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WSTĘP DO PROGRAMU
Dokonujące się w Polsce zmiany, oprócz pozytywnych skutków, powodują
pogłębienie wielu negatywnych zjawisk, takich jak bezrobocie, spadek dochodów
ludności, zwłaszcza ludności wiejskiej,

brak poczucia stabilizacji życiowej

i zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, poczucie osamotnienia.
Wymienione zjawiska są przyczyną zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania
rodziny. Czynniki te spowodowały zepchnięcie osób i rodzin do systemu pomocy
społecznej.
Wiodącym problemem powodującym obniżenie poziomu życia rodzin jest
wzrastające bezrobocie. Trudności w znalezieniu pracy mają również ludzie
wykształceni, absolwenci szkół wyższych. Długotrwałe bezrobocie oznacza dla
rodziny nie tylko drastyczne obniżenie dochodów, ale pociąga za sobą cały szereg
dalszych problemów: poczucia krzywdy, frustracji a także izolacji społecznej,
pogorszenie stanu zdrowia, a także wzrost zjawisk społecznie niepożądanych
i zachowań patologicznych.
Duża skala bezrobocia powoduje ubożenie znacznej części rodzin, spadek poziomu
życia, narastającą agresję w życiu rodzinnym i społecznym oraz szereg patologii
społecznych takich jak alkoholizm, narkomania, zażywanie środków psychoaktywnych
i inne.
Zjawiska te często prowadzą do rozpadu rodziny a tym samym wzrostu liczby
rodzin niepełnych, sierot społecznych czy też pogłębiają bezradność rodzin
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, rodząc przemoc w rodzinie. Rodziny te
znajdują się w kręgu zainteresowania pomocy społecznej, otrzymując wsparcie
w instytucjach pomocy społecznej, ale ze względu na ograniczenia ustawowe liczba
rodzin

wymagających

wsparcia

jest

znacznie

większa,

bowiem

zgodnie

z obowiązującymi przepisami nie kwalifikują się one do świadczeń z pomocy
społecznej.
Negatywne zjawiska wynikające z trudności na rynku pracy, braku stabilizacji
warunków życia i ich drastycznego pogarszania się, poświęcania mniejszej ilości czasu
dla rodziny z powodu konieczności ciągłego poszukiwania źródeł zarobkowania
powodują wielkie zagrożenia dla rodzin i są źródłem wielu kryzysów.
Dochodzi do tego redukcja szkolnych zajęć pozalekcyjnych – powodując konieczność
organizowania opieki poza domem rodzinnym.

Z kolei brak efektywnego zorganizowania czasu wolnego jest jednym z powodów,
które popychają dziecko w tzw. złe towarzystwo oraz do udziału w nieakceptowanych
przez społeczeństwo formach życia.
Pozostawienie

rodzin

bez

fachowego

wsparcia

i

różnorodnej

pomocy

specjalistycznej spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować
będzie różnorodnymi konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci.
Dążąc do zapewnienia skutecznego rozwiązywania problemów rodzin i ich
kryzysów koniecznym jest opracowanie i realizacja lokalnych programów opieki nad
dzieckiem i rodziną, które uwzględniać będą poniższe zasady:


wcześniej i bliżej dziecka – zanim narosną problemy rodziny przy wsparciu
specjalistów i pomocy w ramach placówek opiekuńczo – wychowawczych
wsparcia dziennego;



krócej – żeby nie zwalniać z odpowiedzialności rodziców za dziecko;



skuteczniej – jeśli poza rodziną, to w formach zbliżonych do rodzinnych;



godniej – jeśli w formach opieki całodobowej, to w warunkach optymalnych
zapewniających prawidłowy rozwój dziecka;



efektywniej – dając szansę na powrót do rodziny lub na samodzielność i godne
życie;



bardziej ekonomicznie – poprzestając na formie adekwatnej do potrzeb, bez
niepotrzebnego stosowania form opieki całodobowej.

Niniejszy program został przygotowany jako rozwinięcie Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych i skupia szczególną uwagę na aspekcie opieki
nad dzieckiem i rodziną.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną
pomocy społecznej na terenie powiatu rzeszowskiego i realizuje zadania własne
i z

administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej jak i zadania z zakresu

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Stanowi ona kolejny etap budowy nowego systemu
aktywnej polityki społecznej. Ustawa rozszerza katalog zadań własnych powiatu z zakresu
pomocy społecznej zobowiązując go do realizacji ustawowych zadań jak i koordynacji
polityki społecznej na szczeblu powiatu .

Do zadań własnych i z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy dziecku
i rodzinie realizowanych w imieniu Starosty przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie należy:
1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i
rodzin z grup szczególnego ryzyka- po konsultacji z właściwymi terytorialnie
gminami.
2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin.
3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz
wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka
albo świadczonej opieki i wychowania

niespokrewnionym z dzieckiem

zawodowym rodzinom zastępczym
4. Zapewnienie

opieki

pozbawionych
i

prowadzenie

i

opieki

wychowania
rodziców,

ośrodków

w

dzieciom

całkowicie

szczególności

adopcyjno-opiekuńczych,

lub

przez
placówek

częściowo

organizowanie
opiekuńczo-

wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego
o zasięgu ponadgminnym a także wdrażanie programów pomocy dziecku
i rodzinie.
5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych , również
na terenie innego powiatu
6. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie
nauki

osobom

opuszczającym

placówki

opiekuńczo-wychowawcze

typu

rodzinnego i socjalizacyjnego ,domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze .
7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu
się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
mających braki w przystosowaniu się
8. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
9. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej
10. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach .

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na samorządy gminne i powiatowe realizację
zadań odnoszącą się do pomocy i wsparcia dziecka i rodziny w sytuacji zagrożenia
i zaburzeń w funkcjonowaniu. Zadania te dotyczą działań o charakterze profilaktycznym
i ratowniczym w stosunku do rodziny. Programy, budowanie spójnego systemu wsparcia
i opieki nad dzieckiem i rodziną powinno być priorytetem w opracowywanych strategiach
rozwiązywania problemów społecznych jak i kierunkiem niezbędnym do zapobiegania
i rozwiązywania problemów społecznych gminy czy powiatu.
Powiatowy program budowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną zawiera
cele i kierunki działań zbieżne z powiatową strategią rozwiązywania problemów
społecznych i dotyczy kompleksowych i wielodyscyplinarnych działań w stosunku do
rodzin wymagających wsparcia i interwencji służb społecznych.

CHARAKTERYSTYKA POWIATU RZESZOWSKIEGO
Powiat rzeszowski wchodzi w skład województwa podkarpackiego. Powierzchnia
powiatu wynosi 1188 km (po poszerzeniu).
Powiat obejmuje obszary 14 gmin:
-

1 miejskiej

-

4 wiejsko – miejskich

-

9 wiejskich.

Na jego terenie znajduje się 5 miast i 98 wsi (obrębów).
Według stanu na koniec marca 2005 r. powiat liczył 163 288 mieszkańców
(po poszerzeniu; na koniec 2002 roku powiat liczył 169 892 mieszkańców, w tym 86 374
kobiet (50,84%) i 83 518 mężczyzn (49,16%). Najwięcej ludności powiatu zamieszkuje
gminy z najbliższego otoczenia Rzeszowa: Boguchwałę, Świlczę, Trzebownisko i Głogów
Małopolski.
Ludność miejska stanowi 11,8% ogółu ludności powiatu, jest to najmniejszy
odsetek, wśród powiatów Podkarpacia, będący rezultatem wyodrębnienia rzeszowskiego
powiatu grodzkiego.

Tabela 1. Ludność miejska
Miasto

2000

2001

2002

Błażowa

2 099

2 103

2 134

Dynów

5 994

6 077

6 051

Głogów Młp.

4 700

4 756

4 741

Sokołów Młp.

3 958

3 931

3 979

Tyczyn

2 949

3 019

3 210

Ogółem

19 700

19 886

20 115

Źródło: Urząd Statystyczny, Rzeszów 2003 r.

Wykres 1. Ludność powiatu rzeszowskiego wg gmin

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, na dzień 31.04.2004 r.

Ludności w wieku przedprodukcyjnym było 45 185 osób (26,60%), produkcyjnym
98 549 (58,01%), a poprodukcyjnym 26 158 (15,40%). Struktura wiekowa powiatu jest
niekorzystna, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada ok. 73,9 osoby w wieku
nieprodukcyjnym.
Najbardziej charakterystyczne dla powiatu jest wysokie tempo migracji i znaczny
przyrost naturalny.
Wysokie saldo migracji w większości gmin oraz jeden z najwyższych wskaźników
przyrostu naturalnego sprawia, że w powiecie występuje korzystna struktura wiekowa
mieszkańców, a ich liczba stale rośnie. Sukcesywnie rośnie ludność w poszczególnych
miastach powiatu rzeszowskiego. Największy wzrost w ostatnich latach miał miejsce
w Tyczynie.

