób z niskim wykształceniem.

i wojewódzkim, których celem jest ograniczenie bezrobocia
ijego skutków.

3. Możliwość i szanse przekwalifikówania.

Problem alkoholizmu lub narkomanii w Gminie Łomianki

Mocne strony Słabe strony

1. Aktywnie działająca Gminna Komisja Rozwiązywania 1. Łatwa dostępność do alkoholu i narkotyków.
Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki 2. Społeczne przyzwolenie na nadużywanie alkoholu.
i redukowania szkód wynikających z uzależnień. 3. Brak świadomości zagrożenia ze spożywania alkoholu.

2. Punkt konsultacyjny przy GKRPA z terapeutą uzależnień.
3. Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień.
4. Zapewnienie pomocy psychologa Punktu Interwencji

Kryzysowej w Łomiankach.
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5. Współpraca z instytucjami pomocowymi, oświatowymi
i policją.

6. Komplementarne działania ograniczające przemoc.

Szanse Zagrożenia

1. Specjalistyczna kadra przygotowana do pracy z osobami 1. Społeczne przyzwolenie na nadużywanie alkoholu.
uzależnionymi.

2. Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych
w profilaktykę poprzez rozwój i uczestnictwo w szkoleniach.

3. Rozwój nowoczesnych form profilaktyki przeciwdziałania
uzależnieniom.

Problem niepełnosprawności w Gminie Łomianki

Mocne strony Słabe strony

I. Domy Pomocy Społecznej. 1. Brak zakładów pracy chronionej.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy. 2. Brak asystenta osoby niepełnosprawnej.
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej. 3. Bariery architektoniczne.
4. Klasy integracyjne.
5. Transport osób do środowiskowego domu samopomocy

i na warsztaty terapii za zajęciowej.
6. Dostęp do nauczycieli wspomagających.
7. Usługi opiekuńcze.
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8. System wsparcia finansowego — pomoc społeczna, ZUS,
PFRON.

Szanse Zagrożenia

1. Wzrost społecznej akceptacji i zrozumienia osób 1. Minimalna ilość miejsc pracy dla osób z niepełnosprawr~ością
z niepełnosprawnością.

2. Likwidowanie barier architektonicznych.
3. Możliwość uzyskania wsparcia w ramach środków z Unii

Europejskiej.

SWOT Gmina Ozarów Mazowiecki

Problem ubóstwa w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Mocne strony Słabe strony

I. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej — głównego I. Wzrost liczby osób bezrobotnych.
realizatora zadań z zakresu pomocy społecznej. 2. Bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu swoich

2. Pomoc materialna i rzeczowa w zaspokajaniu niezbędnych problemów.
potrzeb rodzin i osób objętych wsparciem OPS w formie 3. Występowanie patologii społecznych.
zasiłków „ pomocy rzeczowej itp.
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3. Wystarczający budżet z zakresu zadań własnych na realizację
zadań.

4. Sprawna i terminowa realizacja zadań rządowych /m.in.
świadczenie wychowawcze, dobry start.

5. Kompetentna i doświadczona kadra OPS.
6. Aktywność parafii z terenu gminy we wspieraniu rodzin

ubogich.
7. Dobra dostępność do instytucji pomocowych.
8. Dobra współpraca między instytucjami z zakresu edukacji,

profilaktyki, interwencji.
9. Realizacja programu „Karta dużej rodziny”.

Szanse Zagrożenia

1. Stabilna kadra OPS. I. Spadek liczby miejsc pracy.
2. Systemowe programy pracy socjalnej z rodziną i jednostką. 2. Roszczeniowa postawa podopiecznych.
3. Zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy 3. Niestabilne prawo z zakresu pomocy społecznej i innych

materialnej, świadczeń socjalnych.

4. Zjawisko wyuczonej bezradności i dziedziczenia ubóstwa.

Problem sieroctwa w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Mocne strony Słabe strony
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1. Łatwy dostęp do jednostki powiatowej z zakresu pieczy 1. Brak placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy.
zastępczej /PCPRI.

2. Poradnictwo psychologiczne w OPS.
3. Dostęp do powiatowej placówki — poradni pedagogicznej.
4. Dostęp do prywatnych poradni psychologiczno- .

pedagogicznych.

Szanse Zagrożenia

L Możliwość pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 1. Wzrost liczby dzieci i młodzieży zagrożonych „euro
2. Ścisła współpraca z instytucjami — sąd, policja, PCPR. sieroctwem”.

2. Wzrost liczby rodzn dysfunkcyjnych.
3. Niewystarczająca ilość miejsc w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.

Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

i prowadzenia 2ospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepelnych lub

wielodzietnych w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Mocne strony Słabe strony

1. Dobrze funkcjonujący OPS jako realizator systemu pomocy 1. Niewystarczająca ilość miejsc w żłobkach.
społecznej. 2. Brak specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej.

2. Poradnictwo psychologiczne.
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3. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, kompleksowa pomoc dla osób

zagrożonych przemocą lub doznających przemocy.
4. Działalność asystenta rodziny.
5. Poradnictwo prawne.
6. Rozbudowana kadra pedagogów i psychologów szkolnych.
7. Dobra współpraca z kadrą pedagogiczną szkół.
8. Doświadczenie pracowników socjalnych.
9. Rozwinięta sieć placówek oświatowych.

Szanse Zagrożenia

1. Wykwalifikowana kadra działająca na rzecz rodziny. 1. Wzrost liczby rodzin nieprawidłowo realizujących hrnkcje
2. Stworzenie sieci współpracy podmiotów lokalnych opiekuńczo-wychowawcze.

działających na rzecz rodziny. 2. Wzrastająca demoralizacja i niedostosowanie społeczne dzieci
3. Prowadzenie przez szkoły działań profilaktycznych. i młodzieży.
4. Rosnąca świadomość społeczna.

Problem bezdomności w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Mocne strony Słabe strony

1. Schronisko dla osób bezdomnycblstowarzyszenie/. 1. Brak mieszkań wspomaganych i chronionych.
2. Mała liczba mieszkań socjalnych.
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2. Zapewnienie osobom bezdomnym całorocznego wsparcia
a szczególnie w okresie zimowym.

3. Prowadzenie intensywnej pracy socjalnej w celu umożliwienia
osobom wyjścia z bezdomności.

4. Dobra współpraca OPS ze schroniskiem a także podobnymi
placówkami.

5. Możliwość skorzystania w placówce z obiadów przez inne
osoby.

Szanse Zagrożenia .

1. Łatwa dostępność placówki dla osób potrzebujących. 1. Niechęć osób bezdomnych do poprawy swojej sytuacji.
2. Możliwość skorzystania z indywidualnego planu wychodzenia 2. Negatywne pestrzegarie placówki przez środowisko lokalne.

z bezdomności.

Problem dlu2otrwalej lub ciężkiej choroby (niesamodzielności) w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Mocne strony . Słabe strony

1. Możliwość skorzystania z usług opiekuńczych 1. Brak państwowej placówki całodobowej JDPS/ dla osób
i specjalistycznych prowadzonych przez ops. w podeszłym wieku.

2. Możliwość skorzystania z ZOL-ów na terenie powiatu. 2. Brak placówk: całodziennego pobytu dla osób starszych.
3. Niepełne rozpoznanie liczby osób niepełnosprawnych.

3. Możliwość umieszczenia w prywatnym domu pomocy
4. Brak lekarzy geriatrów, gerontologów.

społecznej. .

5. Trudności w uzyskaniu dostępu do lekarzy specjalistów.
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4. Dostępność komisji ds. orzecznictwa,

5. Możliwość skorzystania ze środków PFRON.

6. Działalność organizacji pozarządowych z zakresu opieki nad
osobami niepełnosprawnym.

Szanse Zagrożenia

1. Dostępność do PCPR. 1. Zagrożeni~ wykluczeniem osób schorowanych, samotnych.
2. Aktywność organizacji pozarządowych. 2. Załamanie tradycyjnego modelu rodziny wielopokoleniowej —

3. Dostępność placówek z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, mniejsze możliwości opieki domowej.
3. Brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Problem bezrobocia w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Mocne strony Słabe strony

1. Łatwa dostępność do PUP. 1. Bierność osób bezrobotnych.

2. Niski wskaźnik bezrobocia. 2. Zwiększające się zatrudnienie w „szarej strefie”.

3. Dużo ofert pracy dla zawodów nie wymagających wysokich
kwalifikacji podmiotów gospodarczych.

4. Wdrażanie lokalnych programów aktywizujących
bezrobotnych.
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Szanse Zagrożenia

1. Dostępność kształcenia ustawicznego. 1. Zwiększające się zatrudnienie w szarej strefie.

2. Możliwość i szansa przekwalifikowania. . 2. Brak ofert pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych.

3. Programy aktywizujące bezrobotnych. 3. Niechęć do podejmowania pracy przez osoby korzystające ze
.. ... świadczeń so~alnych.4. Dostęp do rynku pracy Unii Europejskiej.

Problem alkoholizmu lub narkomanii w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Mocne strony Słabe strony

1. Działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 1. Łatwa dostępność do alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
Alkoholowych. 2. Społeczne przyzwolenie na nadużywanie alkoholu.

2. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d/s Uzależnień przy 3. Brak świadomości zagrożenia z powodu nadużywania alkoholu.
GKRPA — grupy wsparcia.

3. Poradnictwo psychologiczne w OPS.

4. Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie — współpraca wszystkich jednostek „

i organizacji.
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Szanse Zagrożenia

1. Doskonalenie profilaktyki- zaangażowanie i rozwój nowych 1. Łatwość dostępu do alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
form działania. 2. Społeczne przyzwolenie na nadużywanie alkoholu.

2. Restrykcyjne prawo dot. wykroczeń popełnianych pod 3. Rozwój patologii społecznych.
wpływem alkoholu. 4. Zbyt liberalne prawo dla wykroczeń i przestępstw

3. Ograniczanie ilości punktów sprzedaży alkoholu. popełnianych pod wpływem alkoholu.
5. Uchylanie się od podjęcia pracy.
6. Demoralizacja małoletnich.

~ 7. Rozkład życia rodzinnego.
8. Zakłócanie porządku publicznego.

Problem niepełnosprawności w Gminie Ożarów Mazowiecki

Mocne strony Słabe strony

I. Możliwość skorzystania z usług opiekuńczych 1. Brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
i specjalistycznych prowadzonych przez OPS. 2. Brak placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie

2. Możliwość skorzystania z ZOL-ów na terenie powiatu. gminy.
3. Możliwość umieszczenia w prywatnym domu pomocy

społecznej.
4. Możliwość skorzystania ze środków PFRON.

5. Działalność organizacji pozarządowych z zakresu opieki
nad osobami niepełnosprawnymi.

6. Klasy integracyjne w placówkach oświatowych.
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7. Dostęp do nauczycieli wspomagających.
8. Transport osób do środowiskowego domu samopomocy

i na WTZ.

Szanse . Zagrożenia

1. Wzrost społecznej akceptacji i zrozumienia dla osób 1. Ograniczenie f~inkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami
z niepełnosprawnością. w wielu płaszczyznach.

2. Likwidowanie barier architektonicznych. 2. Trudność w dostępie do lekarzy specjalistów.
3. Placówki oferujące pomoc w zakresie rehabilitacji 3. Niedostateczne rozeznanie dot. sytuacji osób

i fizykoterapii. z niepełnosprawnościami.

SWOT—Emina Izabelin

„ Problem ubóstwa w Gminie Izabelin.

Mocne strony Słabe strony

1. Zasoby kadrowe pomocy społecznej o wysokich 1. Brak współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie
kwalifikacjach. „ walki z ubóstwem.

2. Zasoby finansowe Gminy. 2. Dziedziczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego.

3. Współpraca GOPS z Urzędem Pracy.

4. Współpraca GOPS z przedszkolami i szkołami na terenie gminy
Izabelin.
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5. Realizacja programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu”.

6. Współpraca GOPS z lokalem gastronomicznym - możliwość
zapewnienia osobie potrzebującej jednego gorącego posiłku
dzieimie.

7. Zasoby odzieżowe.

Szanse Zagrożenia

1. Realizacja programów profilaktycznych ograniczających I. Niski stopień motywacji do podjęcia pracy (ubodzy otrzymują
problem ubóstwa. pomoc finansową, które demotywują ich do podjęcia

zatrudnienia).
2. Wzrost przestępczości.
3. Zubożenie społeczeństwa powodujące patologie społeczne.

