Sprawozdanie z realizacji
Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
w 2012 roku

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, LUTY 2013

I. Główne kierunki rozwoju tzw. cele strategiczne Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych lata 2007 – 2013 wytyczone zostały Uchwałą Nr XI/55/2007
Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 18.10.2007 r. zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w
2009 r. i są to :
1. Przeciwdziałanie kryzysom w rodzinie.
2. Organizacja systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
4. Przeciwdziałanie bezrobociu
5. Rozwój infrastruktury socjalnej oraz aktywizacja społeczności lokalnej.
Adresatem strategii jest społeczność zamieszkała na terenie Powiatu
Ząbkowickiego. Strategia stanowi podstawę lokalnej polityki społecznej, której zadaniem
jest zbudowanie w miarę spójnego i skutecznego systemu ochrony bezpieczeństwa
socjalnego członków naszej społeczności tak, aby dać im możliwość i gwarancję
zaspokojenia różnorodnych potrzeb, dążeń, aspiracjii oczekiwań.
Dla każdego celu strategicznego zostały określone cele operacyjne.
1. Cel strategiczny: przeciwdziałanie kryzysom w rodzinie.
Cel operacyjny: przeciwdziałanie niewydolności opiekuńczo – wychowawczej
rodziców i demoralizacji nieletnich.
Zadania: stworzenie systemu wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży poprzez:
A. Organizowanie
poradnictwa,
terapii
i
warsztatów
umiejętności
wychowawczych dla rodziców w Powiatowym Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli,
B. Organizowanie w szkołach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
wspomagających
bądź
rozwijających
ich
kompetencje
poprzez
wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania.
C. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych zapobiegających
społecznemu wykluczeniu ze szczególnym uwzględnieniem zajęć o
charakterze socjoterapeutycznym.
D. Wsparcie pracy Powiatowego Centrum Poradnictwa
PsychologicznoPedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. poprzez
zabezpieczenie środków finansowych na szkolenia pracowników Centrum,
pedagogów szkół i placówek oświatowych a także Rad Pedagogicznych w
zakresie aktualnie występujących zagrożeń wśród nieletnich.
E. Udostępnienie dla Centrum Poradnictwa dodatkowego pomieszczenia bez
barier
architektonicznych
do
przeprowadzania
badań
dzieci
niepełnosprawnych.
F. Organizowanie
i
finansowanie
doskonalenia
pedagogicznopsychologicznego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu w
zakresie nabywania umiejętności wspierających funkcjonowanie rodziny i
relacji rodzina-uczeń-szkoła.
G. Podejmowanie przez szkoły i placówki oświatowe przedsięwzięć
realizujących m.in. programy pt.: „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła z klasą”.
H. Pozyskiwanie środków zewnętrznych zapewniających zwiększenie
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie szkół i placówek oświatowych
i w ich otoczeniu.
I. Rozszerzenie dotychczasowej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Bardzie poprzez:
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a)

b)

świadczenie pomocy psychologicznej i udzielanie wsparcia w miejscu
zamieszkania osobom pokrzywdzonym, we współpracy z właściwym ośrodkiem
pomocy społecznej,
prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i wychowawców w zakresie przemocy,
uzależnień i innych sytuacji kryzysowych.

Odpowiedzialni: samorząd powiatowy, Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektor Powiatowego Centrum
Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego
i
Doskonalenia
Nauczycieli
w
Ząbkowicach Śl., dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bardzie.
Partnerzy: ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Ząbkowicach Śl. Termin realizacji: do 2013 r.
2. Cel strategiczny: organizacja systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą.
1)

Cel operacyjny: odejście od instytucjonalnych
dzieckiem na rzecz rozwoju rodzinnych form opieki.
Zadania:

form

opieki

nad

A. Tworzenie zawodowych, wielodzietnych i specjalistycznych rodzin zastępczych,
B. Zapobieganie umieszczeniom dzieci w placówkach poprzez wczesne
reagowanie na kryzys w rodzinie. Udział w posiedzeniach gminnych zespołów
interdyscyplinarnych.
C. Prowadzenie pracy socjalnej z rodziną, której dzieci zostały umieszczone w
domach dziecka lub w rodzinach zastępczych w celu ich powrotu do rodziny.
D. Organizowanie opieki i pomocy psychologicznej w rodzinach zastępczych oraz
udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
umieszczonych w tych rodzinach.
Odpowiedzialni: samorząd powiatowy, samorządy gminne.
Realizatorzy : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl., kuratorzy,
wychowawcy, ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Termin
realizacji do końca 2013 r.
2) Cel operacyjny: stworzenie warunków dla usamodzielniania
wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych:
Zadania:
A. W miarę możliwości finansowych powiatu tworzenie mieszkań chronionych dla
usamodzielnionych wychowanków placówek i rodzin zastępczych.
B. Pomoc w integracji ze środowiskiem pełnoletnim osobom opuszczającym
placówki opiekuńczo wychowawcze, rodziny zastępcze i inne poprzez pracę
socjalną , pomoc w realizacji indywidualnych planów usamodzielnienia oraz
umożliwienie udziału w projektach UE,
C. Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi,
nauka planowania życia i zaspakajania potrzeb własnym staraniem poprzez
uczestnictwo w życiu tzw. grupy usamodzielnianej w Domu Dziecka
„Jutrzenka”,
Odpowiedzialni : samorząd powiatowy, samorządy gminne.
Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl., Dom Dziecka
„Jutrzenka” w Bardzie. Partnerzy: wójtowie, burmistrzowie, opiekunowie osób
usamodzielnianych, ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, Centrum
Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w
Ząbkowicach Śl., Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl., Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śl. Termin realizacji: do końca 2013 r.
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3. Cel strategiczny: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
1) Cel operacyjny: aktywizacja osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób starszych.
Zadania:
A. Udzielanie pomocy finansowej w celu organizowanie zajęć dla osób
starszych w istniejących świetlicach środowiskowych, klubach, domach
pomocy, ośrodkach kultury, świetlicach wiejskich itp.
B. Rozpowszechnianie w prasie lokalnej dobrych praktyk dotyczących życia w
społeczeństwie ludzi starszych (uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka,
funkcjonowanie Klubów Seniora itp.)
C. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.
Odpowiedzialni: samorząd powiatowy,
Partnerzy: ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej,
domy pomocy społecznej, sołtysi. Termin realizacji: do 2013 r.
2)

Cel
operacyjny:
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
osób
niepełnosprawnych
poprzez
rehabilitację
społeczną
i zawodową oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.
Zadania:
A. W miarę możliwości zapewnienie opieki osobom psychicznie chorym poprzez
utworzenie i zapewnienie funkcjonowania powiatowego ośrodka wsparcia dla
osób psychicznie chorych,
B. Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy Domu
Pomocy Społecznej w Opolnicy oraz warsztatów terapii zajęciowej przy Domu
Opieki im. Św. Jadwigi Śl. w Henrykowie.
C. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych w tym pierwszej kolejności dzieciom
i młodzieży.
D. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
dla organizacji pozarządowych.
E. Dofinansowanie
osobom
niepełnosprawnym
zaopatrzenie
w
sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
F. Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych.
G. Realizacja Programu PFRON: „Wyrównywanie różnic między regionami”
w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
H. Utrzymanie dotychczasowej infrastruktury domów pomocy społecznej na
terenie powiatu tj. domów pomocy dla osób somatycznie przewlekle chorych w
zależności
od
potrzeb:
w
Ziębicach,
Ząbkowicach
i Henrykowie, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie w Opolnicy, domu pomocy społecznej dla psychicznie chorych
kobiet w Brzeźnicy oraz osiągnięcie do roku 2010 standardów określonych
w stosownym rozporządzeniu o domach pomocy społecznej.
I. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji i kontaktu ze środowiskiem
szkolnym poprzez organizowanie i finansowanie indywidualnego nauczania.
J. Utrzymanie i prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu lekkim i umiarkowanym. Objęcie
szczególną opieką absolwentów szkoły w zakresie poszukiwania i podjęcia pracy
i ich życiowego usamodzielnienia.
K. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych oraz zajmujących się
aktywizacją ludzi starszych, w tym również formie wsparcia materialnego.
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L. Organizowanie wśród dorosłych, dzieci i młodzieży grup wolontariuszy chętnych
do niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Odpowiedzialni: samorząd powiatowy, Realizatorzy : Zarząd Powiatu, Wydział
Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Centrum Pomocy Rodzinie w
Ząbkowicach Śl. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. , dyrektorzy szkól
ponadgimnazjalnych. Partnerzy: organizacje pozarządowe.
Termin realizacji: do
2013 r. z tym że pkt. H do końca 2010 r.



Rehabilitacja zawodowa poprzez ułatwienie osobie niepełnosprawnej
uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu
zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa
zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zadania:
A. Pośrednictwo
pracy
i
poradnictwo
zawodowe
oraz
szkolenie
i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych.
B. Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub
istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, adaptacji
pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych lub adaptacji i
nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w
zakładzie pracy.
C. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
D. Udzielanie osobom niepełnosprawnym
pomocy na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
E. Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na
rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.
Odpowiedzialni: samorząd powiatowy,
Realizator : Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl.
Partnerzy ; organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach SL. Termin realizacji: do 2013 r.

4. Cel strategiczny: przeciwdziałanie bezrobociu.
1) Cel operacyjny: zmniejszenie liczby bezrobotnych
Zadania:
A. Wsparcie realizacji celu strategicznego zawartego w Strategii Rozwoju
Gospodarczego Powiatu – poprawa warunków życia każdego mieszkańca powiatu,
zmniejszenie bezrobocia do poziomu minimum.
B. Aktywne i zapobiegawcze działania dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
- aktywizacja zawodowa młodzieży
- program aktywizacji zawodowej dla matek samotnie wychowujących dzieci.
C. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia oraz wsparcie grup
szczególnego ryzyka dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie.
D. Podwyższenie jakości i usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
zatrudnienie psychologa.
E. Promocja integracji i zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy osób
niepełnosprawnych.
F. Propagowanie postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród rolników.
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G. Zapewnienie
ścisłej
współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy.

wójtów,

burmistrzów,

Starosty

Odpowiedzialni: samorząd powiatowy, samorządy gminne,
Realizator : Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl.
Partnerzy: ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Ząbkowicach Śl., organizacje pozarządowe. Termin realizacji: do 2013 r.