Dla przyszłości każdego regionu sytuacja demograficzna jest elementem bardzo
istotnym. Prognoza stosunków demograficznych odgrywa ważną rolę przy określeniu
strategicznych planów rozwoju powiatu, przesądza m.in. o kształcie rynku pracy,
potrzebach edukacyjnych, spodziewanych kierunkach migracji, ewentualnych zadaniach
pomocy społecznej.

Tabela 2. Prognoza sytuacji demograficznej w województwie podkarpackim
i powiecie rzeszowskim

LATA

Wskaźnik procentowy zmian liczby Prognozowane zmiany liczby
ludności w województwie (w%)

ludności w powiecie rzeszowskim

Województwo

Miasto

Wieś

Powiat

Miasto

Wieś

1999

100,0

100,0

100,0

166 500

19 600

146 900

2001

100,3

99,7

100,6

167 000

19 540

147 780

2006

101,2

101,4

101,0

168 500

19 875

148 370

2010

102,0

103,2

101,1

169 830

20 230

148 520

2014

102,9

105,1

101,3

171 330

20 600

148 810

Źródło: Urząd Statystyczny, Rzeszów 2003 r.

Według prognoz demograficznych, nastąpi wzrost liczby ludności w miastach przy
równoczesnym spadku mieszkańców na wielu obszarach wiejskich. Na wielu obszarach
liczba ludności zmaleje ze względu na wysoką śmiertelność i niską liczbę urodzeń,
wynikającą z kryzysu ekonomicznego. Podkarpacie ze swoim niskim poziomem PKB,
wysokim bezrobociem i najniższą w kraju średnią płacą nie jest tym regionem, gdzie
w krótkim czasie należy oczekiwać wzrostu migracji zewnętrznej. Zauważalne będą
jednak ruchy ludności wewnątrz województwa i właśnie powiat rzeszowski będzie
prawdopodobnie przyciągał nowych mieszkańców, zarówno z terenu samego Rzeszowa
jak i peryferyjnych części województwa.
Powiat wchodzi w skład grupy powiatów o profilu rolniczo – przemysłowym,
w którym znaczna część społeczeństwa utrzymuje się zarówno z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych jak i w przemyśle, budownictwie, handlu czy usługach.
Dla sporej grupy mieszkańców źródłem utrzymania jest praca w indywidualnych
gospodarstwach rolnych. Rolnictwo powiatu, podobnie jak całego województwa

podkarpackiego, dostarcza żywność znacznie czystszą ekologicznie niż inne regiony
Polski.
Produkcji

rolnej

sprzyjają

warunki

naturalne,

większość

gmin

powiatu

charakteryzuje się dobrą i średnia jakością przestrzeni produkcyjnej. Przeważają
gospodarstwa o niewielkiej powierzchni, przeciętnie około 3 ha. Dużą szansą dla rolnictwa
jest rozwijanie pracochłonnej produkcji i przetwórstwa rolno – spożywczego, m.in.
wytwarzanie żywności ekologicznej czy rozwijanie ogrodnictwa.
Wśród powiatów ziemskich Podkarpacia powiat rzeszowski w 2001 r. zajmował
pierwsze miejsce pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Potencjał gospodarczy powiatu tworzą przede wszystkim małe i średnie firmy,
kilkuosobowe zakłady o różnorodnym profilu działalności.
Wśród podmiotów gospodarczych największą grupę stanowią te zajmujące się
usługami i handlem. Do głównych gałęzi przemysłu w powiecie rzeszowskim należy
zaliczyć: przetwórczy, elektromechaniczny, materiałów budowlanych, meblarski.
Atuty powiatu:
- położenie w centralnej części południowo – wschodniej Polski, na skrzyżowaniu szlaków
komunikacyjnych, w bliskiej odległości od granicy z Ukrainą i Słowacją;
- sąsiedztwo aglomeracji rzeszowskiej, swoistej „lokomotywy” rozwoju dla otaczających
terenów wiejskich, znaczącego rynku zbytu; powodującej szybką urbanizację gmin
w najbliższym otoczeniu Rzeszowa;
- infrastruktura techniczna dobrze rozwinięta na znacznym obszarze powiatu, dogodny
układ komunikacyjny, gęsta sieć dróg, lotnisko w Jasionce k. Rzeszowa;
- potencjał ludzi stanowią dobrze wykształceni, przygotowani zawodowo pracownicy,
większy niż przeciętnie w kraju jest odsetek ludzi młodych.
Gminy z powiatu rzeszowskiego mają głównie charakter rolniczy. Gospodarstwa
rolne w gminach są na ogół małe o niskiej kulturze rolnej. Proces reform w gospodarce
wpływa na rozwijające się problemy związane z sytuacją ekonomiczno - gospodarczą.
Następuje gwałtowne zubożenie szerszych warstw społecznych, obniża się poziom życia
materialnego ludzi, szeroko postępuje bezrobocie i rozszerza się zjawisko patologii
społecznej.
W powiecie rzeszowskim znajduje się infrastruktura społeczna w zakresie pomocy
społecznej, na którą składają się: powiatowe centrum pomocy rodzinie, domy pomocy
społecznej, placówki opiekuńczo- wychowawcze, środowiskowe domy samopomocy,
ośrodek interwencji kryzysowej, mieszkanie usamodzielnienia dla wychowanków
opuszczających placówki i rodziny zastępcze, warsztat terapii zajęciowej.

W powiecie rzeszowskim jest 5 domów pomocy społecznej: w Górnie, Łące,
Kąkolówce, Chmielniku i w Dynowie, w których na koniec grudnia 2005r przebywało 493
osoby.
Dom Pomocy Społecznej w Górnie jest przeznaczony dla osób przewlekle samotnie
chorych i przewlekle psychicznie chorych. Miejsc statusowych jest 235. Organem
prowadzącym jest powiat rzeszowski.
Dom Pomocy Społecznej w Łące prowadzony jest jako niepubliczna placówka
przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej i przeznaczony jest dla dziewcząt
upośledzonych umysłowo. Przebywa w nim obecnie 85 dziewcząt w wieku od 3 lat do 40
lat.
Dom Pomocy Społecznej w Kąkolówce prowadzony jest przez Caritas
Archidiecezji Przemyskiej, jest domem niepublicznym, dla 50 osób w podeszłym wieku.
Przy domu pomocy społecznej znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, w którym przebywa 30 uczestników pochodzących z terenu
gminy Błażowa i okolic.
Dom Pomocy Społecznej w Chmielniku prowadzony przez Caritas Archidiecezji
Rzeszowskiej, przeznaczony dla 50 osób starszych.
Dom Pomocy Społecznej w Dynowie prowadzony przez Towarzystwo Brata
Alberta. Przeznaczony dla 50 osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Domy
pomocy społecznej w powiecie rzeszowskim stanowią sieć wsparcia instytucjonalnego dla
osób, które z uwagi na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność i sytuację społeczną
wymagają całodobowej opieki. Na terenie powiatu znajdują się dwie placówki
opiekuńczo-wychowawcze w Budziwoju i Łące.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Budziwoju jest placówką opiekuńczowychowawczą prowadzoną przez powiat, przeznaczony dla dzieci i młodzieży zaburzonej
w zachowaniu. Jest przeznaczona od 01.07.2006 r. dla chłopców w wieku od 13-18 roku
życia.
Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Łące jest placówką
niepubliczną prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Ma charakter
wielofunkcyjny w jej skład wchodzi typ placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej. Jest to
placówka, która rozpoczęła swoją działalność 01.01.2006 r. Placówki opiekuńczowychowawcze na terenie powiatu stanowią instytucjonalną formę wsparcia i pomocy dla
dzieci i młodzieży pozbawionej należytej opieki i wychowania ze strony rodziców.
Placówki te oprócz zaspakajania podstawowych potrzeb bytowo-socjalnych
zapewniają potrzeby edukacyjne, rozwojowe, kulturalno-społeczne, są wsparciem

instytucjonalnym dla dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją i demoralizacją
społeczną.
W 2003 r. utworzono w powiecie rzeszowskim mieszkanie usamodzielnienia, które
mieści się w Internacie Zespołu Szkół w Trzcinie. Przeznaczone jest dla wychowanków
opuszczających

placówki

opiekuńczo-wychowawcze

i

rodziny

zastępcze.