Problem sieroctwa w Gminie Izabelin

Mocne strony Słabe strony

1. Aktywność służb społecznych w reagowaniu na problemy I. Występowania zjawisk patologicznych w rodzinach
dziecka i rodzin, biologicznych.

2. Regularne spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2. Wzrost bezradrtaści opiekuńczo- wychowawczych u rodziców.
3. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo- wychowawczych 3. Wzrost przemocy w rodzinach i przestępczości rodziców.

na terenie Powiatu. 4. Brak mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków
4. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (w tym placówek opiekuńczo- wychowawczych na terenie gminy.

możliwość korzystania przez mieszkańców Gminy Izabelin .

z organizowanych warsztatów umiejętności wychowawczych).
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Szanse Zagrożenia

1. Wzrost liczby poradnictwa rodzinnego~ 1. Możliwe zaburzenia życia emocjonalnego polegające

na występowaniu zahamowań utrudniających nawiązywanie
i utrzymywanie przez dzieci więzi emocjonalnych.

Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

i prowadzenia 2ospodarstwa domowe~o, zwłaszcza w rodzinach niepełnych

lub wielodzietnych w Gminie Izabelin

Mocne strony Słabe strony

1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (w tym 1. Wyuczona bezradność osób i rodzin.
możliwość korzystania przez mieszkańców Gminy Izabelin 2. Brak grup samopomocowych i grup wsparcia — w tym rodzin
z organizowanych warsztatów umiejętności wychowawczych). wspierających.

2. Działalność asystenta rodziny. 3. Niechęć rodzin do korzystania z zewnętrznej pomocy.
3. Współdziałanie z Zespołem Interdyscyplinarnym. 4. Stereotypowe pod&ście, iż sprawy rodzinne są prywatne.
4. Współpraca z Policją, Szkołami i Przedszkolami oraz Sądem. 5. Duże obciążenie pracowników socjalnych zadaniami
5. Wsparcie psychologiczne i prawne z GOPS. administracyjnymi.
6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 6. Niewystarczające umiejętności opiekuńczo-wychowawcze
7. Bezpłatna wypożyczalnia strojów na bal przebierańców dla społeczne rodziców.

dzieci będąca w zasobach GOPS.
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Szanse Zagrożenia

1. Działalność profilaktyczno- ochronna dla mieszkańców gminy. 1. Występowanie nowych problemów społecznych wśród dzieci
2. Odbudowywanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych młodzieży np. fonoholizm, cyberprzemoc.

rodziny wobec dzieci — poprzez realizowanie warsztatów 2. Negatywne wpływy subkultur.
umiejętności wychowawczych. 3. Stereotypy nt. osób korzystających ze wsparcia OPS.

3. Pomoc specjalistów w nauczaniu rodziców konstruktywnych 4. Dziedziczenie wyuczonej bezradności.
rozwiązywań konfliktów i kryzysów w rodzinie.

4. Organizacja grup wsparcia.

. Problem bezdomności w Gminie Izabelin

Mocne strony Słabe strony

1. Aktywność działania jednostek pomocowych tj. Gminny 1. Brak indywidimlnych programów wychodzenia z bezdonmości.
Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Gminna Komisja 2. Niechęć osób bezdomnych do pomocy instytucjonalnej.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Mała ilość lokali socjalnych.

2. Możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz 4. Brak grup wsparcia dla osób bezdomnych.
prawnego. 5. Brak systemu pomocy doraźnej ( ogólnodostępne kuchuie,

3. Zadowalająca współpraca z Urzędem Pracy. łaźnie, jadłodąrnia).
6. Brak noclegowni, ogrzewalni oraz schroniska.

- 7. Brak możliwości skorzystania z mediacji rodzinnych (częste
konflikty rodzinne w omawianej grupie społecznej).
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Szanse Zagrożenia

I. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 1. Negatywne nastawienie społeczeństwa do grupy osób
zajmującymi się osobami bezdomnymi. bezdomnych.

2. Rozwój uzaleznień krzyżowych.

Problem dlupotnvalej lub cieżkiej choroby (niesamodzielności) w Gminie Izabelin

Mocne strony Słabe strony

1. Wdrażanie i realizacja programów opiekuńczo- wspierających 1. Społeczeństwo starzejące się.
dla osób chorych i niesamodzielnych. 2. Braki kadrowe w grupie opiekunów osób starszych i chorych.

2. Działalność Dziennego Domu Senior ± (w tym świadczenie 3. Problem z dostępnością „ długi czas oczekiwania na miejsce
usług bytowych i zapewnienie opieki). w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych.

3. Profesjonalnie przygotowana kadra w dziedzinie spraw osób 4. Brak Domów Pomocy Społecznej na terenie Gminy.
starszych. 5. Wysoki koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej oraz brak

4. Wdrażanie inicjatywy lokalnego wolontariatu, miejsc.
5. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Szanse Zagrożenia

ł. Wspieranie działań wolontariatu jako sposobu 1. Niechęć młodych ludzi do pracy w ramach wolontariatu.
na rozwiązywanie problemów społecznych. 2. Wzrost kosztów leczenia.

2. Wzrost płac dla opiekunów osób stbrszych i chorych. 3. Wzrastająca liczba osób samotnych.
3. Stworzenie placówek pobytu całodobowego.
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Problem bezrobocia w Gminie Izabelin

Mocne strony Słabe strony

1. Zaangażowanie pracowników COPS i PUP na rzecz problemu 1. Niski poziom kwalifikacji osób bezrobotnych Ł zagrożonych
bezrobocia. „ bezrobociem.

2. Bliskość aglomeracji miejskiej. 2. Niechęć do zdobywania nowych kwalifikacji! umiejętności.
3. Swobodny dostęp do transportu publicznego (łatwiejszy dojazd 3. Często brak wzorców rodzinnych dotyczących kształcenia,

do miejsca pracy oddalonego od miejsca zamieszkania). zdobycia wykształcenia.
4. Możliwość wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy 4. Mała liczba dużych zakładów pracy w gminie.

w osobą bezrobotną.

Szanse Zagrożenia

1. Współpraca z sąsiednimi gminami, powiatem. 1. Mała ilość pomocy aktywnej oferowana przez COPS i PUP.
2. Wzrost przedsiębiorczości. 2. Niski stopień motywacji do podjęcia pracy (bezrobotni
3. Nowe miejsca pracy w gminie, otrzymują pomoc finansową, które demotywują ich do podjęcia

pracy).
3. Niechęć przedsiębiorców do inwestowania.

• Problem alkoholizmu lub narkomanii w Gminie Izabelin

Mocne strony Słabe strony

I. Działanie placówek pomocowych tj. Gminna Komisja I. Marginalizacja osób uzależnionych.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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2. Podstawa finansowa (wysoki budżet Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii oraz wpływy z opłat
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

3. Wykwalifikowana kadra osób współpracujących z osobami
uzależnionymi i współtizależnionymi.

4. Zadowalająca współpraca ze szkołami w zakresie profilaktyki.
5. Oddziaływania profilaktyczne na dzieci i młodzież ze

środowisk zagrożonych oraz finansowanie działalności
świetlicy wychowawczej.

6. Oddziaływania profilaktyczne wzgtędem cisób dorosłych
w wieku 40± poprzez kampanie społeczną „Izabelin bez
przemocy”.

7. Współpraca z gminnymi jednostkami i specjalistami.
8. Oferta pomocowa dla osób uzależnionych

i współuzależn~onych tj. działanie punktu konsultacyjnego
dla osób uzależnionych lub współuzależnionych.

2. Niewystarczając~ warunki lokalowe miejsca pracy Gminnej
Komisji oraz Punktu Konsultacyjnego.

3. Obniżenie wieku inicjacji alkoholowej! narkotykowej.
4. Małe zainteresowanie programami profilaktycznymi dla dzieci

w gminnym przedszkolu.
5. Brak oferty profilaktycznej dla alkoholików.
6. Brak możliwości konsultacji z psychologiem klinicznym

i psychiatrą.
7. Wszechobecna reklama napojów alkoholowych oraz łatwiejszy

dostęp do narkotyków
8. Zwiększająca się liczba przemocy związana z uzależnieniem

od alkoholu i narkotyków.
9. Wzrost spożycia alkoholu.

Szanse Zagrożenia

1. Planowanie powstania Gminnego Centrum Zdrowia I. Brak możliwości pe~nej diagnozy wszystkich mieszkańców
Psychicznego (nazwa nie nieustalona) w ramach którego gminy Izabelin.
GKRPA dostanie nową siedzibę.

2. Powstanie Gminnego Centrum Zdrowia Psychicznego zapewni
łatwiejszy dostęp do konsultacji specjalistycznych i terapii.
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3. Opracowanie kampanii połączenia sztuki z profilaktyką
uniwersalną, uzależnieniem i przemocą.

Problem niepełnosprawności w Gminie Izabelin

Mocne strony Słabe strony

1. Wysokie kwalifikacje i kompetencje kadry zatrudnionej 1. Brak badań i diagnozy dotyczącej problematyki osób
w placówkach działających w obszarze pomocy osobom Z niepełnosprawnością.
z niepełnosprawnością. 2. Brak osób do świadczenia usług dla osób

2. Działanie na terenie Gminy Izabelin Ośrodka z niepełnosprawnością w tym asystentów osoby
3. Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych. niepełnosprawnej.
4. Duża wiedza pracowników GOPS w zakresie możliwości 3. Mała liczba organizacji pozarządowych działających

wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków zewnętrznych W zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami.
(PFRON). 4. Niedostateczna baza rehabilitacyjna.

5. Sprzęt i przedmioty ortopedyczne będące w zasobach 5. Brak kampanii informacyjnych dot. integracji osób
GOPS.i możliwość ich wypożyczania mieszkańcom gminy, niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji.

6. Zadowalająca współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy 6. Niedostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób
Społecznej w Izabelinie z Powiatowym Centrum Pomocy niepełnosprawnych.
Rodzinie.

Szanse Zagrożenia

1. Wzrost świadomości społeczeństwa na temat problemu 1. Wzrost liczby osób ±epełnosprawnych.
niepełnosprawności. 2. Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
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2. Wzrost dostępności do informacji (Internet, telefonia
komórkowa).

3. Możliwość nawiązania współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

4. Likwidacja barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych.

SWOT dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Problem ubóstwa w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Mocne strony Słabe strony

I. Pozyskanie do współpracy organizacji pozarządowych I. Zwiększająca się liczba długotrwale i ciężko chorych.

2. Aktywizacja społeczności lokalnych. 2. Dziedziczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego.

3. Dogodne położenie lokalizacyjne dla zakładania działalności
gospodarczej.

4. Profesjonalna kadra w OPS/ PCPR działająca na rzecz osób
ubogich i potrzebujących.

Szanse Zagrożenia

I. Intensywniejsza pomoc rodzinom wielodzietnym. 1. Zwiększająca się liczba klientów pomocy społecznej.
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2. Bliskie położenie Warszawy, jako możliwość uzyskania
zatrudnienia. „

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie
rozwiązywania różnych problemów społecznych.

4. Pozyskiwanie środków unijnych w obszarze pomocy
społecznej i ekonomii społecznej.

5. Chęć podnoszenia kwalifikacji przez pracowników sektora
pomocy społecznej — wdrażanie nowych sposobów pracy.

2. Brak aktywnej polityki rynku pracy i aktywnej polityki
społecznej wobec rodzin bezrobotnych, wielodzietnych
i z niepełnosprawnymi członkami rodzin.

3. Niekorzystne trendy demograficzne.

4. Niskie kryteria
uniemożliwiające
rodzinom D

dochodowego.

5. Wysoka częstotliwość zatrudnienia mieszkańców
na tzw. umowach śmieciowych oraz podejmujących prace
dorywcze bezjakiejkolwiek umowy.

Problem sieroctwa w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Mocne strony

1. Aktywność służb społecznych w reagowaniu na problemy
dziecka i rodziny.

2. Występująca sieć rodzin zastępczych.
3. Obecność rodzin zastępczych, również zawodowych

i rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo —

wychowawczych.
4. Regularne spotkania zespołów interdyscyplinarnych.
5. Oferowane dla mieszkańców Powiatu specjalistyczne

poradnictwo.