5. Cel strategiczny: rozwój infrastruktury socjalnej
społeczności lokalnej.
1) Cel operacyjny: Podnoszenie jakości usług społecznych.

oraz

aktywizacja

Zadania:
A. Wzmacnianie
potencjału
kadr
służb
społecznych,
organizowanie
i finansowanie szkoleń dla pracowników jednostek pomocy społecznej,
B. Tworzenie
możliwości
nabywania
przez
nie
nowych
kwalifikacji
i umiejętności,
C. Inspirowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie polityki społecznej
we współpracy z partnerami społecznymi,
D. Koordynacja współpracy poszczególnych instytucji i służb,
E. Tworzenie programów współpracy instytucji i służb oraz organizacji
pozarządowych
F. Zapewnienie zatrudnienia adekwatne do ustawy o pomocy społecznej
Odpowiedzialni: samorządy gminne, samorząd powiatowy,
Partnerzy: ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Termin realizacji: praca ciągła do 2013 r.

kuratorzy,

2) Cel operacyjny: Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego
Zadania:
A. Kształtowanie
postaw
obywatelskich
poprzez
akcje
informacyjne
i edukacyjne, kreowanie opinii i świadomości społecznej pozbawionej
negatywnych stereotypów postrzegania życia społecznego
B. Wzmacnianie aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu,
C. Działania na rzecz inicjatyw społeczności lokalnych,
D. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym,
E. Rozwijanie i umacnianie współpracy jednostek administracji publicznej
z sektorem pozarządowym,
F. Opracowanie i uchwalanie w kolejnych latach programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi przez Samorządy Gminne i Samorząd Powiatowy.
Odpowiedzialni: samorządy gminne, samorząd powiatowy,
Partnerzy: lokalne instytucje oświaty, lokalne instytucje pomocy społecznej,
organizacje pozarządowe.
Termin realizacji: do 2013 r.
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II. Szczegółowy opis realizacji celów strategicznych w 2012 r. został opracowany na
podstawie materiałów przygotowanych m.in. przez Wydział Oświaty tut. Starostwa,
Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl., Centrum Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego w Ząbkowicach Śl., Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie, Dom
Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. oraz na podstawie
informacji uzyskanych z poszczególnych gmin naszego powiatu.

1. Cel strategiczny: przeciwdziałanie kryzysom w rodzinie.
Cel operacyjny: przeciwdziałanie niewydolności opiekuńczo-wychowawczej
rodziców i demoralizacji nieletnich.
Z informacji przedstawionej przez Wydział Oświaty tut. Starostwa wynika, że wszystkie
zadania zmierzające do przeciwdziałania niewydolności opiekuńczo-wychowawczej
rodziców i demoralizacji nieletnich
przypisane w strategii powiatowym placówkom
oświatowym zostały w 2012 w roku zrealizowane.
W 2012 r. przeprowadzonych zostało 2.960 godzin zajęć pozalekcyjnych w ramach
realizacji projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”.
W ramach zajęć odbywały się między innymi zajęcia o charakterze psychologicznopedagogicznym rozwijającym oraz wyrównawczym. W ramach tego projektu realizowane
były moduły dotyczące Skillstreamingu – aktywnego uczenia się umiejętności
prospołecznych, planowania kariery do samodzielnej pracy oraz indywidualne doradztwo i
opieka psychologiczna dla beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie.
Projekt pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowany był
w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w:
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach
Śląskich,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu
Ząbkowickim,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach
Śląskich.
W projekcie wzięło udział 1.070 uczniów. Wartość zrealizowanych zajęć w 2012 r. wyniosła
320.178,00 zł.
Ponadto w 2012 roku realizowanie były zajęcia pozalekcyjne wynikające z art. 42 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) –
7.865 godzin. W zajęciach w ramach art. 42 ustawy Karta Nauczyciela uczestniczyło
1.630 uczniów.
Zajęcia realizowane w ramach tzw. „19 godziny” realizowane były we wszystkich szkołach
ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu.
W zajęciach realizowanych w ramach projektu „Indywidualne programy nauczania
wsparciem dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach
Śląskich” przeprowadzono 96 godzin zajęć edukacyjnych. Zajęcia realizowane były w
ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla uczniów klas I – III
Szkoły Podstawowej. W zajęciach realizowanych w ramach projektu „Indywidualne
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programy nauczania wsparciem dla uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Ząbkowicach Śląskich” uczestniczyło 14 uczniów. Wartość zajęć
zrealizowanych w ramach projektu wyniosła 9.561,00 zł.
W pozostałych zajęciach uczestniczyło 375 uczniów którzy brali udział w zajęciach
poszerzających ich wiedzę i umiejętności z zakresu oferowanego przez prowadzących.
We wszystkich ośmiu prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki szkołach i placówkach
oświatowych realizowanych było w 2012 r. 16 różnorodnych programów profilaktycznych
uwzględniających faktyczne potrzeby uczniów i wychowanków. Wszystkie programy
spełniały standardy efektywności i jakości oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych,
a także zawierały treści odnoszące się do sfery oddziaływań dydaktycznych.
W programach uczestniczyło blisko 1.700 uczniów.