Wychowankowie poprzez współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizują
program usamodzielnienia zawierający plan działania i proces usamodzielnienia. Obecnie
w mieszkaniu przebywa trzech wychowanków, którzy w ramach programu kontynuują
naukę i doraźnie pracują.
W ramach realizacji zadań własnych w zakresie pomocy społecznej przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie utworzono w 2004 r. Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Budziwoju, który był komórką organizacyjną przeznaczoną dla
osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w szczególności dla rodzin
doświadczających przemocy w środowiskach rodzinnych. Ośrodek składał się z dwóch
części: hotelowej, w skład której wchodzą dwa mieszkania wyposażone w niezbędne
sprzęty gospodarstwa domowego i z części biurowej, która przeznaczona była do
prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej.
Od 2009 r. został utworzony nowy OIK w Górnie.
Celem funkcjonowania OIK jest udzielanie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji kryzysowej spowodowanej np. przemocą, handlem ludźmi, specjalistycznej
pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego a także w sytuacjach
uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy.
OIK w Górnie świadczy usługi w formie:
1) poradnictwa

specjalistycznego

w

tym

prawnego,

psychologicznego

i rodzinnego osobom lub rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w poradzeniu sobie
z traumatycznymi przeżyciami
2) bezpiecznego schronienia w sytuacjach uzasadnionych zagrażających zdrowiu
lub życiu osób/rodzin ofiar przemocy, ofiar handlu ludźmi,
3) interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących
w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.
OIK w Górnie składa się z:
1) części hostelowej – na którą składają się cztery mieszkania każde z kuchnią
i łazienką

2) części biurowej na którą składają się pokoje biurowe i terapeutyczne.

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH
W POWIECIE RZESZOWSKIM

STRON,

SZANS

I

ZAGROŻEŃ

Analiza SWOT umożliwia dokonanie konfrontacji wewnętrznych (słabych
i mocnych) i zewnętrznych (szans i zagrożeń) uwarunkowań sfery pomocy społecznej.
Analiza dotyczy sytuacji społecznej w powiecie rzeszowskim i została opracowana dla
potrzeb planu rozwoju lokalnego powiatu rzeszowskiego w 2005 r

Tabela 3. Uwarunkowania ogólne powiatu rzeszowskiego, położenie, stan środowiska
Mocne strony
 Położenie geograficzne
- na terenie województwa przygranicznego
(Ukraina, Słowacja)
- w centrum województwa;
- wokół Rzeszowa- stolicy województwa,
ośrodka rozwoju
 Bliskość węzła komunikacyjnego
- skrzyżowanie dróg na Ukrainę i Słowację
(drogowe i kolejowe trasy tranzytowe)
- lotnisko
 Planowana autostrada i trasa szybkiego
ruchu
Różnorodność rzeźby terenu
 Środowisko mniej skażone niż
w innych powiatach regionu i kraju
 Nieskażone gleby
 Korzystny system rzeczny, znaczące
zasoby wód powierzchniowych
i podziemnych
 Zasoby gazu

Słabe strony









Szanse




Rozwój Rzeszowa jako stolicy
województwa podkarpackiego
i ponadregionalnego ośrodka rozwoju
gospodarczego
Rozwój pozostałych miast powiatu

Zanieczyszczenie wód ściekami
komunalnymi i przemysłowymi
Znacząca ilość złej jakości wód
Niedostatek danych
o rozproszonych źródłach
zanieczyszczeń wód, brak
systemów wykrywania źródeł
zanieczyszczeń
Odpady produkcyjne stłuczki
szklanej po zlikwidowanych
RZLW POLAM Rzeszów
Potrzeba pilnej rekultywacji
terenów skażonych
Chaotyczny proces urbanizacji

Zagrożenia




Kształt powiatu, wydłużony
płn.- płd., duża odległość gmin
peryferyjnych od centrum
Zagrożenie powodziowe,
niewystarczająca ilość










Wymiana międzynarodowa jako
rezultat położenia geograficznego
Plany utworzenia Podkarpackiego
Parku Naukowo - Technologicznego
Rozwój agroturystyki, turystyki
weekendowej i lecznictwa
sanatoryjnego Hyżne-Nieborów,
Sołonka
Zasoby wód geotermalnych
i mineralnych
Koordynacja działań z innymi
powiatami dla zapewnienia czystości
wód zlewni Wisłoka
Łatwiejszy dostęp do surowców
energetycznych (gazu) i mineralnych





zbiorników retencyjnych
Wzrost ilości zanieczyszczeń
wynikający z rozwoju
gospodarczego
Niszczący wpływ
zanieczyszczeń na lasy

Infrastruktura Techniczna

Mocne strony

Słabe strony




Dobra telefonizacja w części gmin
Gęsta sieć dróg



Niska jakość dróg oraz zbyt
mała ilość chodników przy
drogach



Lotnisko



Duże zróżnicowanie stopnia
telefonizacji między gminami



Duże zaangażowanie samorządów
lokalnych w projekty, infrastrukturalne
w gminach



Brak obwodnic wokół
niektórych miast



Rozwinięta sieć energetyczna, pokrycie
zapotrzebowania odbiorców
prywatnych i przemysłowych



Niewystarczające uzbrojenie
terenów



Wystarczające dostawy gazu,
rozwijająca się sieć i dystrybucja



Brak sieci gazowej w niektórych
miejscowościach

Szanse

Zagrożenia



Dobra współpraca powiat - gminy przy
budowie i remontach sieci dróg



Niedostatek środków
finansowych na rozbudowę
infrastruktury



Planowana autostrada oraz trasa
szybkiego ruchu



Brak systemu gospodarki
odpadami oraz utylizacji
odpadów



Rozwój sieci telefonicznych i usług
telekomunikacyjnych



Budowa infrastruktury jako źródło
miejsc pracy



Doświadczenia w poszukiwaniu
zewnętrznych źródeł finansowania
rozbudowy infrastruktury
(przedakcesyjne środki finansowe UE)
Fundusze strukturalne





Trudności wynikające
z rozproszonej zabudowy oraz
ukształtowania terenu

Sytuacja Gospodarcza

Mocne strony

Słabe strony



Duży udział sektora prywatnego wśród
ogółu rejestrowanych firm



Niedostatek znaczącego kapitału
inwestycyjnego i obrotowego



Wzrost miejsc pracy poza rolnictwem
na terenie powiatu



Dysproporcja w lokalizacji
podmiotów gospodarczych
umiejscowionych głównie wokół
Rzeszowa



Rozwój sektora usług i handlu



Niezbyt wysoki poziom
zaawansowania
technologicznego



Istniejący duży rynek konsumencki
w Rzeszowie



Zużycie technicznego
wyposażenia zakładów pracy



Rolnictwo oparte na gospodarstwach
rodzinnych



Rozdrobnienie gospodarstw
rolnych



Dobre warunki dla rozwoju upraw
intensywnych, np. ogrodnictwo



Niska kultura agrarna



Rozwój inicjatywy gospodarczej
„Doliny Strugu”



Mała koncentracja
i specjalizacja produkcji rolnej



Istnienie dobrych terenów dla celów
inwestycyjnych



Słabo rozwinięty przemysł
rolno-spożywczy i handel
hurtowy produktami rolnymi



Wykwalifikowana kadra



Brak znaczącej bazy turystycznej
(w tym hoteli
i gastronomii)



Dobra sieć bankowa



Szanse
Dalszy rozwój usług, handlu, firm
produkcyjnych





Rozwój usług sektora publicznego



Brak skutecznej promocji
produktu lokalnego na rynku
ogólnokrajowym



Ustawodawstwo zachęcające do
tworzenia nowych podmiotów
gospodarczych



Konkurencja produktów spoza
powiatu oraz z importu



Oddziaływanie przykładu dobrze
funkcjonujących firm



Zbyt wolny odpływ nadwyżek
siły roboczej z rolnictwa



Produkcja zdrowej żywności



Brak dobrze zorganizowanej
sprzedaży produkcji rolnej



Produkcja ogrodnicza



Średnia jakość gleb,
odłogowanie ziemi



Rozwój zakładów przetwórczych



Niska opłacalność produkcji
rolnej



Powiększenie i podniesienie poziomu
bazy agroturystycznej



Niewłaściwa gospodarka leśna



Tworzenie grup producenckich



Tworzenie związków gmin dla
rozwiązywania wspólnych problemów

Zagrożenia
Brak średnich zakładów pracy

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE

LUDNOŚĆ

Mocne strony

Słabe strony



Wyższy niż w kraju przyrost naturalny



Brak mobilności ludności
wiejskiej



Najwyższy na Podkarpaciu dodatni
wskaźnik migracji



Zła struktura wiekowa
prowadzących gospodarstwa
rolne



Napływ tzw. klasy średniej - powiat

„ sypialnią” Rzeszowa



Autoidentyfikacja mieszkańców
z regionem
Korzystna struktura wiekowa

Szanse

Zagrożenia



Duża ilość rąk do pracy



Nadchodzący niż demograficzny



Przewaga ludzi młodych, wchodzących
w wiek produkcyjny



Mały procent wśród ludności
tzw. klasy średniej



Wzrost zainteresowań edukacyjnych



Patologie społeczne ( w tym
alkoholizm)