Słabe strony

1. Występowanie zjawisk społecznej patologii w rodzinach
biologicznych dzieci (uzależnienia, przemoc).

2. Coraz częściej występująca bezradność w sprawach
opiekuńczo — wychowawczych rodziców.

3. Zwiększająca się przemoc w rodzinach, przestępczość
i uzateżnienia rodziców.

4. Brak wczesnej interwencji w przypadku problemów z dziećmi
w rodzinach.

ustawowe pomocy społecznej,
przyznawanie świadczeń osobom!

niewielkim przekroczeniu kryterium

71



6. Kadra szkoleniowców programu „Pride” dla kandydatów
na rodziny zastępcze wśród pracowników PCPR.

7. Istnienie 2 mieszkań chronionych dla pełnoletnich
wychowanków pieczy zastępczej kontynuujących naukę.

8. Obejmowanie opieką w placówkach wsparcia dziennego dzieci
z rodzin dotkniętych zjawiskami patologii społecznej

i niepełnosprawnością (świetlice terapeutyczne).
9. Oferta Karty Dużej Rodziny w Gminach.

Szanse

1. Zwiększenie poradnictwa rodzinnego o specjalistów takich jak
np. psychiatra dziecięcy.

2. Intensywniejsza praca socjalna w rodzinach biologicznych.
3. Uruchomienie specjalistycznych placówek diagnostycznych,

interwencyjnych i konsultacyjnych.

4. Podjęcie działań zmierzających do wspierania samodzielności
dzieci, szczególnie w rodzinnych i instytucjonalnych formach
pieczy zastępczej.

Zagrożenia

1. Brak perspektyw rozwojowych młodzieży opuszczającej
pieczę rodzinną i icstytucjonalną.

2. Niska liczba mieszkań
przekazywanych dzieciom po
przez Urzędy Gminy.

3. Niska liczna kand9datów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej.

socjalnych! komunalnych
opuszczeniu pieczy zastępczej
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Problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

i prowadzenia Eospodarstwa domowe2o, zwiaszcza iv rodzinach niepelnych

lub wielodzietnych w Powiecie Warszawskim Zachodnim

• Mocne strony Słabe strony

1. Współpraca między instytucjami zajmującymi się problematyką 1. zbyt mała liczebność kadry merytorycznej zatrudnionej
dzieci i młodzieży. w systemie pomocy społecznej.

2. Powoływanie nowych organizacji pozarządowych na terenie 2. Niedostateczna liczba specjalistów do pracy z rodziną
powiatu. . w środowisku zamieszkania.

3. Aktywne działanie pracowników służb społecznych na rzecz 3. Niedomiar na wrenie powiatu placówek opieki nad dzieckiem
pomocy dzieciom i młodzieży. (całodobowych, dziennych) oraz placówek dla nieletnich

4. Wspieranie przez samorząd organizacji pozarządowych i grup i samotnych matek z dziećmi.
nieformalnych pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. 4. Warunki niesprzyj aj ące prowadzeniu skutecznej pracy

5. Prowadzenie działalności w kierunku rozwoju zastępczej opieki socjalnej.
rodzinnej nad dziećmi. 5. Niewystarczająca ilość ośrodków wsparcia dla rodzin

6. Prowadzenie działań zapobiegających dysfunkcjom rodziny. w kryzysie. .

7. zabezpieczanie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnych 6. Bezradność wychowawcza, szczególnie w rodzinach
form spędzania czasu wolnego. wielodzietnych i niepełnych.

8. Istnienie programów osłonowych i profilaktycznych. 7. zbyt niski status materialny rodzin wielodzietnych
i niepełnych.9. Organizowanie przez PCPR Warsztatów Umiejętności

Wychowawczych dla mieszkańców Powiatu. ~. zbyt niski poziom rozpoznawania problemów i potrzeb
rozwojowych dzieci.

. 73



9. Słabo rozwinięta sieć żłobków.

Szanse Zagrożenia

I. Wzrost znaczenia organizacji pozarządowych na rzecz pomocy 1. Występowanie zjawiska wyuczonej bezradności.
dzieciom i młodzieży. 2. Niedostateczny poziom współpracy między szkółą a rodziną.

2. Prowadzenie programów profilaktycznych przez szkoh”. 3. Narastające problemy społeczne w rodzinach wielodzietnych
3. Świadczenie w pobliżu miejsca zamieszkania rodzin . . .

i niepełnych; ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, zachowania
poradnictwa i doradztwa rodzinnego, psychologicznego przestępcze wśród rodziców i dzieci.
i prawnego.

4. Postępujące pogłębianie się pogarszania statusu materialnego
4. Zwiększenie liczby placówek opiekuńczych typu dziennego dla

rodzin.
dzieci i młodzieży.

5. Trudności z podjęciem pracy spowodowane brakiem opieki nad
dziećmi.

Problem bezdomności w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Mocne strony Słabe strony

1. Zmiana postrzegania problemu — dopuszczenie istnienia 1. Brak mieszkań socjalnych i komunalnych.
przyczyn bezdomności niezależnych od osoby bezdomnej. 2. Problemy związane z refundacją kosztów pomocy (np. kwestie

2. Istnienie programów administracji samorządowej w zakresie związane z meldunkiem).
bezdomności. 3. Wysokie koszty tworzenia i prowadzenia centrów aktywności

3. Tworzenie sieci placówek pomocowych dla osób bezdomnych lokalnej.
(też poprzez nawiązywanie kontaktów z tymi placówkami). 4. Trudności ze świadczeniem pomocy, szczególnie gdy brak jest

4. Działalność placówek pomocy osobom bezdomnym. woli zmiany swej sytuacji ze strony osoby bezdomnej.
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5. Brak standaryzacji usług dla osób bezdomnych.
6. Brak koordynacji działań pomocowych dla osób bezdomnych.
7. Brak monitoringu losów osób bezdomnych otrżymujących

pomoc.
8. Brak oceny efektywności świadczonej pomocy osobom

bezdomnym.

Szanse Zagrożenia

1. Stworzenie standardów pomocy osobom bezdomnym. 1. Ubożenie społeczeństwa- większa liczba osób zagrożonych
2. Ograniczenie biurokracji podczas pomagania osobom wykluczeniem.

bezdomnym. 2. Brak wyraźnej polityki wspierającej rozwój mieszkalnictwa
3. Większe zaangażowanie podmiotów trzeciego sektora (socjalnego, komunalnego, mieszkań chronionych).

w pomoc bezdomnym.
4. T~”orzenie interdyscyplinarnych zespołów pomocowych.

5. Lokalne kampanie społeczne na temat bezdomności.

Problem dluEotnvalej lub ciężkiej choroby (niesamodzielności) w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Mocne strony Słabe strony

1. Profesjonalne przygotowanie kadry w dziedzinie spraw osób I. Niewystarczająca liczba osób zatrudnionych w ośrodkach
starszych. pomocy społecznej, zajmujących się problematyką osób

2. Wydłużenie średniego czasu trwania życia. starszych.
2. Wzrost liczby świadczeniobiorców pomocy społecznej.

3. Marginalizowanie problemów osób starszych.
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3. Możliwość realizowania się osób starszych w organizacjach
samopomocowych.

Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Funkcjonujące na terenie powiatu koła emerytów i rencistów.

6. Ulgi dla osób starszych w centrach rekreacji.

7. Placówki samorządowe i pozarządowe wspomagające osoby
długotrwale chore (np. ZOZ, DPS, ŚDS, WTZ, Towarzystwo
opieki nad ociemniałymi PZN itp.).

8. Nieodpłatne hospicjum domowe.

Szanse

1. Dostosowywanie standardów usług do wymogów Unii

Europej skiej.

2. Wpływ postępu medycyny na poprawę sytuacji zdrowotnej

osób starszych.

3. Organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób starszych i chorych.

4. Podejmowanie działań na rzecz wsparcia społecznego osób
przewlekle chorych — szczególnie z zaburzeniami
psychicznymi.

4. Ograniczony dostęp do domów pomocy społecznej.
5. Ograniczona liczba wolontariuszy mogących świadczyć

pomoc osobom starszym.
6. Niski poziom życia osób starszych.
7. Zmiana modelu rodziny wielopokoleniowej

na dwupokoleniową, z postępującym marginalizowaniem
funkcji opiekuńczych wobec seniorów rodu.

8. Wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie mieszkańców powiatu.

9. Niska kwota wsparcia w postaci zasiłków pieniężnych dla osób
zagrożonych długotrwałą chorobą lub osób opiekujących się
takimi osobami.

Zagrożenia

I. Ograniczona liczba szkoleń dla kadry realizującej pomoc
osobom starszym.

2. Wzrastająca :iczba osób samotnych.
3. Niedokładne rozpoznanie potrzeb osób starszych.
4. Migracja ludzi młodych na inne tereny.
5. Występowanie niekorzystnych zjawisk demograficznych.
6. Brak dziennych domów pomocy społecznej.
7. Długi czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów.
8. Brak na terenie powiatu szpitala specjalistycznego.

4.

5.
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Problem bezrobocia w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Mocne strony Słabe strony

1. Podnoszenie kwalifikacji przez osoby bezrobotne długotrwale. 1. Występowanie bezrobocia długotrwałego.
2. Odpowiednie przygotowanie pracowników ośrodków pomocy 2. Występowanie zjawiska pokoleniowego dziedziczenia

społecznej do pracy z osobami bezrobotnymi. bezrobocia.
3. Wdrażanie lokalnych programów aktywizujących 3. Nadal niski poziom wykształcenia osób długotrwale

bezrobotnych. bezrobotnych.
4. Pojawianie się nowych miejsc pracy w związku z realizacją 4. Brak organizacji pozarządowych pomagających osobom

projektów UE. bezrobotnym.
5. Stały kontakt pracowników urzędu pracy z pracodawcami. 5. Niedostosowany system szkoleń do potrzeb rynku pracy
6. Zwiększanie oferty aktywizujących programów rynku pracy. (kształcenie w zawodach deficytowych).

6. Sezonowość rynku pracy.
7. Brak szczegółowych analiz lokalnego rynku pracy.
8. Nierównomierny rozwój gmin w powiecie.

Szanse Zagrożenia

ł. Zahamowanie wzrostu bezrobocia. I. Mała mobilność zawodowa i geograficzna.

2. Istnienie lokalnych i regionalnych działań skierowanych 2. Występowanie zjawiska nielegalnego zatrudnienia.
do długotrwale bezrobotnych. 3. Utrzymywanie się niekorzystnej relacji liczy osób w wieku

3. Powiązanie programów dla bezrobotnych długotrwale produkcyjnym i poprodukcyjnym.
z programami rozwoju zasobów ludzkich, przekwalifikowań 4. Nieadekwatny system kształcenia w celu uzyskania
i reorganizacji. konkretnego zawodu.
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4. Wzrost dostępności kształcenia ustawicznego na obszarach 5. Duża niepewność i niestabilność rynku pracy.

wiejskich. 6. Emigracja wykształconej młodzieży.

5. Wzrost liczby ludności posiadającej lepsze wykształcenie. „7. Pogarszająca się kondycja lokalnych zakładów pracy.
8. Niewystarczająca liczba doradców zawodowych6. Poprawa sytuacji na rynku pracy szczególnie na obszarach

wiejskich. i pośredników pracy w urzędzie pracy.

7. Rozbudowane poradnictwo zawodowe w Urzędzie Pracy.

8. Wzrost samozatrudnienia.

9. Promowanie ekonomii społecznej.

Problem alkoholizmu lub narkomanii w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Mocne strony Słabe strony .

I. Odpowiednio przygotowanie kadry do pracy z osobami 1. Brak bazy lokalowej i bazy lecznictwa odwykowego —

uzależnionymi. szczególnie w zakresie stosownego wyposażenia.

2. Istnienie organizacji pozarządowych zajmujących się osobami 2. Niewystarczająca efektywność wykorzystywania środków
uzależnionymi; współpraca władz lokalnych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
i regionatnych z tymi organizacjam~i 3. Niewłaściwa (lub jej brak) komunikacja wymiana pomiędzy
dobra współpraca z kościołem. instytucjami i organizacjami zajmującymi się uzależnieniami

3. Funkcjonowanie Gmimiych Komisji d.s. rozwiązywania — szczególnie w zakresie dzielenia się doświadczeniami
problemów alkoholowych. i informacjami.