Najbardziej popularne realizowane programy to :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Profilaktyka, zagrożenie zjawiskami (narkotyki, alkohol)
Profilaktyka zdrowotna „Jak pokonać stres”
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu
Krajowy Program Zwalczania AIDS i zapobieganiu zakażeniom HIV
Skillstreaming – efektywne uczenie się umiejętności prospołecznych
Program Profilaktyczny Tak czy Nie
Program profilaktyczny Bezpieczne wakacje
Spójrz inaczej na agresję
Trening umiejętności rozwiązywania konfliktów
Style społeczne komunikowania się
Rzuć Palenie Razem z Nami
Program Profilaktyki Uzależnień – dopalacze
Odpowiedzialność karna dzieci i młodzieży
„Jestem z ludźmi” – program realizowany z uczniami szkół Ponadgimnazjalnych
„Warsztaty samopoznania i samooceny” – program realizowany z uczniami szkół
gimnazjalnych

Ponadto przeprowadzony został przez przedstawicieli Sekcji
Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich cykl szkoleń z zakresu:
-

Prewencji

Komendy

zapobiegania i zwalczania demoralizacji
czynów karalnych na terenie szkoły i poza nią
wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych
wybryków chuligańskich
odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne
zapoznania z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym
zapoznania ze zmianami w przepisach o ruchu drogowym
przeciwdziałania agresji wśród młodzieży

W zakresie realizacji zadania dot. wsparcia pracy Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. poprzez
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zabezpieczenie środków finansowych na szkolenia pracowników Centrum, pedagogów
szkół i placówek oświatowych a także Rad Pedagogicznych
w zakresie aktualnie
występujących zagrożeń wśród nieletnich - w roku 2012 przeprowadzone zostały
szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie następujących treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bezpieczna szkoła
„Zagrożenia w szkole” – materiał szkoleniowy na Radę Pedagogiczną
Seminaria szkoleniowe – „Szkoła niebezradna”
Udzielanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Diagnozowanie potrzeb, prowadzenie badań
Przemoc w szkole
Dopalacze
Uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyki)
Mediator
Warsztaty kontroli złości
Trening zastępowania agresji
Bezpieczna szkoła
Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w procesie wspierania uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Równe szanse w dostępie do edukacji uczniów z niepełnosprawności
ADHD, Zespół Touretta, rozpoznawania i praktyczne sposoby terapii. Postępowanie
w szkole i rodzinie z dziećmi dotkniętymi zaburzeniami
Arteterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Wykorzystanie różnych gałęzi
arteterapii do tworzenia ciekawych planów pracy pedagogicznej.
Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej
konfrontacji.
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w
środowisku szkolnym.

Ponadto przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili szkolenia z zakresu
zagrożeń powodowanych przez narkotyki i dopalacze.Koszt: 7.400 zł., 101 osób
przeszkolonych
Koszt: 6.800,00 zł, 114 osób przeszkolonych
Odnoście celu operacyjnego dotyczącego organizowanych zajęć dydaktycznych
doskonalenia pedagogiczno-psychologicznego nauczycieli szkół i placówek oświatowych
Powiatu w zakresie nabywania umiejętności wspierających funkcjonowanie rodziny
i relacji rodzina-uczeń-szkoła zorganizowane zostały szkolenia m. in. z zakresu:
1.
2.
3.
4.
5.

Profilaktyka agresji i przemocy: Tyle wolności ile mądrości
Koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Diagnozowanie potrzeb i problemów, prowadzenie badań
Jak interpretować wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych?
Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczyciela. Relacje interpersonalne
nauczyciel – uczeń.
6. Zadania zespołów wspierających uczniów ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi. Skuteczne metody i formy realizacji.
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Oprócz tego w Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śl.
odbywały się spotkania Grupy Wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych z terenu
Powiatu Ząbkowickiego. Zajęcia odbywały się 1 raz w miesiącu. W roku 2012 odbyło się 8
spotkań, w których uczestniczyło 74 osoby.
W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli zorganizowano następujące formy doskonalenia
nauczycieli w zakresie nabywania umiejętności wspierających funkcjonowanie rodziny
i relacji rodzina - uczeń - szkoła:
− Warsztaty zastępowania agresji.
− Twórcze rozwiązywanie dziecięcych konfliktów, likwidowanie uprzedzeń poprzez
zabawę i komunikację w grupie rówieśniczej.
− Elementy integracji sensorycznej jako metody pracy dla dzieci upośledzonych, z
ADHD, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
− Zjawisko fali jako odmiana przemocy rówieśniczej.
− Zadania zespołów wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiskuteczne metody i formy realizacji.
− ADHD, Zespół Touretta, zaburzenia opozycyjno-buntownicze.
W powyższych szkoleniach uczestniczyło 170 osób. Na szkolenia przeznaczono 4.800 zł.
W czterech szkołach ponadgimnazjalnych realizowane były programy „Bezpieczna
szkoła”, „Szkoła z klasą”:
−
−
−
−

w
w
w
w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich
III Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu posiadają certyfikaty
wypracowanie i wdrożenie działań na rzecz bezpieczeństwa młodzieży.