RYNEK PRACY

Mocne strony

Słabe strony



Wykwalifikowana kadra



Bezrobocie



Rosnąca liczba miejsc pracy w sektorze
prywatnym



Niski poziom wykształcenia na
wsi



Możliwość powstawania nowych
miejsc pracy



Brak zawodowej mobilności
ludności



Duży odsetek osób
zatrudnionych w rolnictwie

Szanse

Zagrożenia



Rozwój sektora usług na wsi



Mało skuteczne formy walki
z bezrobociem



Rozwój agroturystyki i turystyki
weekendowej



Zwolnienia z zakładów pracy



Bezrobocie wśród młodzieży
kończącej edukację



Ukryte bezrobocie na wsi

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA WRAZ
Z POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Mocne strony

Słabe strony



Dostateczna ilościowo infrastruktura
społeczna: rozwinięty system szkół,
wystarczająca liczba placówek służby
zdrowia, ośrodków kultury, bibliotek



Braki w wyposażeniu szkół na
wsi (sale gimnastyczne,
laboratoria, sale komputerowe)



Możliwość korzystania przez ludność
powiatu ze szkół ponadpodstawowych
i uczelni w Rzeszowie



Niedostosowanie wyposażenia
placówek kultury do
współczesnych oczekiwań dzieci
i młodzieży



Dobrze wyszkolony personel
medyczny, oświatowy i pomocy
społecznej



Zbyt mała oferta zajęć para
edukacyjnych dla młodzieży na
wsi



Solidarność społeczna wobec
potrzebujących wsparcia



Niedostosowanie kierunków
kształcenia do rynku pracy



Działalność jednostek zajmujących się
zagadnieniami pomocy społecznej



Nieprzystosowanie placówek
oświaty do pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi



Rozwinięty system działań na rzecz
rozwiązywania problemów
alkoholowych



Brak integracji środowisk osób
niepełnosprawnych i ich rodzin
oraz dostatecznej informacji na
ten temat



Infrastruktura socjalna na terenie
powiatu
w
postaci
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
typu
socjalizacyjnego, interwencyjnego i
wsparcia dziennego



Braki w sprzęcie medycznym



Niewystarczająca ilość funduszy
pomocy społecznej



Występowanie sfery ubóstwa



Istniejąca sieć placówek
pomocowych wymaga
znacznych nakładów ze względu
na dostosowanie do
obowiązujących standardów

Szanse


Tworzenie atrakcyjnych kierunków
kształcenia

Zagrożenia


Niewystarczające subwencje
oświatowe



Restrukturyzacja służby zdrowia



Nikłe środki na inwestycje
oświatowe



Rozwój stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych





Rozwój środowiskowych form pomocy
społecznej





Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie



Niskie płace personelu
medycznego środowiskowych
oświatowego
Powstanie syndromu bezrobocia
i ubóstwa wśród korzystających
z pomocy społecznej
Częste zmiany w przepisach
prawnych pomocy społecznej



Bliskość władz wojewódzkich



Postępujące zubożenie części
społeczeństwa



Bezpośrednie sąsiedztwo Rzeszowa



Likwidacja miejsc pracy i wzrost
bezrobocia, co pociąga za sobą
wzrost liczby osób
korzystających z pomocy
społecznej oraz osłabienie
funkcji rodzin

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rzeszowskiego na lata 2006-2010

PROBLEMATYKA OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w oparciu o dane przekazywane
z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu rzeszowskiego systematycznie dokonuje
rozpoznania problemów społecznych. W opracowanej Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych (w której szerzej opisane są poniższe problemy) wskazano na
główne kwestie społeczne trapiące mieszkańców powiatu rzeszowskiego: bezrobocie
utrzymujące się od lat na wysokim poziomie, marginalizacja społeczna tworząca zamknięte
kręgi ubóstwa, niepełnosprawność, alkoholizm oraz występowanie kryzysów rodzinnych.
Ubóstwo jest jednym z najbardziej znaczących składników warunkujących patologię
życia społecznego. Zdefiniowanie ubóstwa nie należy do rzeczy łatwych, podobnie jak
określenie wielu innych zjawisk społecznych. Jedno jest pewne – ubóstwo jest współcześnie
bardzo poważnym problemem społecznym. Na terenie gmin powiatu rzeszowskiego aż 4 475
rodzin w roku 2005 skorzystało z pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Bezpośrednio
z kwestią ubóstwa wiąże się problem jakim jest bezrobocie. Do ośrodków pomocy społecznej
podlegających pod powiat rzeszowski tylko w 2005 r. zgłosiło się 3 293 rodzin, których
dotyczy problem bezrobocia w celu uzyskania pomocy w formie świadczeń.
Działania powiatu rzeszowskiego wobec osób niepełnosprawnych również stanowią ważny
element polityki społecznej gdyż niepełnosprawność jest jednym z najczęstszych powodów
trudnej sytuacji życiowej osób, które zgłaszają się po pomoc do ośrodków pomocy społecznej
(1 420 w 2005 r.)
Warto też zauważyć, że w wielu przypadkach problemy te nie występują pojedynczo, ale
zespołowo, nawarstwiają się, stawiając jednostkę w bardzo niekorzystnej sytuacji.
Powyższe problemy społeczne szerzej zostały opisane w Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Poniższa tabela przedstawia powody przyznania pomocy w formie świadczeń
z pomocy społecznej w poszczególnych gminach powiatu rzeszowskiego za rok 2005.

Tabela 4. Powody przyznania pomocy w formie świadczeń z pomocy społecznej za rok 2005
Gminy

Dynów-gmina

Dynów-miasto

Sokołów Młp

374

213

374

341

1041

435

435

180

182

165

139

178

94

Sieroctwo

1

2

0

2

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

29

31

77

31

53

299

82

153

0

24

25

11

0

24

18

13

51

13

26

299

53

63

0

24

13

8

0

19

Bezrobocie

318

352

190

352

262

296

278

419

157

115

136

117

148

153

Niepełnosprawność

157

132

77

132

123

115

142

127

65

55

58

67

89

85

Długotrwała

249

175

80

175

111

158

181

203

169

44

79

44

16

57

37

137

40

137

105

306

58

167

85

18

59

41

53

99

Potrzeba

ochrony

Kamień

Hyżne

Świlcza

Krasne

Lubenia

324

pomocy

Błażowa

Chmielnik

Ubóstwo

przyznania

Tyczyn

Boguchwała

Trzebownisko

Powód

Głogów Mł

Liczba rodzin ogółem

macierzyństwa
w tym:
wielodzietność

lub

ciężka choroba
Bezradność
w sprawach
opiekuńczowychowawczych
i prowadzeniu
gospodarstwa

domowego
Przemoc

1

3

1

3

2

0

0

17

0

0

0

0

1

0

33

38

54

38

27

75

53

18

19

6

6

17

48

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

w rodzinie
Alkoholizm
Brak umiejętności
w przystosowaniu
do życia młodzieży
opuszczającej
placówki
opiekuńczowychowawcze
Żródło: Sprawozdania mpips z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu rzeszowskiego za rok 2005

Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny
udziela się pomocy, w szczególności w formie:
1. poradnictwa rodzinnego
2. terapii

rodzinnej

rozumianej

jako

działania

psychologiczne,

pedagogiczne

i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej
zadań
3. pracy socjalnej
4. zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną

Rodzina otrzymuje pomoc w szczególności przez działania:
1. specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną lub w środowisku lokalnym
2. placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
3. innych podmiotów, których działanie daje potrzebne wsparcie dziecku i rodzinie

Rodzina jest najbardziej doniosłą instytucją opieki i wychowania. To rodzina powinna
w pełni zaspokoić potrzeby biologiczne i psychiczne, to właśnie ona decyduje czy jej
członkowie połączeni są silną więzią emocjonalną i czy są w niej przestrzegane wartości,
zasady i normy.
Sytuacja gospodarczo-społeczna kraju powoduje wzrost problemów społecznych.
Coraz więcej dzieci potrzebuje opieki, gdyż coraz więcej rodziców staje się niewydolnymi
wychowawczo. Trudna sytuacja, w której znajduje się rodzina dotyka najbardziej dziecko, bo
to właśnie ono najbardziej doświadcza skutków rodzinnego kryzysu.
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych przebywają
dzieci pozbawione rodzicielskiej troski, dzieci, wobec których nie jest sprawowana właściwa
piecza.
Zaburzenia funkcjonowania rodziny mają różnorodne przyczyny. Oprócz zmian
wynikających ze zmian społecznych i gospodarczych czy też kulturowych na zaburzenia
w funkcjonowaniu rodziny niewątpliwy wpływ ma też poziom wykształcenia rodziców,
poziom więzi rodzinnych czy też mocno w ostatnim okresie czasu podkreślany w wielu
analizach

problem

ubóstwa

i

bezrobocia.