4. Przygotowana kadra do pracy z ofiarami przemocy 4. Niski odsetek udziału społeczności lokalnych w działaniach
wewnątrzrodziimej. pomocowych.

5. Dostępność miejsc pobytu dla ofiar przemocy. 5. Niewystarczający stan zatrudnienia w lecznictwie.
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6. Ustawowa możliwość oczekiwania, ze sprawca przemocy 6. Znaczne przyzwolenie społeczne na picie alkoholu, również
opuści lokal zamieszkania, dla młodzieży.

7. Niska świadomość problemu społecznego alkoholizmu
w Polsce wśród mieszkańców powiatu.

8. Wczesna inicjacja użycia środków psychoaktywnych, w tym
alkoholu.

9. Niewystarczająca liczba miejsc pobytu dla ofiar przemocy.

10. Niski poziom egzekucji opuszczania lokalu mieszkalnego
przez sprawców (zamiast ofiar).

11. Brak fizycznej możliwości odseparowania sprawcy od ofiary
przemocy.

Szanse Zagrożenia

1. Traktowanie uzależnienia jako problemu społecznego. 1. Zbyt łatwa dostępność do alkoholu, narkotyków i innych

2. Zainteresowanie fachowców różnych dziedzin współpracą substancji psvchoaktywnych.
na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Niedostatecznie rozbudowany system profilaktyki uzależnień

. . . . . dla młodzieży.3. Brak przyzwolenia społecznego w powiecie na zjawisko -

.. 3. Niewystarczająca świadomość osób odpowiedzialnychnarkomanii.
. .. •„„ za dzieci i młodzież na temat zagrożeń związanych4. Zaangażowanie srodków Unii Europejskiej w nowoczesne . . . .

. . . . . . z uzaleznieniami.programy profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
. .. 4. Ograniczone możliwości sprostania potrzebom osób
i narkomanii. .

. . . . .. uzależnionyca. „

5. Orzeczenia sądów o potrzebie podjęcia terapii wobec sprawcow
. . 5. Brak systemu wsparcia dla osób i rodzin wymagającychprzemocy wewnątrzrodzinnej.
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6. Możliwości pozyskiwania środków na organizowanie terapii specjalistycznej pomocy. .

dla sprawców przemocy wewnątrzrodzinnej. 6. Niska skuteczność i efektywność działań podejmowanych

na rzecz osób uzależnionych.

7. Niedostateczny dostęp osób uzależnionych do informacji
o możliwych formach pomocy.

8. Zwiększona podatność osób z uzależnieniami na popełnianie
czynów karalnych.

9. Trudności uzyskiwania od sądów orzeczeń o opuszczeniu
lokalu przez sprawców przemocy.

tO. Trudności w komunikacji z prokuraturą, w obszarze
nie umarzania postępowań w sprawach przemocy
wewnątrzrodzinnej przez prokuratury.

ił. Niska świadomość społeczna w zakresie „wychowania bez
przemocy” (pokoleniowo przekazywane wzorce „stosowania
klapsów”).

Problem niepelnosprawności w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Mocne strony Słabe strony

1. Wzrost świadomości społecznej odnośnie problematyki osób 1. Brak specjalistycznego informatora, skierowanego do osób
niepełnosprawnych. niepełnosprawnych i ich otoczenia.

2. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych 2. Nierównomierna i niewystarczająca oferta w gminach
i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. pomocy osobom niepełnosprawnym.

. 3. Niedostateczna baza rehabilitacyjna.
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3. Zaangażowanie środowiska osób niepełnosprawnych 4. Niewielka liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych
w działalność samopomocową. na rzecz integracji osób niepełnosprawnych

4. Współpraca instytucji samorządowych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
z pozarządowymi. 5. Brak placówki dziennej pomocy osobom niepełnosprawnym

w stopniu znacznym.5. Przepływ informacji między podmiotami pomocowymi. .

6. Niewystarczająca liczba wolontariuszy i/lub asystentów
6. Rozpowszechnianie w środowisku pozytywnych wzorców

osoby niepełnosprawnej. „

postaw charytatywnych i filantropijnych.
7. Brak initastruktury transportowej dla osób

niepełnosprawnych.

Szanse Zagrożenia

1. Postępująca społeczna akceptacja osób niepełnosprawnych I. Pogorszenie kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych
w środowisku lokalnym, osób niepelnesprawnych i ich rodzin.

2. Działania edukacyjne na temat potrzeb osób 2. Niesprzyjająca pomocy osobom niepełnosprawnym sytuacja
niepełnosprawnych. ekonomiczno-gospodarcza kraju.

3. Niewystarczające upowszechnianie w mediach problematyki3. Współpraca sektora publicznego z sektorem pozarządowym
niepełnosprawności w celu kształtowania pozytywnychw dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym.
postaw.

4. Likwidowanie barier architektonicznych w miejscu
4. Wzrastające zapotrzebowanie na placówki opieki

zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz w budynkach
stacjonarnej, usługi opiekuńcze i stacjonarne.

użyteczności publicznej.
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Prospektywna wizja rozwiązywania problemów społecznych

W wyniku przeprowadzonych ankiet prospektywnych, udało się uzyskać informacje

na temat wizji rozwiązywania problemów społecznych w ramach obszarów, które ankietowani

uznali za kluczowe dla Powiatu.

Obszar: pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom starszym,

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc osobom ubo~im, pomoc osobom bezdomnym.

problem sieroctwa, problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

i prowadzenia 2ospodarstwa domoweRo.

— Utworzenie komórki pełnomocnika ds. integracji i koordynacji inicjatyw podejmowanych

na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych przez instytucje samorządowe, oświatowe

oraz w indywidualnych mieszkańców gminy.

— Zmniejszenie biurokracji w zakresie udzielania wsparcia osobom ubogim i bezdomnym.

— Oddziaływania terapeutyczno-korekcyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie.

— Integracja społeczna osób i środowisk oraz powszechny dostęp do uczestniczenia w życiu

społecznym i zawodowym poprzez pomoc rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Przeprowadzenie okresowej diagnozy problemów osób niepełnosprawnych.

Aktualizacja bazy danych osób nicpcłnosprawnych.

— Podnoszenie kwalifikacji pracowników GOPS zajmujących się problematyką osób

niepełnosprawnych.

— Wspieranie tworzenia i funkcjonowanie lokalnych grup wsparcia.

— Inicjowanie interdyscyplinarnych form współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

— Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

— Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

— Zapewnienie opieki całodobowej dla osób tego wymagających.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Pomoc osobom niepełnosprawnym, udzielania wsparcia poprzez przyznanie Asystenta

Osoby Niepełnosprawnej.

— Osoby starsze specjalistyczne usługi np. rehabilitacja.

— Zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej dla wszystkich dysfunkcji.

— Ulepszanie pomocy ze strony psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców, którzy sobie

nie radzą w sprawach opiekuńczo wychowawczych.
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— Promowanie osób starszych i niepełnosprawnych jako pełnowartościowych członków

społeczeństwa.

— Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób potrzebujących.

— Szkolenie dla opiekunów osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.

— Współpraca z PCPR w zakresie prowadzenia warsztatów podnoszących kompetencje

wychowawcze dla rodziców.

Obszar: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii

— Integracja społeczna osób i środowisk oraz powszechny dostęp do uczestniczenia w życiu

społecznym i zawodowym poprzez pomoc rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia.

— Promocja inicjatyw społecznych na rzecz trzeźwości — zwiększenie świadomości na temat

szkodliwości nadużywania alkoholu oraz stosowania środków psybhoaktywnych.

— Wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego poprzez zakup dodatkowych programów

profilaktycznych, terapeutycznych wychodzących poza kontrakt z NFZ (grupy wsparcia,

grupy terapeutyczne dla osób współuzależnionych i uzależnionych, DDA, treningi

umiejętności zachowa~.

— Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących na rzecz pomocy rodzinom z problemem

alkoholowym. „ .

— Przygotowanie kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej

nt. Szkodliwości alkoholu oraz tytoniu.

— Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych - powinny dotyczyć wszelkich

zachowań ryzykownych oraz obejmować dzieci i młodzież oraz ich rodziców i opiekunów.

— Współpraca z poradniami leczenia uzależnień.

— Zbudowanie skutecznego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów

alkoholowych i narkomanii m.in. poprzez utworzeni utworzenie placówki udzielającej

wsparcia w terapii uzależnień.

— Zapewnienie terapii młodzieży uzależnionej.

— Zapewnienie terapii osobom uzależnionym i ich rodzinom.

— Promocja inicjatyw społecznych na rzecz trzeźwości — promowanie właściwych wzorców

i zachowań społecznych.

— Ograniczenie liczby punktów sprzedaży alkoholu.
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— Intensywne akcje uświadamiające szkodliwość używania narkotyków i dopalaczy.

— Motywowanie do leczenia osób zgłoszonych do Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

Obszar: edukacia publiczna, kultura. samoorganizacja społeczności lokalnej

— Aktywizacja społeczności lokalnej mająca na celu wypracowanie postaw prospołecznych.

— Zwiększenie znaczenia i kompetencji sołectwa.

— Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania wolncgo czasu dostosowanych

do dzieci, młodzieży i osób starszych.

— Upowszechnianie wśród seniorów idei wolontariatu.

— Stworzenie nowoczesnej oferty czytelniczej.

— Zwiększenie ilości oddziałów integracyjnych w szkołach i przedszkolach.

— Organizacja spotkań z osobami niepełnosprawnymi na terenie szkół i przedszkoli.

— Pobudzanie oddolnych inicjatyw - promocja społeczeństwa obywatelskiego.

— Pozyskiwanie liderów działających na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

— Organizacja różnego rodzaju imprez integracyjnych.

— Wspieranie istniejących oraz nowopowstających organizacji pozarządowych.
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Cele Strategii oraz planowane działania

Cel strategiczny oraz cele operacyjne z perspektywy rozwoju Powiatu

Cel strateg~czny

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016-

2025, misją Powiatu jest stworzenie przyjaznego regionu, zdolnego przyciągać mieszkańców

i przedsiębiorstwa z całego kraju, celem wzmocnienia swojej pozycji oraz pozycji całego

obszaru Metropolitalnego Stolicy jako rdzenia krajowej gospodarki.

W tej samej Strategii Rozwoju na tata 2016-2025, wskazano na pięć celów

strategicznych, a pierwszy z nich to: „Uslugi spoleczne wysokiej jakości”. Jednocześnie, w tej

samej Strategii Rozwoju, wobec wskazanego wyżej celu straLegicznego, określone zostały trzy

cele operacyjne wraz z kierunkami działań. Cele te, z uwagi na konieczność zapewnienia

spójności ogólnej wizji rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego, należy powtórzyć

również w niniejszej Strategii.

cele operacyjne

Cele operacyjne zostały oparte na celach operacyjnych wskazanych w Strategii

Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016-2025. Dodatkowo, uwzględniono

kierunki działań jakie zostały określone dla każdego z trzech celów operacyjnych.

—---——..--

CEL II

CELI Podwyższenie jakości usług CEL III
.. szkolenia rozwijania Wzrost znaczenia NGO-sćwRozwoj oferty usług .. . .. . ..

społecznych kompetencji kadry instytucji wrealizacji usług społecznychpracujących w obszarze usług i działan wspomagających
społecznych



Cel I — „Rozwój oferty usług społecznych”, z którym powiązać należy następujące kierunki

działań:

1. Zapewnienie wsparcia w zakresie poradnictwa, w tym poradnictwa prawnego

i psychologicznego dla potrzebujących rodzin.

2. Rozszerzenie sfery rodzinnej pieczy zastępczej oraz działania w kierunku

usamodzielniania wychowanków.

3. Rozwój opieki środowiskowej, w tym opieki dla osób starszych.

4. Rozwój systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza własnym środowiskiem

rodzinnym oraz pomoc dzieciom objętym zastępczymi formanii wychowania.

5. Zintegrowane działania na rzecz zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

6. Zintegrowane działania na rzecz rozwoju usług społecznych w zakresie

bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz działań w sytuacjach kryzysowych

(w tym monitoring oraz poprawa wyszkolenia i wyposażenia służb pomocy

społecznej).

Ceł II — „Podwyższenie jakości usług szkolenia i rozwijania kompetencji kadry

instytucji pracujących iv obszarze usIng spolecznych”. Dla tego celu ustanowiono

następujące kierunki działań:

I. System szkoleń dla pracowników instytucji działających w obszarze usług

społecznych. .