poświadczające

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. również w ramach zadań dot. Przeciwdziałania
niewydolności opiekuńczo-wychowawczej udzieliło wsparcia 715 osobom w tym było
65 dzieci, poprzez ich udział w warsztatach umiejętności wychowawczych, terapii i
poradnictwa. Liczba osób które przezwyciężyły trudności w wyniku działań Centrum: 405.
Zapotrzebowane na systematyczną pracę terapeutyczną, warsztatową jest jednak
zdecydowanie większe od możliwości kadrowych placówki. Stąd tylko 50% osób
starających się mogło otrzymać pomoc.
W zakresie rozszerzenia dotychczasowej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Bardzie - Ośrodek Interwencji realizował zadania w zakresie świadczenia pomocy
psychologicznej, terapeutycznej, wsparcia, poradnictwa i schronienia osobom
pokrzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie w tym również w miejscu zamieszkania.
Pomoc psychologiczną otrzymało 200 osób, wsparcie i poradnictwo 129 osób, 3 osoby
skorzystały z pomocy prawnej, 26 osób z pomocy terapeutycznej.
Ośrodek
udzielał
również
pomocy
poprzez
punkty
interwencji
kryzysowej
w Ciepłowodach, Ziębicach i Stoszowicach, co w pełni wypełniło cele ze strategii pod
kątem udzielania wsparcia w miejscu zamieszkania osób pokrzywdzonych.
Realizacje tych zadań ocenia się jako dobrą.
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2. Cel strategiczny : organizacja systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą.
1) Cel operacyjny : odejście od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na
rzecz rozwoju rodzinnych form opieki.
W wyniku działań PCPR w 2012 roku zgłosiły się trzy rodziny na szkolenie, które zostały
przeszkolone w zakresie pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Utworzona
została jedna rodzina zawodowa. Ponadto przeszkolono 31 rodzin niezawodowych w
zakresie kompetencji wychowawczych. W 2012 r. na terenie powiatu funkcjonowało
8 zawodowych rodzin zastępczych w tym dwa pogotowia rodzinne. W placówkach
i rodzinach zastępczych przebywało w 2012 r. 217 dzieci z czego 61 dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
Praca socjalna w celu powrotu dzieci do domów rodzinnych prowadzona była zarówno
z rodzinami dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak też
z rodzinami dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Dom Dziecka „Jutrzenka”
współpracuje z rodzinami biologicznymi dzieci w rożnych formach. Są to spotkania,
imprezy okolicznościowe, wsparcie w załatwianiu swoich codziennych spraw oraz sposobu
ubiegania się o przepustki i codzienne kontakty z dziećmi oraz powrót ich dzieci do domu.
Rodzice w placówce otrzymują wsparcie pedagogiczne i psychologiczne. Współpraca z
rodzicami układa się różnorako; często zauważalne są pozytywne efekty pracy, jednakże
zdarzają się również porażki. Niestety niewielka liczba rodziców zaangażowana jest
w powrót dzieci do domu. Częściej zdarza się, że po umieszczeniu dziecka, rodzice
angażują się na krótko i ciężko jest podjąć z nimi współpracę.
W 2012 r. do domu rodzinnego powróciło 8 dzieci z rodzin zastępczych, 2 dzieci zmieniło
rodzinę zastępczą, a 1 dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczowychowawczej.
Jednak w większości
przypadków niewydolność
wychowawcza rodziców, choroba,
niezaradność życiowa, pomimo zaangażowania szeregu osób stoją na przeszkodzie
powrotu dzieci do rodziny.
Realizacje zadań w tym zakresie ocenia się jako dobrą.

2) Cel operacyjny : stworzenie warunków dla usamodzielnienia wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych.
W ramach tego celu operacyjnego wciąż znaczącym problemem jest tworzenie mieszkań
chronionych dla wychowanków placówek i rodzin zastępczych, z uwagi przede wszystkim
na małe zasoby lokalowe gmin oraz brak środków finansowych.
W ramach tego celu udało się natomiast pozyskać po raz kolejny środki finansowe z Unii
Europejskiej. Od 2008 r. realizowany jest projekt systemowy realizowany przez tut.
Centrum Pomocy Rodzinie kierowany do pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo
- wychowawczych i rodzin zastępczych w celu ich usamodzielnienia i podniesienia
kwalifikacji. W roku 2012 w ramach projektu realizowane były m. in. warsztaty z zakresu
podnoszenia kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych kierowane do 10 osób
oraz:
− kurs prawa jazdy kat. B i C
− szkolenie z zakresu gospodarki magazynowej
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−
−
−
−

kurs kosmetyczny
kurs komputerowy
szkolenie informatyczne
turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

W Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie młodzież w grupie usamodzielnianej
przygotowywana jest do samodzielnego życia poprzez m.in uczenie umiejętności
racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi, naukę planowania życia
i zaspokajania potrzeb własnym staraniem.
Realizację tych zadań ocenia się jako dobrą.