W

sposób

bezpośredni

zaburzenia

w funkcjonowaniu rodziny na terenie powiatu rzeszowskiego uwidaczniają się ilością dzieci
umieszczanych w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

placówkach resocjalizacyjnych czy też ilością nieletnich i małoletnich będących sprawcami
przestępstw.
Kluczowe zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną realizowane przez PCPR to:
- prowadzenie dla osób i rodzin z terenu powiatu specjalistycznego poradnictwa, a w tym
prawnego, psychologicznego, socjalnego, rodzinnego, terapii rodzin,
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej poprzez zapewnienie wsparcia i schronienia w
sytuacji występowania w rodzinie problemu przemocy domowej
-organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie opieki i wychowania
dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców,
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych również na terenie innego powiatu,
pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do życia,
szczególnie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze,
prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej
Z danych statystycznych, wynika, że na terenie powiatu rzeszowskiego wzrasta ilość
rodzin niepełnych, wzrasta także liczba rozwodów. Biorąc to pod uwagę można stwierdzić, że
podstawowymi przyczynami zaburzeń funkcjonowania rodziny na terenie powiatu są:
a) niepełność rodzin
b) wysoki poziom ubóstwa
c) wysoki poziom bezrobocia
d) niski poziom wykształcenia, szczególnie na obszarach wiejskich
e) rozkład więzi emocjonalnych w rodzinie
f) brak wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się profilaktyką rodzinną

Wykres 2 Liczba rodzin niepełnych objętych pomocą społeczną w 2006 r.

Jednym z zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej jest organizowanie
i prowadzenie rodzinnych form wsparcia dla dzieci pozbawionych należytej opieki ze strony
rodziców. Poniżej przedstawiono zestawienie liczby dzieci i rodzin zastępczych w latach
2002-2006.

Tabela 5 Liczba rodzin zastępczych w latach 2002 - 2006
W tym rodziny niespokrewnione
Rok
Liczba rodzin
Liczba dzieci
Liczba rodzin
Liczba dzieci
2002

67

86

7

8

2003

68

80

7

8

2004

60

80

10

16

2005

87

120

14

17

2006

70

96

11

16

Źródło: PCPR – opracowanie własne dla potrzeb programu

Wykres 3 Liczba rodzin zastępczych w latach 2002 - 2006

Liczba rodzin zastępczych w latach 2002 - 2006 systematycznie wzrastała. W roku
2002 było ich 67 w tym powstało nowych 11. W roku następnym utworzono 13 nowych
rodzin, w tym ogólna liczba wyniosła 70. Rok 2005 był rekordowy jeśli chodzi o ilość
nowopowstałych rodzi zastępczych na terenie powiatu – 17. Natomiast ogólna liczba rodzin
w roku 2006 wyniosła 70.

Tabela 6 Wiek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
Rok
0–6
7 - 18
Wiek

Powyżej 18

2002

18

68

0

2003

16

70

2

2004

20

69

7

2005

24

79

17

2006

20

76

0

Źródło: PCPR opracowanie własne dla potrzeb programu

Wykres 4 Wiek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

Tabela7 Powody umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
Lp

Liczba dzieci

Przyczyna
2002

2003

2004

2005

2006

1

Osierocenie

13

15

18

24

18

2

Porzucenie

19

15

9

14

16

3

Niepełnosprawność w rodzinie

5

6

3

5

6

4

Wyjazd rodziców za granice

9

11

11

11

7

5

Choroba rodzica

12

12

19

28

20

6

Przebywanie w Zakładzie Karnym

1

1

0

0

0

7

Trudne warunki materialne

5

6

7

7

6

8

Alkoholizm

14

13

25

27

30

9

Założenie nowej rodziny

8

9

4

4

5

-

-

-

-

5

10 Niepełnoletność matki

Źródło: PCPR opracowanie własne dla potrzeb programu

Wykres 5 Powody umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

W latach 2003-2005 usamodzielniło się 43 wychowanków rodzin zastępczych.
Większość tych osób otrzymała pomoc finansową na usamodzielnienie, której wysokość była
uzależniona od czasu pobytu w rodzinie zastępczej oraz pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej. Wszyscy wychowankowie zostali objęci pomocą pieniężną
na kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub
wyższych.
Do roku 2003 na realizacje zadań związanych z obsługą rodzin zastępczych
przekazywana była dotacja celowa z budżetu państwa. Od 1 stycznia 2004 r. organizowanie
opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie świadczeń pieniężnych dla rodzin
i pełnoletnich wychowanków należy do zadań własnych powiatu i jest pokrywane ze środków
powiatu.
Na terenie powiatu rzeszowskiego znajdują się 2 placówki opiekuńczo wychowawcze:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Budziwoju oraz Katolicka Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Budziwoju od 01.09. 2004 r. funkcjonowała
jako Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Budziwoju i była placówką typu
socjalizacyjnego i interwencyjną. Od 01.07.2006 r. ZPOW został przekształcony w Placówkę
Opiekuńczo – Wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia dzieciom i młodzieży
pozbawionym częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej całodobową opiekę
i wychowanie. Ponadto wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewnia

pomoc

rodzinie

i

dzieciom

sprawiającym

problemy

wychowawcze,

zagrożonym

demoralizacją lub uzależnieniami.

Tabela 8 Liczba dzieci przebywająca w POW w Budziwoju w 2005 r.
Liczba
Liczba
Liczba miejsc
Typ placówki
wychowanków
wychowanków
ogółem
w danym roku wg stanu na 31.XII
Interwencyjna

20

13

7

Socjalizacyjna

30

43

25

Źródło: Sprawozdanie POW w Budziwoju 2005 r

Wykres 6 Liczba dzieci przebywających w POW w Budziwoju w 2005 r.

Tabela 9 Liczba dzieci przebywająca w POW w Budziwoju w 2006 r.
Liczba
Liczba
Liczba miejsc
Typ placówki
wychowanków
wychowanków
ogółem
w danym roku wg stanu na 31.XII
Interwencyjna
(funkcjonowała do

20

4

1
(stan na 30.06. 2006 r.)

01.07.2006 r.)
Socjalizacyjna

30

Źródło: Sprawozdanie POW w Budziwoju 2006 r

35

34

Wykres 7 Liczba dzieci przebywającą w POW w Budziwoju w 2006 r.

POW w Budziwoju przeznaczona jest dla 30 wychowanków, wyłącznie chłopców, od 13
roku życia. Istnieje możliwość przyjmowania do Placówki dzieci młodszych, które nie są
jeszcze uczniami, wychowywanych w niekorzystnych warunkach rodzinnych. POW
w Budziwoju specjalizuje się w opiece nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną zaburzeniami
zachowania, demoralizacją i problemami szkolnymi. Zakres sprawowanej opieki oraz
charakter placówki wyklucza możliwości prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjno –
rewalidacyjnych oraz leczenia uzależnień. Placówka sprawuje opiekę całodobową ciągłą.
Przy Placówce funkcjonuje:
- specjalne 3 – letnie Gimnazjum Publiczne, oraz klasy z przysposobieniem zawodowym,
- hostel – liczba miejsc: 10.
Celem POW w Budziwoju jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu
społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne
trudności w ich wychowaniu.
Katolicka

Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

Zgromadzenia

Sióstr

Opatrzności Bożej jest niepubliczną, placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą
dziecku dzienną i całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla
placówek typu: socjalizacyjnego i interwencyjnego, a także łączy dzienne i całodobowe
działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę.
Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci, które przebywały w KPOW w Łące w latach 20062007.