2. Wprowadzenie systemu monitoringu i ewaluacji świadczonych usług społecznych.

Cel III — „Wzrost znaczenia NGO-só”v iv realizacji usług spolecznych i działań

wspomagających”. Kierunki działań:

1. Zintegrowanie działań samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych

w zakresie usług społecznych.

2. Zwiększenie liczby aktywnie działających w obszarze pomocy społecznej organizacji

pozarządowych.
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Dodatkowo, należy wskazać, że we wskazanej Strategii Rozwoju, jako IV Cel

strategiczny wskazano: „Potencjał edukacyjny, kulturalny i historyczny dla rozwoju Powiatu”,

a pierwszym z Celów operacyjnych jest „Rozwój edukacji ijej dostosowanie do potrzeb rynku

pracy”. W kontekście niniejszej Strategii, jako równie istotny, wskazać należy drugi

z kierunków działań, powiązanych z podanym celem operacyjnym. Planowane działanie

zostało określone jako „Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych w zakresie podnoszenia

kompetencji kluczowych oraz umiejętności istotnych z punktu widzenia rynku pracy”.

Cel główny i cele szczegółowe Strategii

Cel główny

Jako cel główny, przyjęto dotychczas zakładany i realizowany cel:

Powiat Warszawski Zachodni wspiera rodzinę i umacnia wspólnotę

mieszkańców. Mieszkańcy powiatu aktywnie przeciwdziałają wykluczeniu osób i grup

społecznych, w oparciu o partnerstwo publiczne oraz zasadę pomocniczości.

Cel ten, dzięki ujęciu go jako misji Powiatu w zakresie zagadnień społecznych,

zachowuje swoją aktualność (ponadczasowość).

Cele szczegółowe

Wobec ponadczasowości celu głównego, należy przyjąć jako nadal aktualne cele

szczegółowe, to znaczy:



Wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych.

Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji.

arcie rodzin z osobami z niepełnosprawnością.

omoc osobom starszym oraz niezaradnym życiowo.

Promowanie właściwych postaw społecznych, ważnych dla przeciwdziałania alkoholizmowi, zjawisku narkomanii,
przestępczości i przemocy w rodzinie.

Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Zaznaczyć trzeba, że powtórzenie dotychczasowych celów (głównego

oraz szczegółowych) nie stanowi błędu, jak również nie oznacza braku ich realizacji w ramach

poprzedniej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim

Zachodnim na lata 2014-2020. Przyjęte cele są swego rodzaju wytyczeniem misji i wizji

w ramach problemów społecznych, przez co są ujęte w sposób ponadczasowy. Dodatkowo,

co istotne, nie są to cele, wobec których można stwierdzić pełną realizację. Dotyczą one

bowiem społeczeństwa, które zmienia się w sposób dynamiczny nieuporządkowany, przez

co wspomniane cele muszę być realizowane w sposób ciągły i stały.



P anowane dzia ania zwązane z realizacją celów szczegółowych

Cel nr 1
Wzmacnianie systemu sprzyjajacego rozwojowi młode2o pokolenia w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych.

Działanie: Rodzaj działania: Produkt: Wskaźnik pomiaru celu:

Dokształcanie kadr pomocy • Zwiększenie kompetencji kadr pomocy • Liczba szkoleń kadr pomocy społecznej
społecznej wpowiecie w społecznej. w gminach i powiecie w zakresie
obszarze funkcji rodziny • Lepsze rozumienie funkcjonowania wspomagania rodziny w jej środowisku

i wspomagania jej prewencyjne rodziny w luyzysie. lokalnym.
funkcjonowania na poziomie • Wzrost działań kadr pomocy społecznej • Liczba asystentów rodziny (ogółem)

lokalnym, na rzecz pomocy rodzinie w jej oraz liczba nowo zatrudnionych asystentów
środowisku zamieszlania. rodziny w danym roku.

Budowanie i wdrażanie
programów edukacyjnych, • Zmniejszenie liczby rodzin • Liczba zorganizowanych warsztatów

wspomagających wychowawczą dysfunkcjonalnych, pedagogicznych (np. warsztatów
rolę rodziny interwencyjne • Wzrost umiejętności wychowawczych umiejętności wychowawczych pn.”Szkoła

w środowiskujej zamieszkania rodziców. dla Rodziców i Wychowawców i innych),
oraz zwiększających kompetencje • Zmniejszenie rozmiarów zjawiska zwiększających umiejętności wychowawcze

wychowawcze rodziców „dziedziczenia biedy”. rodziców.



Wspieranie rozwoju sieci Zapewnienie dzieciom wsparcia w
placówek edukacyjnych, postaci np. pomocy w nauce, odrabianiu • Liczba placówek wsparcia dziennego

kulturalnych itp. dla dzieci lekcji. w formie opiekuńczej i specjalistycznej”.
aktywna

i mlodzieży m.in. poprzez • Możliwość dostrzeźenia występującego Liczba dzieci objętych pomocą sieci
zwiększenie dostępności do bazy integracja problemu przez większą liczbę osób. placówek wsparcia dziennego w formie
już istniejącej (szczególnie w - Pokazywanie dzieciom i młodzieży opiekuńczej i specjalistycznej.
godzinach popofudniowych) prawidłowych wzorców.

Zwiększenie dostępności • Sz”bsze „zaradzenie” problemom . Liczba miejsc dostępu do poradnictwa

poradnictwa rodzinnego rodziny w środowisku. .

ipedagogiczno- prewencyjne . Większy dostęp rodzin do pomocy specjalistycznego, w tym poradnictwa
psychologicznego dla rodzin specjalistycznej, psychologicznego, prawnego i innego.

w środowisku ich zamieszkania. • Wzrost liczby rodzin korzystający
z pomocy.

1 zakres działań określa art. 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
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Ccl nr 2
Rozwijanie systemu wsvarcia (11(1 rodzi,, „naiacrc!, trudności it” w;”pelnianiu swoich podstawo in”chi fanAch.

Działanie: Rodzaj
działania: Produkt:

Wskaźnik pomiaru celu:

~ Liczba dzieci z terenu PWZ urn

Rozwój sieci opieki nad ieszczonych w pieczy
dzieckiem poza rodziną zastępczej (narastaj ąco w ciągu całego roku).Liczba dzieci skierowanych do instytucjonalnej

biologiczną: i rodzinnej pieczy zastępczej.

rozwój systemu • Wzrost liczby rodzinnych form pieczy • Liczba dzieci wracających z pieczy zastępczej
pieczy zastępczej zastępczej. do rodzin biologicznych. .

wformach • Wyższa jakość realizowanej pieczy • Liczba dzieci kierowanych z pieczy zastępczej
rodzinnych zastępczej w formach rodzinnych, do rodzin adopcyjnych..

podjęcie szeroko interwencyjne • Niższe koszty pobym dzieci w pieczy Liczba akcji promocyjnych (konkursów lub artykułów
zakrojonych lokalnie zastępczej. prasowych, informacji dostępnych dla mieszkańców
dzialań • Zwiększenie liczby dzieci powracających powiatu) nagłaśniających ideę rodzicielstwa
promocyjnych do rodzin biologicznych lub zastępczego.
na rzecz adoptowanych Liczba przeszkolonych kandydatów do pełnienia
rodzicielstwa funkcji opiekuna zastępczego.• Liczba zorganizowanych szkoleń PRIDE dla
zastępczego, kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna

zastępczego.
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Dążenie do
zabezpieczenia w

zasobach
mieszkaniowych

gmin/powiatu mieszkań
dla wychowanków

opuszczających system
pieczy zastępczej, w

tym organizacja
mieszkań chronionych.

Budowanie sieci
wsparcia spolecznego
i instytucjonalnego dla

rodzin zastępczych.

prewencyjne

interwencyjne

Realne usamodzielnienie młodych ludzi
opuszczających pieczę zastępczą.
Udzielanie stałego wsparcia osobom
opuszczającym pieczę zastępczą.
Wsparcie procesu usamodzielniania
młodego człowieka przez osoby
towarzyszące np. koordynatora.

Zapewnienie stałego wsparcia rodzinom
zastępczym.

~ Wzrost jakości sprawowanej pieczy
zastępczej nad dziećmi
Lepsza integracja rodzin zastępczych
wszystkich typów.
Szybsze rozwiązywanie pojawiających się
problemów z dziećmi w pieczy zastępczej

• Liczba osób usamodzielnianych opuszczających pieczę
zastępczą (zarówno instytucjonalną, jak i rodzinną),
które są objęte ciągłym wsparciem koordynatora.
Liczba osób usamodzielnianych opuszczających pieczę
zastępczą (zarówno instytucjonalną, jak i rodzinną),
które otrzymały lokal z zasobów gminy.
Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych dla osób
będących w procesie usamodzielnienia.

• Liczba zrealizowanych szkoleń dla istniejących rodzin
zastępczych.
Liczba rodzin zastępczych zawodowych, w tym
specjalistycznych i pełniących funkcję pogotowia
rodzinnego oraz Rodzinnych Domów Dziecka.
Liczba zatrudnionych w PCPR koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej.
Liczba szkoleń dla kadry zajmującej się wspieraniem
rodziny i pieczą zastępczą.

• Liczba spotkań grupy wsparcia dla opiekunów
zastępczych.
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Cel nr3
~Vspiera;zie rodzin z dziećnzi niepelnosprawn~”n,i.

Rodzaj Produkt: Wskaźnik pomiaru celu:
Działanie: działania:

• Integracja rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
Podejmowanie aktywnych działań na ze społecznością powiatu • Liczba placówek wsparcia

rzecz upowszechniania opieki aktywna • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i dziermego w formie
przedszkolnej, szkolnictwa integracj a młodzieży niepełnosprawnej specjalistycznej.

integracyjnego i specjalnego • Zwiększenie wsparcia środowiskowego dla • Liczba klas integracyjnych
rodzin z osobami niepełnosprawnymi w szkołach.

. Liczba przedszkoli
E Większa świadomość możliwości uz”skania integracyjnych i specjalnych.

różnorodnej pomocy wśród rodzin z osobą • Liczba szkół specjalnych.
Budowanie społecznej informacji niepełnosprawną . Liczba informatorów na temat
na temat miejsc pomocy na tere- • Zwiększenie dostępności ofert pomocowych form pomocy rodzinie z osobą
nie powiatu rodzinom z dziećmi interwencyjne Powstanie informatora dla rodzin z osobami niepełnosprawną.

(oraz z doroslymi) z różnego niepełnosprawnymi Liczba dzieci i dorosłych osób
rodzaju niepelnosprawnościami. • Integracja rodzin z osobami niepełno- niepełnosprawnych

sprawnymi ze środowiskiem
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CeInr4
Pomoc osobom starszy,;;, niepelnosprawnyn; oraz niezaradn yin życiowo.

Działanie: Rodzaj działania: Produkt: Wskaźnik pomiaru celu:

• Obniżenie kosztów stacjonarnej • Liczba działających Uniwersytetów III wieku.
pomocy dla osób starszych i • Liczba ośrodków wsparcia dziennego dla osób

Promowanie powstawania przewlekle chorych. starszych oraz średnia miesięczna liczba osób
ośrodków wsparcia dziennego . . Aktywizacja osób starszych i osób korzystających z nich.

„ . . interwencyjne . . . . . . . . .dla osob starszych i z niepelnosprawnosciami. • Liczba osrodkow wsparcia dla osob
przewlekle chorych. Utrzymywanie funkcjonowania z niepełnosprawnościami.

osób z niepelnosprawnościami • Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych.
i osób starszych w środowisku, Kwota rocznych wydatków finansowych gmin

i powiatu na pomoc osobom starszym,

Wspieranie realizacji programów
integracyjnych obejmujących

niepełnosprawne dzieci od naj
mlodszych lat.

prewencyjne,
aktywna

integracja

. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju u
dzieci

. Większa skuteczność oddziaływań
integracyjnych

. Wzrost akceptacji społecznej osób z nie
pełnosprawnością

uczestniczących w turnusach
rehabilitacyjnych.

• Liczba działań organizacji
pozarządowych na rzecz osób
z niepełnosprawnością.
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niepełnosprawnym i długotrwale chorym (w
tym koszty zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków
stałych z tytułu niepełnosprawności, organizacji
usług opiekuńczych i finansowania pobytu
mieszkańców gmin w dps, dofinansowania PFRON
i inne).