3. Cel strategiczny : przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
niepełnosprawnych poprzez rehabilitację społeczną i zawodową.

osób

W ramach tego celu strategicznego realizowanych było w 2011 r. szereg zadań. Zadania
adresowane były zarówno do osób starszych jak też niepełnosprawnych w tym również ze
schorzeniami psychicznymi. Realizacja części zadań odbywała się przy udziale środków
PFRON i środków własnych powiatu, w tym również rehabilitacja zawodowa osób
niepełnosprawnych.
Rehabilitacja społeczna
1. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.
W 2012 roku na terenie Powiatu Ząbkowickiego działały dwa WTZ-y. Jeden przy
Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, drugi przy Domu Opieki im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Henrykowie. Liczba uczestników korzystających z WTZ-ów: Opolnica 40 osób
niepełnosprawnych, Henryków 35 osób niepełnosprawnych. Na dzień 31 grudnia 2012
roku na przyjęcie do WTZ w Henrykowie oczekiwały 4 osoby.
W 2012 roku WTZ-y finansowane były: w 90% ze środków PFRON, 10%
pochodziło z budżetu samorządu powiatowego. Dokładne kwoty przedstawiają się
następująco:
− WTZ w Opolnicy otrzymały ze środków PFRON kwotę 591.840 zł, ze środków
powiatu 65.760 zł,
− WTZ w Henrykowie otrzymały ze środków PFRON kwotę 443.880 zł, ze środków
powiatu 49.320 zł.
2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych.
W 2012 roku dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
otrzymało 312 osób dorosłych, 20 osób z zakładu pracy chronionej, 68 osób stanowiły dzieci
i młodzież, jak również 18 osób niepełnosprawnych (w tym uczestnicy i opiekunowie), którzy brali
udział w projekcie EFS „To ja kształtuję swój los”

realizowany przez

tut. Centrum. Łącznie z

dofinansowania skorzystało 418 osób.
Wysokość środków PFRON przeznaczonych na ten cel 436.082 zł.
3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
dla organizacji pozarządowych.
W 2012 roku rozpatrzono wnioski następujących organizacji:
1) Polski Związek Niewidomych: 6 wniosków na kwotę 11.376 zł
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2) Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów: 7 wniosków na kwotę 22.290 zł
3) Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”: 2 wnioski na kwotę 1.950 zł
Razem:15 wniosków – 35.616 zł
Zawarto 9 umów na łączną kwotę 30.602 zł.
Dofinansowano m. in. wycieczki, spotkania okolicznościowe, zabawy. Z tej formy
rehabilitacji skorzystało 395 osób niepełnosprawnych.
4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze.
Wysokość środków PFRON przeznaczonych w 2012 roku na ten cel wyniosła
154.108,38 zł. Zestawienie przyznanych i wypłaconych dofinansowań wygląda
następująco:
− sprzęt rehabilitacyjny na łączną kwotę 3.050,40 zł
− przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 154.108,38 zł dla 214 osób, z czego
kwota 27.539,70 została przeznaczona dla 32 dzieci. Dofinansowano m.in. zakup
aparatów słuchowych, pieluchomajtek, cewników, wózków inwalidzkich, protez
kończyn,
obuwia
ortopedycznego,
gorsetów
ortopedycznych
dla
osób
indywidualnych.

5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych dla osób niepełnosprawnych.
W roku 2012 udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 133.736,61 zł z tego:
− likwidacja barier architektonicznych – 95.894,41 zł dla 7 osób
− likwidacja barier technicznych – 26.536 zł dla 14 osób
− likwidacja barier w komunikowaniu – 11.306,20 zł dla 5 osób
Z zakresu likwidacji barier architektonicznych dofinansowano zakup i montaż platformy
przychodowej, krzesełka dźwigowego, przebudowę dojazdu do budynku mieszkalnego,
przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Z

zakresu

likwidacji

ortopedycznych,

barier

technicznych

podnośników

wannowych,

dofinansowano
podwyższeń

m.in.:

zakup

toaletowych,

łóżek

rowerka

trójkołowego rehabilitacyjnego.
Z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowano: zakup komputerów
z możliwością podłączenia do Internetu oraz program powiększający obraz.
Od 1 września 2012 r. Powiat Ząbkowicki przestąpił do realizacji pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2012 preferowane były wnioski dotyczące:
- osób niepełnosprawnych, które studiują lub uczą się w szkołach
ponadgimnazjalnych,
- osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo,
- osób niepełnosprawnych - mieszkańców obszarów wiejskich.
Ogólna wartość otrzymanych środków na realizację zadań w 2012 r. wynosiła 231.650 zł.
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W ramach w/w programu wyodrębniono poszczególne obszary dofinansowania:
• A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – nie
złożono wniosków
• B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem – nie złożono wniosków
• B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich – 1 wniosek na kwotę 4.950 zł
• B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich – 1 wniosek na kwotę 11.965 zł
• C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 11 wniosków
na kwotę 124.560 zł
• D - pomoc w utrzymaniu sprawności posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym - 6 wniosków na kwotę 13.520 zł
• E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – nie złożono wniosków
• F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej – nie złożono wniosków