Tabela 10 Liczba dzieci przebywająca w KPOW w Łące w latach 2006 – 2007
2007
Typ placówki
2006
(stan na 31 V 2007)
Socjalizacyjna

37

36

Interwencyjna

5

3

Źródło; KPOW w Łące 2007

Wykres 8 Liczba dzieci przebywająca w KPOW w Łące w latach 2006 - 2007

Źródło; KPOW w Łące 2007

Placówka socjalizacyjna przeznaczona jest dla 30 dzieci, w szczególności dziewcząt
w normie intelektualnej, w wieku od 3 do 18 lat, z możliwością przedłużenia pobytu do czasu
ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości, jak również
dzieci poniżej 3 roku życia w przypadku zaistniałej sytuacji losowej, a także dzieci
niepełnosprawnych ruchowo.
Placówka interwencyjna przeznaczona jest dla 10 dzieci okresu niemowlęcego,
przygotowywanymi do adopcji lub znajdującymi się w sytuacji kryzysowej.

Tabela 11 Liczba dzieci przebywająca w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
poza powiatem rzeszowskim
2007
Lp
Nazwa placówki
2005
2006
(stan na
31.V.2007 r )

1

Dom Dziecka - Długie

3

0

0

2

Dom Dziecka Moja Rodzina - Prałkowice

1

0

1

3

Dom Dziecka – Rudnik nad Sanem

1

1

1

4

Interwencyjna

1

1

0

Placówka

Opiekuńczo

-

Wychowawcza dla Dziewcząt - Kraków
5

Dom Dziecka Nasza Chata - Przemyśl

4

4

2

6

Dom Dziecka – Nowa Sarzyna

8

8

8

7

Dom Dziecka - Jarosław

11

7

5

8

Dom Dziecka - Sonina

5

5

5

9

PZSI - Sanok

1

0

0

10 Dom Dziecka - Strzyżów

6

5

5

11 Dom Dziecka - Żyznów

22

19

11

12 Pogotowie Opiekuńcze - Rzeszów

18

4

6

13 Dom Dziecka - Rzeszów

28

22

9

Źródło; PCPR w Rzeszowie – opracowanie własne dla potrzeb programu 2007 r

Dziecko w momencie osiągnięcia pełnoletności w rodzinie zastępczej lub
opuszczającej placówkę opiekuńczo – wychowawczą zostaje objęte pomocą mające na celu
jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.

Tabela 12 Liczba osób objętych pomocą w usamodzielnieniu
2004

2005

2006

Pomoc na kontynuację nauki:

30

36

33

Pomoc na usamodzielnienie:

3

1

3

Wychowankowie z rodzin zastępczych:

Wychowankowie z różnego typu placówek:
Pomoc na kontynuację nauki:

9

Pomoc na usamodzielnienie:

2

Źródło; PCPR w Rzeszowie opracowanie dla potrzeb programu 2007

Analizując losy byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych
i rodzin zastępczych należy zauważyć, że niejednokrotnie przygotowanie ich do dorosłego
życia jest niewystarczające. Szczególnie wychowankowie placówek opiekuńczo –
wychowawczych nie mając innych perspektyw życiowych wracają do pierwotnego
dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego gdzie powielają jego negatywne wzorce społeczne.
Istotne wydaje się

zatem tworzenie

nowych

mieszkań

chronionych w

których

wychowankowie rodzin zastępczych czy też placówek opiekuńczo – wychowawczych
nabywali

by

umiejętności

które

pomogą

im

w

samodzielnym

funkcjonowaniu

w społeczeństwie.
Na terenie powiatu (w Internacie ZSR CKU w Trzcianie) funkcjonują 2 mieszkania
usamodzielnienia przeznaczone dla 4 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo – wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, objętych procesem
usamodzielnienia.
Na bieżąco oraz według potrzeb wychowankom objętym procesem
usamodzielnienia udziela się w PCPR w Rzeszowie poradnictwa specjalistycznego oraz
prowadzi się pracę socjalną.
W ramach prowadzonej działalności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
czynione są starania o dostosowanie placówek do obowiązującego standardu opieki
i wychowania. Na obecnym etapie powiat posiada placówki typu socjalizacyjnego
i interwencyjnego, które w miarę możliwości zaspakajają potrzeby w zakresie umieszczanie
dzieci z terenu powiatu rzeszowskiego.

Znaczącym problemem społecznym na terenie powiatu rzeszowskiego jest przemoc
domowa. Z danych Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie wynika, iż jest to zjawisko dość
częste. W przypadku przemocy domowej wypełniane są „Niebieskie Karty” – procedury
interwencji służb w sprawach przemocy w rodzinie.
Tabela 13 Liczba interwencji domowych oraz liczba niebieskich kart sporządzonych
w 2006 roku na terenie jednostek policji powiatu rzeszowskiego.
Liczba
Liczba
interwencji
Niebieskich
Lp
Komisariat policji
domowych
kart
1 Trzebownisko
109
34
2

Boguchwała

3

Głogów Młp.

4

Tyczyn (Chmielnik, Hyżne, Lubenia)

5

Sokołów Młp. (Kamień)

6

Świlcza

7

Błażowa

8

Dynów (miasto i gmina)

349

7

101

17

206

8

150

3

150

29

90

8

73

0

Źródło: Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Wykres 9 Liczba interwencji domowych oraz liczba niebieskich kart sporządzonych w
2006 roku na terenie jednostek policji powiatu rzeszowskiego.

Przyczynami przemocy w rodzinie są najczęściej:
- nieprawidłowe wzorce;
- nieumiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów;

- uzależnienia;
- bezradność wychowawcza;
- trudna sytuacja finansowa (bezrobocie, ubóstwo)
- choroby psychiczne
- zaburzenia osobowości
Często ofiara przemocy jest zmuszona szukać schronienia poza domem rodzinnym. Na
terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonuje działający przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek pełni funkcję hotelową i poradniczą dla
ofiar przemocy oraz świadczy usługi w formie:
- poradnictwa specjalistycznego w tym prawnego, psychologicznego, pedagogicznego
i rodzinnego osobom lub rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód
- bezpiecznego schronienia w sytuacjach uzasadnionych zagrażających zdrowiu lub życiu
osób, rodzin ofiar przemocy
- interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie
kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie.
Tabela 14 Liczba osób korzystających z pomocy w PCPR
2007

2005

2006

kryzysowa)

22

45

24

Liczba osób umieszczonych w OIK w Budziwoju

1

5

3

Liczba

osób

korzystających

z

pomocy,

stan na 31.06

porady,

konsultacji w PCPR (przemoc domowa, sytuacja

Źródło; PCPR w Rzeszowie 2007

Tabela 15 Diagnoza infrastruktury z zakresu pomocy dziecku i rodzinie na terenie
powiatu rzeszowskiego
Nazwa instytucji, placówki,
organizacji pozarządowej

Działalność instytucji, placówek i organizacji
pozarządowych świadczących pomoc dziecku i rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub
Rodzinie w Rzeszowie
częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w formach w
formach instytucjonalnych, wsparcia, pomoc osobom
znajdującym się w sytuacji kryzysowej, ofiarom przemocy,
po
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekanie o niepełnosprawności dla celów pomocy
Orzekania o
społecznej, zatrudnienia oraz korzystania z ulg i uprawnień
Niepełnosprawności w
Rzeszowie
Ośrodek Interwencji
Zapewnienie pomocy i specjalistycznej opieki dla osób
Kryzysowej
dotkniętych przemocą w rodzinie
Ośrodki Pomocy Społecznej:
- MOPS w Dynowie
- MGOPS w Tyczynie
- MGOPS w Sokołowie Młp.
- MGOPS w Głogowie Młp.
- MGOPS w Błażowej
- GOPS w Chmielniku
- GOPS w Krasnem
- GOPS w Boguchwale
- GOPS w Trzebownisku
- GOPS w Świlczy
- GOPS w Lubeni
- GOPS w Hyżnem
- GOPS w Dynowie
- GOPS w Kamieniu
Świetlice socjoterapeutyczne:
- Chmielnik
- Kamień
- Głogów Młp.
Świetlice profilaktyczno
wychowawcze:
- Gmina Boguchwała
- Miasto Dynów
- Gmina Chmielnik
- Gmina Trzebownisko
- Gmina Krasne
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
- Gmina Krasne
- Miasto Dynów
- Gmina Świlcza
- Gmina Tyczyn
- Gmina Sokołów Młp.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń
rodzinnych na terenie danej gminy

Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych w zakresie opieki i
wychowania, realizacja programów terapeutycznych

Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych w zakresie opieki i
wychowania.