Dokształcanie kadr pomocy • Zwiększenie kompetencji kadr
społecznej wpowiecie i pomocy społecznej. Liczba szkoleń dla kadr pomocy społecznej

gminach w obszarze pomocy • Lepsze rozumienie potrzeb osób w obszarze wsparcia osób zagrożonych
osobom zagrożonym aktywnej integracji zagrożonych wykluczeniem wykluczeniem społecznym i ich rodzin,

wykłuczeniem społeczi~m społecznym (i ich rodzin), w tym w tym osób niepełnosprawnych i osób starszych.
i ich rodzin, w tym osobom osobom z niepełnosprawnościami .

z niepełnosprawnościami . i osobom starszym.
i osobom starszym.

Aktywne współdziałanie z
organizacjami

pozarządowymi, koordynacja • Budowanie lokalnej sieci pomocy • Liczba aktywnie działających organizacji
łub wspieranie współnych aktywnej integracji osobom zagrożonym wykluczeniem pozarządowych na rzecz reintegracji społecznej

działań na rzecz osób społecznym. . współpracujących zjednostkami gmin i powiatu.
zagrożonych wykluczeniem

społecznym i ich rodzin.
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Cel nr5
Promowanie właściwych postaw społecznych. ważnych dla przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. vr7estępczości i uzależnieniom.

Działanie: Rodzaj działania: Produkt: Wskaźnik pomiaru celu:

. Liczba przeprowadzonych spotkań w ramachBudowanie sieci wspólpracy • Zwiększenie dostępności różnych działań informacyjno-profilaktycznych
między przedstawicielami prewencyjne, skuteczności ochrony oraz wsparcia na terenie gmin.
różnych grup zawodowych interwencyjne osób dotkniętych przemocą • Liczba szkół, w których przeprowadzone zostały

zajmujących się problematyką w rodzinie i uzależnieniami.
spotkanIa w ramach różnych działańprzemocy. • Rozwój i zwiększenie skuteczności infoi~acyjno-promaktycznych na terenie gmin.

Zwiększenie świadomości oddział”wań wobec osób • Liczba uczestników spotkań w ramach różnych
środowisk lokalnych na temat stosujących przemoc i osób działań informacyjno-profilaktycznych na terenie

zjawisk: narkomanii, uzależnionych. gmin.
przestępczości, stalkingu, prewencyjne • Podniesienie kompetencji służb i

cyberuzależnień itd. — przedstawicieli podmiotów
dzialania informacyjne, realizujących zadania z zakresu

pogadanki w szkolach itp. przemocyw rodzinie i zakresu
uzależnien.

. Pomanie metod profilaktyki Liczba osób kor~stających ze wsparcia Domu
Ochrona i wsparcie osób zagrożeń tecimologicznych oraz Samotnej Matki w Laskach.
dotkniętych przemocą w prewencyjne związanych z używaniem substancji . Liczba uruchomionych procedur „Niebieskiej

rodzinie. psychoaktywnych Karty”.
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Cel nr 6
flKvpieranie 1,1stvfucJj snolL”czL”ńsnva obi”watelskiezo.

Działanie: Rodzaj działania: Produkt: Wskaźnik pomiaru celu:

• Rozwój wolontariatu na poziomie Liczba wolontariuszy w gminach ogółem oraz liczba
gmin i powiatu nowych wolontariuszy w danym roku.

Promocja i rozwój aktywna • Większa integracja społeczeństwa • Liczba uczestników prac interwencyjnych, robót
wolontariatu, integracja powiatu publicznych i pracach społecznie użytecznych.

Wzrost świadomości wspólnoty Liczba osób korzystających z poszczególnych usług
lokalnej i instrumentów rynku pracy.

• Liczba aktywnie działających organizacji
Aktywne współdziałanie z Wzrost zaangażowania podmiotów

pozarządowych współpracujących z jednostkami
organizacjami pozarządowych w działania . . .

gmin i powiatem.
pozarządowymi, koordynacja społeczne • Liczba szkoleń zorganizowanych dla organizacji

i wspieranie wspólnych Większa integracj a podmiotów
pozarządowych.

działań. publicznych i pozarządowych
aktywna integracja • Wzrost aktywizacji zawodowej i • Liczba projektów! zadań realizowanych przez

Zapobieganie powstawaniu
crganizacj e pozarządowe, które otrzymały

ryzyka wykluczenia zmniejszenie w j ej wyniku stopy dofinansowanie w ramach ogłaszanych otwartych
społecznego poprzez bezrobocia w powiecie

konkursów ofert zgodnie z ustawą o pożytku
wzmacnianie roli obywatel na • Wzrost świadomości wspólnoty

publicznym i o wolontariacie.
lokalnym rynku pracy lokalnej
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System zarządzania i aktualizacji Strategii

Istotnym wymogiem stawianym wszystkim dokumentom strategicznym jest

wewnętrzny system zarządzania realizacją, określający organizację, zasady i sposoby

wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji. Nie stworzenie tego systemu powoduje, że strategia

staje się bardzo szybko dokumentem „martwym”.

W celu sprecyzowania zarządzania realizacją Powiatowej Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych należało odpowiedzieć na następujące pytania:

a) kto będzie odpowiedzialny za koordynację oraz realizację procesu wdrażania

dokumentu?

b) jak często ijakitni sposobami będ”ie odbywać się ocena jego realizacji?

Opracowując niniejsze „wytyczne” kierowano się założeniem, że proces tworzenia

oraz wysiłek wdrażania strategii muszą być oparte na tej samej podstawie partycypacji

społecznej. A zatem, w naturalny sposób zaangażowanie oraz nabyte doświadczenie członków

zespołu zadaniowego oraz osób uczestniczących w warsztatach planowania strategicznego

powinny zostać wykorzystane na etapie wdrażania strategii.

Podmioty zarządzające realizacją strategii

Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych zawiera cele i zadania, które

stanowią wyzwanie dla społeczności lokalnej oraz powiatowych (a także gminnych) instytucji

publicznych i niepublicznych działających w sferze polityki społecznej. W związku z tym

wdrażanie Strategii wymaga ścisłej koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi

stronami, a efektywność procesu będzie zależała w głównej mierze od podmiotów

zarządzających realizacją:

a) Rada Powiatu organ stanowiący; uchwala budżet; pełni nadzór nad realizacją strategii;

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie samodzielna jednostka organizacyjno

budżetowa, pełni funkcję realizatora strategii;

c) doradcy — środowisko odpowiedzialne za doradztwo oraz opiniowinie, stanowiące

zarazem forum wymiany doświadczeń i pomysłów na rozwój społeczny gminy.



Instrumenty realizacji Strategii

Wśród szeregu instrumentów służących realizacji Strategii, należy wymienić

instrumenty finansowe, administracyjno-prawne, z zakresu promocji i marketingu, a także

monitoringu.

Głównym instrumentem finansowym służącym realizacji zadań powiatu jest jego

budżet, gwarantujący samodzielność finansową samorządu, uchwalany w formie uchwały

budżetowej na dany rok budżetowy, stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz

przychodów i rozchodów. Możliwość realizacji zadań jest uwarunkowana w głównej mierze

zakresem i charakterem dochodów budżetowych. Trzeba stwierdzić, że poziom dochodów

własnych Powiatu możc nic być wystarczający w stosunku do realizowanych zadań oraz

potrzeb społecznych. Niezbędny jest zatem sprawnie funkcjonujący mechani7m zasilania

zewnętrznego budżetu.

Monitoring i ocena wdrażania strategi

Monitoring jest to stała i ciągła obserwacja ilościowych oraz jakościowych zmian

pewnych wielkości, mająca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat skuteczności

i efektywności wdrażania Strategii, a także jego ocenę i zmianę (tam, gdzie jest to konieczne).

Monitoring służy badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dochodzenia do wyznaczonych

celów i zadań, a także poziomu ich osiągania.

Przebieg procesu monitoringu i ewaluacji (oceny) postępów we wdrażaniu Strategii

przedstawia poniższy schemat.
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I Weryfikacia danych

Opracowywanie Identyfikacja postępu, zagrożeń i Ewaluacja (ocena) bieżąca

nieurawidłowości

jr

~ Przekazywanie dalej

jr

jr

Podejmowanie dzialan

nagi a”1czvcll

Aktualizacja strategii

jr
Ocena koncowa

jr

Raporty ewaluacyjne

Podstawowym dokumentem w procesie monitoringu będą raporty roczne realizacji

zadań, przy czym co trzy lata raport będzie pełnii jednocześnie funkcję raportu ewaluacyjnego.

Raporty będą opracowywane przez PCPR, do końca marca roku następującego po roku

sprawozdawczym, którego dany raport dotyczy, w oparciu o sprawozdania (raporty cząstkowe)

jednostek organizacyjnych Powiatu z realizacji wyznaczonych dla nich zadań oraz wszelkie

dane uzyskane od podmiotów publicznych oraz prywatnych zaangażowanych w politykę

społeczną, w tym w szczególności od organizacji pozarządowych i kościelnych działających

w sferze pożytku publicznego. Raporty zawierać będą wstępną ocenę realizacji celów,

zwłaszcza celów szczegółowych, wediug przedstawionych wskaźników pomiaru.

Przygotowane przez PCPR raporty, będą przedstawiane Radzie Powiatu wraz

z informacją o stanie wdrażania strategii. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

w realizacji Strategii, Rada Powiatu w porozumieniu z PCPR, podejmuje działania naprawcze,

modyfikując plany operacyjne Powiatu. Monitoring i ewaluacja zapisów sLralegicznych

polegać będą na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków

działania w przypadku istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę

regulacji prawnych, czy też narastanie poszczególnych kwestii społecznych.
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Zapisy zawarte w strategii będą realizowane w ramach kierunków poszczególnych

działań, w zależności od posiadanych przez samorządy i pozyskanych z zewnątrz środków

finansowych.

W związku z tym, oheśla się następujące wskaźniki pomiaru dla poszczególnych

celów. Wskazuje się dane za rok 2019 i 2020, z uwagi na fakt, że ze względu na sytuację

pandemiczną panującą w kraju, dane za 202Ó rok nie przedstawiają prawidłowego obrazu

rzeczywistośći. Wiele działań nie zostało zrealizowanych lub ich realizacja została bardzo

ograniczona.
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Cel nr 1 - Wzmacnianie systemu sprzyjające~o rozwojowi mlode2o pokolenia w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych.

Wartość obecna wskaźnika:
Wskaźnik pomiaru celu: Oczekiwana wartość wskaźnika:

2019 rok 2020 rok

1. Liczba szkoleń kadr pomocy społecznej w gminach
. . . . . . - - Osiągnięcie tendencji wzrostowej
i powiecie w zakresie wspomagania rodziny w jej ° „ .

wskaznika
srodowisku lokalnym.

2. Liczba asystentów rodziny (ogółem) oraz liczba Osiągnięcie tendencji wzrostowej
nowo zatrudnionych asystentów rodziny w danym 8 9 wskaźnika lub utrzymanie na
roku. istni ejącyin poziomie

3. Liczba zorganizowanych warsztatów . Osiągnięcie tendencji wzrostowej
pedagogicznych (np. warsztatów umiejętności wskaźnika
wychowawczych pn.”Szkola dla Rodziców 17 9
i Wychowawców i innych), zwiększających
umiejętności wychowawcze rodziców.

4. Liczba placówek wsparcia dziennego w formie Osiągnięcie tendencji wzrostowej
opiekuńczej i specjalistycznej2. 6 placówek 6 placówek wskaźnika

5. Liczba dzieci objętych pomocą sieci placówek . . .

wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 249 dzieci 250 dzieci
i_specjalistycznej

6. Liczba miejsc dostępu do poradnictwa Osiągnięcie tendencji wzrostowej
specjalistycznego, w tym poradnictwa 10 14 wskaźnika! utrzymanie istniejącego
psychologicznego, prawnego i innego, poziomu

2 zakres działań określa art. 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
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Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika:

— Sprawozdania składane przez: Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnię

Psychologiczno-Pedagogiczną.

— Informacje na temat przeprowadzonych porad pedagogicznych dla dzieci i/lub rodziców — sprawozdania placówek wsparcia dziennego

z ich działalności.