6. Realizacja programu PFRON „Program wyrównywania różnic między
regionami” w obszarze likwidacji barier architektonicznych w placówkach
oświatowych.
Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie samochodu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach obszaru D Programu. Niestety z uwagi
na ograniczone środki finansowe PFRON rozpatrzył wniosek negatywnie.

7. Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
najmłodszych
osób
niepełnosprawnych – dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie równego dostępu
do edukacji i kontaktu ze środowiskiem szkolnym poprzez
organizowanie
i finansowanie
indywidualnego
nauczania
dla
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnej.
W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Ząbkowicki 36 uczniów zostało objętych indywidualnym nauczaniem.
Zrealizowano 9.720 godzin indywidualnego nauczania. Łącznie na ten cel przeznaczono
środki finansowe w wysokości 504.721 zł.

8. Utrzymanie i prowadzenie specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu lekkim. Objęcie szczególną
opieką absolwentów szkoły w zakresie poszukiwania i podjęcia pracy i ich
życiowego usamodzielnienia.
W 2012 roku Powiat przeznaczył na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego kwotę 3.865.531 zł. W wyniku objęcia szczególną opieką
absolwentów szkoły w zakresie poszukiwania i podjęcia pracy i ich życiowego
usamodzielnienia 6 absolwentów szkoły podjęło pracę.
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9. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń i osób fizycznych
służących
rozwiązywaniu
problemów
osób
niepełnosprawnych
oraz
zajmujących się aktywizacją ludzi starszych, w tym również formie wsparcia
materialnego.
W 2012 roku na potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych ze środków
powiatu zorganizowano 8 imprez na kwotę 28.287 zł, natomiast ze środków PFRON
9 imprez na kwotę 30.602 zł. Imprezy zostały z organizowane przez seniorów i organizacje
pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich m.in. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Białej Laski,
spotkania opłatkowe. Dofinansowano również działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W imprezach wzięło udział około 500 osób.
W prasie lokalnej regularnie ukazywały się w 2012 r. artykuły dotyczące ludzi
starszych, problemów jakie się pojawiają, spędzania przez nich wolnego czasu,
możliwości uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, udokumentowane
są imprezy artystyczne, integracyjne, sportowe, w których ludzie starsi i niepełnosprawni
biorą udział na terenie całego Powiatu.
10. Organizowanie wśród dorosłych, dzieci i młodzieży grup wolontariuszy
chętnych do niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
Na terenie Powiatu w 2012 roku była to grupa ok. 300 osób, głównie młodzieży.
Pomoc swą świadczyli m.in. w instytucjach pomocy społecznej: Domu
Dziecka
„Jutrzenka”, domach pomocy społecznej, ale także w środowisku ludzi starszych i
potrzebujących.. Wolontariusze pomagają przy organizacji różnego rodzaju imprez,
udzielają się w stowarzyszeniach, parafialnych zespołach Caritas itp.
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych odbywała się w 2012 roku
poprzez działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
1. Pośrednictwo
pracy
i
poradnictwo
i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych

zawodowe

oraz

szkolenie

Każda osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w
2012 r. została objęta pośrednictwem pracy. W 2012 roku 352 osoby niepełnosprawne
(w tym 156 kobiet) zostało objętych poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy.
Pracę podjęło 197 osób w tym 97 kobiet. W szkoleniach udział wzięły 3 osoby
niepełnosprawne:
1. intensywny kurs kadrowo-płacowy
2. szkolenie z zakresu transportu drogowego taksówką
3. uprawnienia energetyczne – palacz c.o.
Wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 3.790 zł.
2. Udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób
niepełnosprawnych
W 2012 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 21 wniosków o udzielenie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na podstawie zawartych
umów przyznano jednorazowo środki dla 14 osób na łączna kwotę 476.000 zł.
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Wnioskodawcy otrzymali środki na następujące rodzaje działalności gospodarczej:
− doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe,
− działalność handlowa – handel odzieżą i sztuczną biżuterią,
− korepetycje z matematyki,
− sprzedaż artykułów szkolnych, biurowych, dziecięcych pasmanteryjnych,
− sprzedaż odzieży,
− usługi kamieniarskie i ogólnobudowlane,
− firma budowlana,
− sprzedaż i wyrób elementów metalowych,
− handel przez Internet – branża samochodowa,
− taksówka – 3 osoby,
− usługi samochodowe,
− sprzedaż
detaliczna
pozostałych
nowych
wyrobów
prowadzona
wyspecjalizowanych sklepach