Realizacja pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych

- Gmina Chmielnik
- Gmina Tyczyn
Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Mrowli
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Zgłobniu
Dom Pomocy Społecznej:
- Kąkolowka
- Górno
- Chmielnik
- Dynów
- Łąka
Placówki Opiekuńczo –
Wychowawcze:
- Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza w Budziwoju
- Katolicka Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza
w Łące
Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kąkolówce

Szkoła dla dzieci z orzeczeniem Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej do kształcenia specjalnego.
Rehabilitacja
Zawodowa
i
społeczna
osób
niepełnosprawnych
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe,
opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i w formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim
przebywających
Zapewnienie dziecku całodobowej ciągłej lub okresowej
opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych
potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych,
społecznych, religijnych, a także zapewnienie korzystania z
przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia

Dom dla osób przewlekle psychicznie
niepełnosprawnych intelektualnie

chorych

Tabela 16 Infrastruktura w zakresie pomocy dziecku i rodzinie na terenie powiatu
rzeszowskiego
Organizacje
pozarządowe
Gmina
Świetlice
Poradnie
(stowarzyszenia,
kluby)
Trzebownisko
8
1
2
Boguchwała

5

-

-

Chmielnik

3

-

3

Głogów Młp.

2

-

-

Tyczyn

-

-

6

Sokołów Młp.

2

-

1

Krasne

-

-

1

Świlcza

-

-

1

Błażowa

-

-

3

Hyżne

-

Kamień

1

-

1

Lubenia

-

-

-

i

Dynów - miasto

1

Dynów - wieś

-

1

-

Źródło; PCPR w Rzeszowie opracowanie własne 2007

CELE I PRIORYTETY PROGRAMU
Powiatowy program budowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną będzie
stanowić dokument przedstawiający działania powiatu rzeszowskiego w zakresie pomocy
społecznej w stosunku do dziecka i rodziny. Program daje możliwości społeczeństwu dotarcia
do informacji o planach w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na trenie danej
gminy czy danego powiatu.
Cele założone przy budowaniu powyższego programu to:
1. Zbudowanie spójnego systemu rozwiązywania problemów społecznych na obszarze
powiatu rzeszowskiego.
2. Wyznaczenie priorytetów co do podejmowanych zadań.
3. Włączenie do realizacji celów programu powiatowych jednostek działających na rzecz
mieszkańców powiatu.
4. Planowe i usystematyzowane wykorzystywanie istniejącego potencjału (zasobów) ludzkiego, lokalowego, finansowego.
5. Wyznaczenie konkretnych zadań i określenie czasu realizacji oraz źródeł ich finansowania.
6. Zwrócenie uwagi na różnorodność problemów społecznych i określenie skali danego
zjawiska na terenie powiatu.

Powiatowy program budowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną wpisuje się
w Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych zwłaszcza w cele które
dotyczą omawianej problematyki. Poniżej zaprezentowano cele i zadania zawarte w strategii,
które wyznaczają kierunek polityki powiatu w zakresie opieki i wsparcia dziecka i rodziny.

CELE SZCZEGÓŁOWE :
w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie rzeszowskim

A. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinach i łagodzenie jej skutków.

Kierunki działań:
1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez:


skuteczne i kompleksowe działanie wszystkich służb, instytucji i organizacji
zajmujących się problemem przemocy w rodzinie



stworzenie kompleksowego systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez
koordynację, edukację i integrację osób i instytucji działających na rzecz pomocy
ofiarom przemocy.



podjęcie działań wobec sprawców przemocy poprzez opracowanie i realizację
programów korekcyjno-edukacyjnych.

2. Udzielanie specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy poprzez:


objęcie ofiar przemocy poradnictwem specjalistycznym, a w szczególności:
poradnictwem socjalnym, psychologicznym, prawnym i terapią rodzinną



podejmowanie działań o charakterze interwencji kryzysowej i pracy socjalnej



prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy
w rodzinie



zapewnienie schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej w Górnie



utworzenie i prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie na terenie powiatu rzeszowskiego.



prowadzenie i tworzenie grup terapeutycznych i grup wsparcia dla ofiar przemocy

3. Organizowanie szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu w celu podniesienia
kwalifikacji

i

nabycia

umiejętności

niezbędnych

do

pracy

z

ofiarami

i sprawcami przemocy.
4. Koordynacja działań na szczeblu powiatu w zakresie skutecznego przeciwdziałania
zjawisku przemocy w rodzinie i łagodzeniu jej skutkom na terenie powiatu

B. Stworzenie powiatowego systemu pomocy dziecku i rodzinie.

Kierunki działań:
1. Opracowanie diagnozy sytuacji dziecka i rodzin z terenu powiatu poprzez zebranie danych,
sporządzenie ich analizy i określenie potrzeb w tym zakresie.
2. Stworzenie i wdrożenie programu pomocy dziecku i rodzinie we współpracy z gminami
powiatu rzeszowskiego i na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb.
3. Pomoc i wsparcie rodzin w środowisku lokalnym w tym wsparcie dla rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym.
4. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z terenu powiatu, znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych
i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne ośrodki oraz dla osób i rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym
5.Prowadzenie działań o charakterze pracy socjalnej dla: rodzin, rodziców naturalnych dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych w celu
powrotu dzieci do środowiska rodzinnego oraz dla wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.
6. Prowadzenie terapii rodzinnej.
7. Rozwój rodzinnych form opieki zastępczej poprzez kontynuację Programu „Z placówki do
rodziny”
8. Tworzenie warunków do powrotu dziecka do rodziny i środowiska, reintegracja rodziny
9. Realizacja zadań Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na podstawie corocznie zawartego
porozumienia w sprawie zlecania realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy
społecznej

przypisanych

ośrodkom

adopcyjno

opiekuńczym

w

ramach

wspólnie

prowadzonych działań:
-

współpraca

ze

środowiskiem

lokalnym,

w

szczególności

z

jednostkami

organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi,
instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, kościołami i związkami
wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,
-

poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię rodzinną dla rodziców dzieci
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

-

działalność diagnostyczno-konsultacyjna, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie
i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka,

-

wspieranie

rodzin

naturalnych

w

wypełnianiu

ich

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej,
-

prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, oraz
kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych oraz wydawanie kandydatowi do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego
potwierdzenie ukończenia szkolenia dla rodzin zastępczych oraz opinię o spełnieniu
przez tę rodzinę określonych warunków.

10. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym należytej opieki ze strony
rodziny naturalnej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie
powiatu i po za jego terenem.
11. Pomoc dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
12. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pomocy
dziecku i rodzinie na terenie powiatu rzeszowskiego.

C. Integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
i osób w podeszłym wieku w celu poprawy jakości ich życia.

Kierunki działań:
1.

Pomoc

w

organizacji

i

dofinansowywanie

imprez

integracyjnych

dla

osób

niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu
2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla
osób niepełnosprawnych.
2. Dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych.
3.Likwidacja

barier

architektonicznych,

urbanistycznych,

transportowych,

w komunikowaniu się i technicznych.
4. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rozszerzenie ich działalności i pokrywanie
kosztów uczestnictwa osób pochodzących z teren powiatu.
5. Aktywizacja osób niepełnosprawnych do udziału w sporcie, kulturze, rekreacji i turystyce
6. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie pożyczek na rozpoczęcie
działalności gospodarczej i rolniczej.
7. Pomoc w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
8. Umieszczanie osób w podeszłym wieku w domach pomocy społecznej i w ośrodkach
wsparcia.

9. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie integracji i rehabilitacji zawodowej i społecznej.

D. Poprawa jakości usług świadczonych w instytucjach pomocy społecznej, tworzenie
nowych instytucji zgodnych z potrzebami mieszkańców powiatu oraz rozwój zawodowy
kadr pomocy społecznej.

Kierunki działań:
1. Realizacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej w celu osiągnięcia
standardu jakości usług.
2. Realizacja programów standardu jakości usług opieki i wychowania w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
3. Prowadzenie i przekształcanie istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych
i dostosowywanie ich do potrzeb wynikających z ustawodawstwa.
4. Utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie w powiecie
5. Prowadzenie i tworzenie mieszkań chronionych dla wychowanków opuszczających
placówki opiekuńczo.-wychowawcze i rodziny zastępcze.
6. Organizowanie szkoleń i doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników
pomocy społecznej z terenu powiatu.