Cel nr 2 - Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji

Wartość obecna wskaźnika:
Wskaznik pomiaru celu:~ Wartość docelowa wskaźnika:

2019 rok 2020 rok

241 - rodzinna piecza 176 - rodzinna

1. Liczba dzieci z terenu PWZ umieszczonych zastępcza piecza zastępcza Osiągnięcie tendencji spadkowej
w pieczy zastępczej (narastaj ąco w ciągu całego 77 instytucjonalna 32 - instytucjonalna wskaźnika
roku). .

piecza zastępcza piecza zastępcza

28 — rodzinna piecza 20 — rodzinna piecza Osiągnięcie tendencji spadkowej

. . . zastępcza zastępcza wskaźnika, przyjednoczesnym nacisku
2. Liczba dzieci skiercwanych do instytucjonalnej na umieszczanie dzieci w rodzinnej

i rodzinnej pieczy zastępczej. 18 — instytucjonalna 23 — instytucjonalna a nie instytucjonalnej pieczy

piecza zastępcza piecza zastępcza zastępczej
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3. Liczba dzieci ~acających z pieczy zastępczej do 8 4 Osiągnięcie tendencji wzrostowej
rodzin biologicznych, wskaźnika

4. Liczba dzieci kierowanych z pieczy zastępczej do 5 3 Osiągnięcie tendencji wzrostowej
rodzin adopcyjnych. wskaźnika

5. Liczba akcji promocyjnych (konkursów lub
artykułów prasowych, informacji dostępnych dla i 1 Osiągnięcie tendencji wzrostowej
mieszkańców powiatu) nagłaśniających ideę wskaźnika
rodzicielstwa zastępczego.

6. Liczba przeszkolonych kandydatów do pełnienia
funkcji opiekuna zastępczego. 10 10 Osiągnięcie tendencji wzrostowej

wskaźnika

7. Liczba zorganizowanych szkoleń PRIDE dla . . .. .

. . . ... 1 „ Osiągnięcie tendencji wzrostowejkandydatow do pełnienia funkcji opiekuna „ . .

wskaznika
zastępczego.

8. Liczba osób usamodzielnianych opuszczających Osiągnięcie tendencji wzrostowej
pieczę zastępczą (zarówno instytucjonalną, jak 46 35 wskaźnika, choć jest to zależne od
i rodzinną), które są objęte ciągłym wsparciem liczby osób które zdecydują o
koordynatora. . opuszczeniu pieczy zastępczej.

9. Liczba osób usamodzielnianych opuszczających
pieczę zastępczą (zarówno instytucjonalną, o o Osiągnięcie tendencji wzrostowej
jak i rodzinną), które otrzymały lokal z zasobów wskaźnika.
gminy.

10. Liczba miejsc XV mieszkaniach chronionych 6 6 Utrzymanie istniejącego poziomu
dla osób będących w procesie usamodzielnienia. wskaźnika.
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11. Liczba zrealizowanych szkoleń dla istniejących 3 o Osiągnięcie tendencji wzrostowej
rodzin zastępczych. wskaźnika.

12. Liczba rodzin zastępczych zawodowych, w tym
specjalistycznych i pełniących funkcję pogotowia 8 8 Osiągnięcie tendencji wzrostowej

wskaźnika.rodzinnego_oraz_Rodzinnych_Domów Dziecka.

Osiągnięcie tendencji wzrostowej13. Liczba zatrudnionych w PCPR koordynatorów 7 7 wskaźnika! utrzymanie poziomu
rodzinnej pieczy zastępczej. wskaźnika na istniejącym poziomie.

14. Liczba szkoleń dla kadry zajmującej się 5 3 Osiągnięcie tendencji wzrostowej
wspieraniem rodziny i pieczą zastępczą. wskaźnika.

15. Liczba spotkań grup wsparcia dla opiekunów 5 4 Osiągnięcie tendencji wzrostowej
zastępczych. wskaźnika.

Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika:

Ocena dokonywana na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. .

105



Cel nr 3 - Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Wartość obecna wskaźnika:
Wskaźnik Domiaru celu~ Wartość docelowa wskaźnika:

2019 rok 2020 rok

Osiągnięcie tendencji wzrostowej1. Liczba placówek wsparcia dziennego w formie 2 wskaźnika! utrzymanie na istniejącym
specjalistycznej.

poziomie.

2. Liczba klasy integracyjnych w szkołach. 14 3 szkoły Wzrost o J wartości wskaźnika.

3. Liczba przedszkoli integracyjnych i specjalnych. Wzrost o J wartości wskaźnika.

4. Liczba szkół specjalnych. 2 2 Ze względu na charakter wskaźnika,nie ustala się wartości docelowej

5. Liczba informatorów na temat form pomocy 4 1 Osiągnięcie tendencji wzrostowej
rodzinie z osobą niepełnosprawną. wskaźnika.

Osiągnięcie tendencji wzrostowej
6. Liczba dzieci i dorosłych niepełnosprawnych 71 60 wskaźnika/utrzymanie na istniejącym

uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych . .poziomnic.

7. Liczba działań organizacji pozarządowych na rzecz 26 13 Osiągnięcie tendencji wzrostowej
osób z niepełnosprawnością. . wskaźnika.

Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika:

— Ocena dokonywana na podstawie danych Powiato%vego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychclogiczno - Pedagogicznej.
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Cel 4 - Pomoc osobom starszym, niepelnosprawnym oraz niezaradnym życiowo

Wartość obecna wskaźnika:
Wskaźnik iomiaru celu; Wartość docelowa wskaźnika:

2019 rok 2020 rok

Osiągnięcie tendencji wzrostowej
1. Liczba działających Uniwersytetów III wieku. 6 6 wskaźnika! utrzymanie na istniejącym

poziomic

2. Liczba ośrodków wsparcia dziennego dla osób 2 ośrodki 2 ośrodki Osiągnięcie tendencji wzrostowej
starszych oraz średnia miesięczna liczba osób 30 osób 30 osób wskaźnika! utrzymanie na istniejącym
korzystających z nich. poziomie

. . . . . . Osiągnięcie tendencji wzrostowej
3. Liczba osrodkow wsparcia dziennego dla osob . . .

. „ . . 4 4 wskaznika! utrzymanie na istniejącymz niepełnosprawnosciami. .

poziomie.

• . „ 120 143 Osiągnięcie tendencji wzrostowej4. Liczba osob korzystających z usług opiekunczych. wskaźnika

5. Kwota rocznych wydatków finansowych gmin
i powiatu na pomoc osobom starszym,
niepełnosprawnymi długotrwale chorym (w tym 3 324 95 1,00 zł 7 731 059,72 zł Osiągnięcie tendencji wzrostowej
koszty zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków stałych wskaźnika
z tytułu niepełnosprawności, organizacji usług
opiekuńczych, suo, dofinansowania PFRON i inne).
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6. Liczba szkoleń dla kadr pomocy społecznej
Osiqgn jęcie tendencji wzrostowejw obszarze wsparcia osób zagrożonych brak danych 2 wskaźnika! utrzymanie na istniejqcym

wykluczeniem społecznym i ich rodzin, w tym osób
niepełnosprawnych i osób starszych. poziomie.

7. Liczba aktywnie działających organizacji Osiągnięcie tendencji wzrostowej
pozarządowych na rzecz reintegracji społecznej brak danych 12 wskaźnika/utrzymanie na istniejącym
współpracujących zjednostkami gmin i powiatu. poziomie.

Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika:

— Sprawozdania Ośrodków Pomocy Społecznej oraz dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

108



Cel 5 - Promowanie wlaściwych postaw spolecznych. ważnych dla przeciwdziałania zjawisku narkomanii i przestcpczości

Wartość obecna wskaźnika:
Wskaźnik pomiaru celu; Wartość docelowa wskaźnika:

2019 rok 2020 rok

1. Liczba przeprowadzonych spotkań w ramach
róznych działań informacyjno-profilaktycznych 525 350 Osiągnięcie tendencji wzrostowej
na terenie gmin. wskazn”ka

2. Liczba szkół, w kt&ych przeprowadzone zostały
spotkania w ramach róznych działań informacyjno- 57 32 Osiągnięcie tendencji wzrostowej
profilaktycznych na terenie gmin. wskaznika

3. Liczba uczestników spotkań w ramach róznych
działań informacyjno-profilaktycznych na terenie 7683 2921 Osiągnięcie tendencji wzrostowej
gmin, wskaźnika

4. Liczba osób korzystających ze wsparcia Domu 11 15
Samotnej Matki w Laskach. Z uwagi na charakter wskaźnika nie

5. Liczba uruchomionych procedur „Niebieskiej 153 86 określa się oczekiwanego trendu
Karty”. wartosci

Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika:

— Sprawozdania Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej.
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Cel 6 - Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskie~o

Wartose obecna wskaznika

Wskaznik pomiaru celu Oczekiwana wartosc

2019 rok 2020 rok wskazi”iika

Liczba wolontariuszy w gminach
ogółem oraz liczba nowych 14 7 Osiągnięcie tendencji
wolontariuszy w danym roku, wzrostowej wskaźnika.

2. Liczba uczestników prac
interwencyjnych, robót publicznych 65 45 Osiągnięcie tendencji
i pracach społecznie użytecznych. . wzrostowej wskaźnika.

. „ pośrednictwo pracy — 1290 osób; • pośrednictwo pracy -

„ spotkania informacyjne dla 1304 osoby:
. bezrobotnych — 26 osob;

„ spotkania informacyjne dla osób • spotkania informacyjne
niezarejestrowanych — 79 osób; dla bezrobotnych -

„ poradnictwo zawodowe dla 47 osób;
bezrobotnych: . pocadnictwo zawodowe

3. Liczba osób korzys:ających z — porady indywidualne —79 osób; dla bezrobotnych -

. . . . . pocady indywidualne - . . .

poszczegolnych usługi instrumentow — porady grupowe —18 osob; 55 osób; Oszągntęc”e tendencji
rynku pracy. . poradnictwo zawodowe dla poradnictwo zawodowe wzrostowej wskaźnika.

pracodawcow — 35
. . dla pracodawcow -

przedsiębiorcow/pracodawców 18 przedsiębiorców!
„ organizacja szkolen — 56 osób; pracodawców
. prace interwencyjne — 10 osób; „

„ roboty publiczne—47 osób; organizacja szkoleń -

„ prace społecznie użyteczne — 8 46 osób;
osob; . prace interwencyjne -

„ staze—65osob; 6 osób;
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refundacja k-ów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz
składki na ubezpieczenia społeczne
skierowanych bezrobotnych do 30
r.ż.—2osoby;
dofinansowanie do wynagrodzenia
za zatrudnienie bezrobotnego, który
ukończył 50 r.ż. — 1 osoba;
studia podyplomowe — 1 osoba;
dofinansowania
wyposażenia/doposażenia
stanowiska pracy — 5 osób;
jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej
finansowane ze środków FP — 33
osób;
jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej
finansowane ze środków PFRON —

1 osoba;
• finansowania dodatków

aktywizacyjnych — 144 osoby;
giełdy pracy — 184 osoby;
targi pracy — 400 osób.

• roboty publiczne -

34 osoby;

. prace społecznie
użyteczne - 5 osób;

. staże - 40 osób;

. dofinansowanie
do wynagrodzenia za
zatrudnienie
bezrobotnego, który
ukończył 50 r.ż. —

3 osoby;

. bon na zasiedlenie -

4 osoby;

. dofinansowanie do
wyposażenia I
doposażenia stanowkka
pracy - 4 osoby;

. jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej
finansowane ze środków
FP - 44 osoby;

. jednorazowe środki
na podjęcie działalności
gospodarczej
finansowane ze środków
PFRON - 2 osoby;

. finansowania dodatków
aktywizacyjnych —

165 osóbz
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. giełdy pracy—57 osób.

4. Liczba aktywnie działających

62 Osiągnięcie!organizacji pozarządowych
współpracujących z jednostkami gmin 40 utrzymanie tendencji
i powiatem. wzrostowej wskaźnika.

5. Liczba szkoleń zorganizowanych dla
organizacji pozarządowych - na 3 szkolenia! 65 osób 1 szkolenie! 1 ł osób Osiągnięcie tendencji
poziomie gminnym i powiatowym. wzrostowej wskaźnika.

6. Liczba projektów! zadań
realizowanych przez organizacje
pozarządowe, które otrzymały
dofinansowanie w ramach ogłaszanych 43 (z czego niektóre Osiągnięcie tendencji
otwartych konkursów ofert zgodnić projekty, to zadania
z ustawą o pożytku publicznym wieloletnie) wzrostowej wskaźnika.
i o wolontariacie (w gminach
i w powiecie). *

Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika:

Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie.
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Budżet i harmonogram

HarmonoEram Budżet

Wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi
młodego pokolenia w rodzinie i środowiskach .. .

Cele zawarte w strategii będą realizowane
pozarodzinnych

w ramach kierunków poszczególnych działań,
Rozw~anie systemu wsparcia dla rodzin . . .

. „ . . w zaleznosci od posiadanych przez samorządymających trudnosci w wypełnianiu swoich
podstawowych funkcji i pozyskanych z zewnątrz środków

Wspieranie rodzin z osobami Ciągły okres realizacji od 202ł roku do 2030 finansowych.
z niepełnosprawnością przy jednoczesnym corocznym monitorowaniu. Źródłem finansowania realizacji celów będą:

Pomoc osobom starszym oraz niezaradnym . ..

. V Budzet panstwa w ramach dotacji na
zyciowo dofinansowanie zadań własnych;

V Budzet państwa w ramach
Promowanie właściwych postaw społecznych, finansowania zadań zleconych;
waznych dla przeciwdziałania alkoholizmowi, V Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

zjawisku narkomanii, przestępczości Niepełnosprawnych;
i przemocy w rodzinie V Fundusz Pracy;
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. „ Fundusze europejskie (szczególnie
środki Europejskiego Funduszu
Społecznego

V Budżet Powiatu i Gmin;
Wspieranie instytucji społeczeństwa V Środki innych programów i grantów;

obywatelskiego. V Środki finansowe podmiotów III
sektora, stanowiące wkład własny przy
realizacji zadań publicznych;

~„ Inne.
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Zarządzanie ryzykiem

Cel nr I
W”zmaen Ian je systemu sprzyja jpce2o rozwo jowl młodego pokolenia w rodzink i środowiskach pozarodzinnych.

Działanie: Opis ryzyka Sposób przeciwdziałania

„ Organizacja szkoleń dla kadry pomocy
Dokształcanie kadr pomocy spolecznej w „ Niechęć kadry pomocy społecznej do społecznej w ramach środków z Unii

powiecie w obszarze funkcji rodziny udziału w szkoleniach. Europejskiej.
i wspomagania jejfunkcjonowania na V Brak środków finansowych na szkolenia. V Bieżąca wymiana informacji i doświadczeń -

poziomie lokalnym. „dobrych praktyk”, między pracownikami służb
. społecznych.

V Brak gotowości rodzin do udziału w
Budowanie i wdrażanie programów działaniach podnoszących umiejętności V Promocja działań informacyjno - edukacyjnych

edukacyjnych, wspomagajqcych wychowawcze. dLa rodzin.
wychowawczą rolę rodziny „7 Ograniczony zasięg oddziab”wań. V Zaproszenie organizacji pozarządowych do

w środowiskujej zamieszkania oraz V Niska efektywność stosowanych
ws~półudziału w realizacji zadań wspierającychzwiększających kompetencje oddziaływań - zewnętrzna motywacj a do
rodziny.wychowawcze rodziców udziału w warsztatach.

Wspieranie rozwoju sieci placówek V Niedostateczne środki na powstawanie i V Występowanie o środki finansowe z budżetu
edukacyjnych, kulturalnych itp. dla dzieci funkcjonowanie placówek dla dzieci. Unii Europejskiej.
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i młodzieży m.in. poprzez zwiększenie V Funkcjonowanie w społeczności powiatu „ Działania promocyjno - informujące na rzecz
dostępności do bazyjuż istniejącej mitów dotyczących wychowania - funkcjonujących placówek wsparcia dziennego.

(szczególnie w godzinach naj lepsze dla dziecka jest przebywanie
popołudniowych) w domu.

Zwiększenie dostępności poradnictwa V Niska liczebność korzystającyęh z V Prowadzenie działań informacyjno -

rodzinnego i pedagogiczno-
pomocy. .

psychologicznego dla rodzin ~ Nieskutecmość działań. promocyjnych wśród społeczności lokalnej.
w środowisku ich zamieszkania.

Cel nr 2
Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin maiacvch trudności w wvpelnianiu swoich nodstawowvch funkcji.

Działanie: Opis ryzyka: Sposób przeciwdziałania:

Rozwój sieci opieki nad dzieckiem poza
rodziną biologiczną:

V Promocja rodzicielstwa zastępczego.

. rozwój systemu pieczy zastępczej w ~ Niska liczba kandydatów do pełnienia ~ Ścisła współpraca, stałe wsparcie i pomoc dla
formach rodzinnych, funkcji opiekuna zastępczego.
podjęcie szeroko zakrojonych lokalnie V Niska efektywność pracy z rodziną istniejących rodzin zastępczych, w tym w miarę
działań promocyjnych na rzecz biologiczńą nad powrotem dziecka. możliwości zaspokajanie ich potrzeb
rodzicielstwa zastępczego, ~nansawych.
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Dążenie do zabezpieczenia w zasobach „ Większy nacisk na gmin na zabezpieczanie
mieszkaniowych gmin/powiatu mieszkań V Słabo rozwinięta gospodarka lokalowa potrzeb lokalowych.
dla wychowanków opuszczających system Mieszkanie chronione jako możliwośćw gminach.pieczy zastępczej, w tym organizacja zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych
mieszkań chronionych. w okresie oczekiwania na przydział lokalu.

V Nadmierna ilość obowiązków w

rodzinach zastępczych i kadry V Korzystanie ze szkoleń specjalistycznych
koordynatorów rodzinnej pieczyBudowanie sieci wsparcia spolecznego w ramach budżetu Unii Europejskiej, Funduszu
zastępczej, mogąca skutkować niechęciąi instytucjonalnego dla rodzin Pracy.
do odbywania szkoleń. V Organizowanie spotkań służących wymianiezastępczych. V Brak wystarczających środków

doświadczeń.finansowych na szkolenia.
V Nadmiar innych zadań w PCPR.
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Cel nr 3

Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Działanie: Opis ryzyka: Sposób przeciwdziałania:

„ Brak środków na otwieranie placówek V Wspieranie pracodawców w tworzeniu miejsc

Podejmowanie aktywnych działań na edukacji specjalnej i placówek pracy dla osób niepełnosprawnych.
rzecz upowszechniania opieki integracyjnych.

przedszkolnej, szkolnictwa integracyjnego V Niskie zainteresowanie pracodawców
i specjalnego zatrudnianiem absolwentów kształcenia .

specjalnego czy integracyjnego. -

Budowanie społecznej informacji
na temat miejsc pomocy na tere
nie powiatu rodzinom z dziećmi V Brak. V Nie dotyczy.

(oraz z doroslymi) z różnego
rodzajy niepelnosprawnościami. „

V Niewystarczająca liczba podmiotów

podejmujących się tworzenia i realizacji ~ Promowanie wczesnej diagnostyki i wczesnej
Wspieranie realizacji programów

programów integracyjnych.
interwencji.integracyjnych obejmujących V Niska gotowość rodzin do udziału w - V Występowanie o dotacje celowe oraz środki

niepelnosprawne dzieci od najmlodszych
programach integracyjnych.

lat. z Unii Europejskiej.V Niska dostępność do specjalistycznych
miejsc pomocy po wczesnym
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zdiagnozowaniu zaburzeń rozwoju
u dzieci.

V Niewystarczająca ilość środków

____________________________________ finansowych w budżecie gmin i powiatu.

Cel nr4
Pomoc osobom starszym. nieoełnosorawnvm oraz niezaradnym życiowo.

Działanie: Opis ryzyka: Sposób przeciwdziałania:

V Brak środków na powołanie nowych V Środowiskowe działania na rzecz promocji

środowiskowych placówek dziennej fhnkcjonujących placówek.
opieki nad osobami starszymi! V Wnioskowanie o środki zewnętrzne.

Promowanie powstawania ośrodków przewlekle chorymi.
wsparcia dziennego dla osób starszych i V Niechęć współpracy rodzin z osobami

przewlekle chorych. starszymi z pracownikami placówek

wsparcia dla osób srnrszych w
środowisku.

Doksztalcanie kadr pomocy spolecznej W V Niechęć do szkoleń z uwagi na liczne V Korzystanie ze szkoleń specjalistycznych
powiecie i gminach w obszarze pomocy obowiązki pracowników sektora pomocy w ramach budżetu Unii Europejskiej, Funduszu

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznej. pracy.
społecznym i ich rodzin, w tym osobom V Brak wystarczających środków V Organizowanie spotkań służących wymianie

z niepelnosprawnościami i osobom finansowych na realizację szkoleń. doświadczeń.
~ stcirszym.
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Aktywne współdziałanie z organizacjami
pozarządowymi, koordynacja łub „~ Brak środków finansowych na działania V Organizowanie wspólnych działań podmiotów

wspieranie wspólnych działań na rzecz integracyjne, publicznych i pozarządowych.
osób zagrożonych wykluczeniem V Niski poziom współpracy między V Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej

społecznym i ich rodzin, podmiotami. przez różne podmioty.

Cel nr 5
Promowanie właściwych nostaw społecznych. ważnych dla przeciwdziałania ziawisku przemocy w rodzinie. przesteoczości i uzależnienio,”rn

Działanie: Opis ryzyka: Sposób przeciwdziałania:

Budowanie sieci współpracy między
przedstawiciełami różnych grup V Nadmierne obciążenie bieżącymi

Perspektywiczne planowanie działań.
zawodowych zajmujących się zadaniami.

problematyką przemocy. .

Zwiększenie świadomości środowisk V Niska gotowość podmiotów
lokalnych na temat zjawisk: narkomanii,

samorzadowych do prowadzenia działań v Zaangażowanie organizacji pozarządowych
przestępczości, stalkingu, cyberuzałeżnień

edukacyjno - informacyjnych.
itd. — działania informacyjne, pogadanki ~ Niewystarczająca ilość środków na w realizację działań profilaktycznych.

w szkołach itp.
prowadzenie działań profilaktycznych.

Ochrona i wsparcie osób dotkniętych V Funkcjonowanie w społeczności powiatu V Planowanie perspektywiczne działań
przemocą w rodzinie, mitów dotyczących przemocy. prewencyjnych.
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Cel nr 6
lVsj,ieranie insti”tiącii SflOleCzeńStw(I oh pI,”aIeżskiL”eo.

Działanie: Opis ryzyka: Sposób przeciwdziałania:

V Większa elastyczność w zakresie zatrudnienia

np. osób kierowanych do pracy przez PUP,V Nadmierne obciążenie jednostek
np. w ramach stażu itp.

Promocja i rozwój wolontariatu, organizacyjnych bieżącymi zadaniami. V Promocja działań na rzecz rozwoju wolontariatu
V Brak chętnych do wolontariatu. (organizacja dnia wolontariatu, zapraszanie

wolontariuszy do różnych akcji środowiskowych).

V Ukrywanie przez rodzinę występowania
aktów przemocy.

V Niewystarczająca ilość środków na
prowadzenie działań profilaktycznych.

V Niska świadomość społeczna nt.

wychowania bez przemocy.
V Narastająca agresja wśród dzieci i

młodzieży.
V Poczucie bezkarności sprawców

przemocy

V Zaangażowanie organizacji pozarządowych

w realizację działań profilaktycznych.
V Kampanie społeczne nagłaśniające problem

przemocy w rodzinie.
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Aktywne współdziałanie z organizacjami
pozarządowymi, koordynacja i V Niski poziom współpracy między V Organizacja wspólnych działań podmiotów
wspieranie wspólnych działań. podmiotami. publicznych i pozarządowych.

Zapobieganie powstawaniu ryzyka V Brak wystarczających środków V Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
wykłuczenia społecznego poprzez finansowych na działania integracyjne, przez różne podmioty.

wzmacnianie rołi obywatel na lokalnym
rynku pracy
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie

Warszawskim Zachodnim na lata 2021 - 2030

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika

z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim

na lata 2021 - 2030 to ogół wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu

przeciwdziałania negatywnym skutkom zjawisk społecznych uznanych za trudne,

problemowe i negatywne, które występują w obrębie danej społeczności.

Dokument ten określa w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji

pomocy społecznej prowadzone na terenie powiatu, inicjowane dla poprawy warunków

zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin będących mieszkańcami

Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021 - 2030 to kontynuacja działań

podejmowanych i realizowanych w latach poprzednich.
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