KIERUNKI DZIAŁAŃ W PROGRAMIE
Misją (celem głównym) powiatowego programu jest
Zapewnienie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

Cele szczegółowe obejmują:

1.Profilaktykę i edukację w rodzinach zagrożonych dysfunkcjami poprzez działania
służb społecznych z terenu powiatu i gmin
Kierunki działań:
- podejmowanie działań interwencyjnych w rodzinach z grup ryzyka lub zagrożonych
dysfunkcjami celem poprawy ich funkcjonowania;

- monitorowanie rodzin zagrożonych i dysfunkcjonalnych poprzez nadzór, wsparcie, edukację
i rozwijanie umiejętności społecznych;
- tworzenie systemu pomagania i wspierania rodzin;
- prowadzenie działań o charakterze pracy socjalnej dla: rodzin, rodziców naturalnych dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych w celu
powrotu dzieci do środowiska rodzinnego oraz dla wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
- rozpoznanie i profesjonalna ocena zagrożeń dobra dziecka i rodziny (podejście
interdyscyplinarne)
- tworzenie systemu pomagania, edukowania i wspierania rodzin
- promowanie modelu zdrowej rodziny
- profesjonalna pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin niewydolnych
wychowawczo

2. Rozwijanie środowiskowych form pomocy w rodzinie.
1. Pomaganie w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich
2. Wspomaganie funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny poprzez formy wsparcia
dziennego
3. Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży
4. Zapobieganie umieszczenia dzieci poza rodziną
5. Przygotowywanie rodzin biologicznych do powrotu dzieci funkcjonujących w zastępczych
formach opieki

3. Koordynację i współpracę z instytucjami pomocy społecznej z terenu powiatu
w zakresie rozwijania rodzinnych i środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie
Kierunki działań:
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, terapii rodzinnej i interwencji kryzysowej dla
rodzin z terenu powiatu.
- rozwój rodzinnych form opieki zastępczej poprzez kontynuację Programu „Z placówki do
rodziny”,
- tworzenie i rozwój zawodowych rodzin zastępczych i rodzin zaprzyjaźnionych dla dzieci
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

- promocja i edukacja w zakresie rodzinnych form opieki zastępczej poprzez organizowanie
spotkań, imprez integracyjnych i innych form edukacyjnych na rzecz zastępczego
rodzicielstwa
- współpraca z instytucjami pomocy społecznej z terenu powiatu w zakresie tworzenia
i funkcjonowania środowiskowych form wsparcia dziecka i rodziny celem wspomagania
funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzin;
- organizacja spotkań, szkoleń i warsztatów dla kadry pomocy społecznej o tematyce
związanej z pracą socjalną na rzecz dziecka i rodziny;
- profilaktyka działań w rodzinach celem poprawy funkcjonowania rodzin w środowisku
lokalnym.

4. Reintegrację rodziny celem powrotu dziecka do rodziny naturalnej
Kierunki działań:
- praca socjalna z rodzinami naturalnymi dzieci przebywającymi w placówkach i rodzinach
zastępczych celem przygotowania dzieci do powrotu do rodzin;
-

poprawa

funkcjonowania

rodziny

poprzez

edukację,

wsparcie,

pomoc

i interwencję kryzysową;
- szkolenie kadry pomocy społecznej z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu
w zakresie treningów i umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania
funduszami w rodzinach.

5. Przygotowanie wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo –
wychowawczych do samodzielnego radzenia sobie w życiu dorosłym
Kierunki działań:
- tworzenia grup wsparcia i mieszkań usamodzielnienia przy placówkach opiekuńczo
wychowawczych celem rozwijania umiejętności radzenia sobie w życiu dorosłym;
- praca socjalna z wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin
zastępczych po ich opuszczeniu w celu prawidłowego funkcjonowania
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej na
rzecz usamodzielnienia się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo
wychowawczych;
- nadzór nad pobytem w mieszkaniu usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo
– wychowawczych i rodzin zastępczych.

- rozwijanie samodzielności wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez
pobyt w grupie usamodzielnienia się wychowanków w oparciu o rodzinny model życia
- realizowanie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia przez usamodzielnianie się
wychowanków w czasie pobytu i opuszczania placówek opiekuńczo – wychowawczych
i rodziny zastępczej

EWALUACJA I MONITORING REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ
Program dotyczący systemu opieki nad dzieckiem i rodziną będzie podlegał ewaluacji
na przestrzeni kolejnych lat. Ewaluacja powinna:
• Sprzyjać rozwojowi instytucji pomocy społecznej i projektów, które są w niej
realizowane
• Przyczyniać się do wzrostu skuteczności działań i odpowiedzialności osób, które te
działania realizują
• Pomóc odpowiedzieć na pytanie: czy obrany kierunek jest właściwy
• Przyczyniać się do promocji instytucji pomocy społecznej.
W ramach ewaluacji prezentowanego programu prowadzony będzie monitoring.
Monitorowana musi być przede wszystkim diagnoza środowiskowa. Od zebranych danych,
dotyczących poszczególnych elementów diagnozy środowiskowej, zależeć będzie czy
wyznaczone w programie cele są wystarczające i w jakiej kolejności będą realizowane.
Monitoring diagnozy środowiskowej pozwoli również określić, które z opracowanych
kierunków działań powinny być realizowane i w jakim czasie. Okaże się również, które
z projektów socjalnych wyznaczonych w poszczególnych kierunkach działań, powinny być
uruchamiane. W zakresie ewaluacji prowadzona będzie również ocena. Ocenie podlegać będą
przede wszystkim:
• Stopień realizacji celów szczegółowych,
• Badane wskaźniki,
• Metody i techniki realizacji poszczególnych zadań w projektach socjalnych,
• Skuteczność działań podejmowanych w programie

Wskaźniki ewaluacji:


Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej



Liczba instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny



Liczba miejsc wsparcia dziennego w poszczególnych typach placówek



Liczba dzieci umieszczonych w adopcji



Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziny: spokrewnione z dzieckiem,
niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne,
specjalistyczne, o charakterze pogotowia rodzinnego



Liczba rodzin zastępczych,



Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,



Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu:
socjalizacyjnego, rodzinnego



Liczba usamodzielniających się wychowanków (powyżej 18 r. ż.), w tym:
opuszczających rodziny zastępcze i placówki



Liczba rodzin usamodzielnionych, u których nastąpiła poprawa funkcjonowania
społecznego



Liczba osób przeszkolonych i przygotowanych do pracy z dzieckiem i rodziną



Liczba udzielonych porad, przeprowadzonych terapii i dokonanej interwencji
kryzysowej



Liczba utworzonych mieszkań usamodzielnienia i grup wsparcia



Liczba interwencji policji i pomocy społecznej w sprawach przemocy w rodzinie
z użyciem procedury „Niebieskiej Karty” i przeprowadzeniem wywiadu wraz
z kwestionariuszem Niebieska Karta

ZAKOŃCZENIE
Najważniejszymi obecnie zadaniami wynikającymi z niniejszego programu jest
kontynuowanie reformy nowego jakościowo systemu pomocy dziecku i rodzinie,
a w szczególności:
• odchodzenie od starych form i schematów
• tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych
• rozwijanie poradnictwa rodzinnego, reintegracja rodziny
• rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem w postaci rodzin zastępczych,
adopcyjnych, zawodowych rodzin zastępczych
• wspieranie rodzin dysfunkcyjnych (przed i po umieszczeniu dzieci poza domem)
• systematyczne monitorowanie losów dziecka umieszczonego poza domem i praca
socjalna z jego rodziną
• wsparcie działań pracownika socjalnego poradnictwem specjalistycznym
•

zintensyfikowanie

działań

profilaktycznych

zapobiegających

konieczności

podejmowania przez służby społeczne interwencji kryzysowych
• koordynowanie całości działań wobec dziecka i jego rodziny przez pracownika
socjalnego
• odpowiednie wyszkolenie pracowników socjalnych do pracy z rodzinami
• rozszerzanie kontaktów pracowników socjalnych
• angażowanie pracowników ochrony zdrowia w sprawy zaniedbanych dzieci.
Aby system pomocy dziecku i rodzinie działał sprawnie, ważne jest również
zdefiniowanie obszaru pomocy dziecku i rodzinie nie w kategoriach jedynie kosztów, ale
dalekosiężnych i opłacalnych dla środowiska lokalnego inwestycji społecznych. Inwestycji
nastawionych głównie na zapobieganie niepożądanym zmianom, rozwijanie umiejętności
rodzicielskich, a w konsekwencji poprawę jakości życia dzieci i rodzin.
W lokalnym systemie wsparcia dziecka i rodziny należy brać pod uwagę udział
również innych podmiotów i instytucji działających w środowisku lokalnym. Mają one istotne
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rodziny w jej miejscu zamieszkania. Program
budowania lokalnego systemu wsparcia powinien być kompleksowy, wielodyscyplinarny
i dotyczyć problemów, które dotykają rodziny żyjące w danej społeczności. Spójny
i zintegrowany system pozwala na zapobieganie wielu niepożądanym zjawiskom
i problemom społecznym Tak rozumiany program może stanowić pełne, kompleksowe ujęcie
systemu wsparcia dziecka i rodziny.
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