w

3. Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub
istniejących
stanowisk
pracy
dla
osób
niepełnosprawnych,
adaptacji
pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych lub adaptacji i
nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie
w zakładzie pracy
W 2012 roku nie było realizowane zadanie dot. zwrotu kosztów poniesionych
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych z uwagi na brak wniosków.
Natomiast w ramach refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej zawarto 5 umowy dla 5 stanowisk pracy na kwotę
154.550,01 zł:
− przedstawiciel handlowy,
− pracownik produkcyjny,
− zaopatrzeniowiec,
− specjalista ds. logistyki i sprzedaży,
− operator maszyny do lodów.
4. Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków z unii europejskiej
na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych
W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. realizował projekt „Droga
do sukcesu!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie:
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W/w program ukończyło 14 osób
niepełnosprawnych. Cała wartość projektu w 2012 roku wyniosła 2.493.500,00 zł.
W zakres realizacji zadań strategii dot. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych wchodziło również w 2012 r. m.in. utrzymanie standardów opieki w
domach pomocy społecznej jak też utrzymanie dotychczasowej infrastruktury domów
pomocy. Powiat od kilku lat realizuje plan utrzymania infrastruktury domów pomocy
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społecznej. Na terenie Powiatu funkcjonują cztery domy pomocy, w których przebywa
obecnie 466 mieszkańców. W roku 2012 wszystkie domy posiadały ustawowo wymagany
standard usług opiekuńczych, który w celu utrzymania wymaga ciągłych nakładów.
W tym celu w 2011 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przyjął do realizacji Program
modernizacyjno – remontowy na lata 2011 – 2014 dla domów pomocy społecznej, który
przy udziale środków Powiatu i Wojewody jest realizowany od 2011 roku. Zadania
zaplanowane do realizacji w 2012 roku zostały wykonane W 2012 r. pozyskano
dodatkowe środki na funkcjonowanie DPS-ów ze źródeł zewnętrznych na kwotę
461.631 zł (ze środków Wojewody).
W trakcie realizacji tego celu strategicznego wystąpił problem dotyczący kierowania osób
z terenu naszego powiatu do domów pomocy, z uwagi na zbyt małe środki finansowe,
które posiadają Gminy na ten cel. Stąd z roku na rok utrzymuje się kolejka osób
oczekujących w gminach na skierowanie do domów pomocy społecznej – w 2012 roku
32 osoby.
Do naszych placówek przyjmowane są w większości osoby z terenu innych powiatów.
Realizację tych zadań ocenia się jako dobrą.
4. Cel strategiczny : przeciwdziałanie bezrobociu
W ramach tego celu odbywała się w 2012 r. realizacja Powiatowego Programu Działań
Na Rzecz Promocji Zatrudnienia.

Powiatowy Program działań na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy uchwalany jest corocznie przez Radę Powiatu Ząbkowickiego. Jego założenia zgodne są z celami
ujętymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Ząbkowickiego, obejmuje
bowiem, działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży, przeciwdziałania i zwalczania
długotrwałego bezrobocia, podwyższenia jakości usług pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego oraz inicjatywy na rzecz wsparcia grup szczególnego ryzyka dla zwiększenia ich szans na
zatrudnienie. Program odnosi się także do promocji integracji i zwalczania dyskryminacji na rynku
pracy osób niepełnosprawnych oraz do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, zakłada także
wykorzystanie w tych celach środków Unii Europejskiej.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 2012 roku (wg MPiPS – 01 za okres
01.01.2012 roku - 31.12.2012 roku ogółem wyniosła 5.409 osób – (w tym 2.558
kobiet).
Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich w roku 2012 zaktywizował ogółem 1.535
osób bezrobotnych na ogólną kwotę: 9.152.200,00 zł (bez projektów gdzie PUP jest
partnerem). W 2012 roku tut. Urząd realizował następujące programy i projekty w
ramach środków pozyskanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj.:
1. Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia (…)” – 3 programy;
2. Program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia”;
3. Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały
miejsce klęski żywiołowe;
4. Projekt pilotażowy „Twoja kariera-Twój wybór”

16

Liczba zorganizowanych staży - 629 osób
Prace interwencyjne - 58 osób
Roboty publiczne - 462 osoby
Prace społecznie użyteczne - 34 osoby
Udział w szkoleniach - 131 osób
Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne - 164 osoby.
5.409 osób bezrobotnych zostało objętych pośrednictwem pracy
2.444 osoby bezrobotne zostały objęte poradnictwem zawodowym

Po skorzystaniu z w/w usług 3.627 osób podjęło pracę z tego :
Praca niesubsydiowana – 2.878 osób
Subsydiowana – 749 osób.
Inne działania podejmowane przez PUP w Ząbkowicach Śl. w 2012 r.:
1. Zorganizowano 11 giełd pracy, na które zaproszono 710 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy,
2. W ramach usług EURES udzielono 4.167 informacji dotyczących możliwości
zatrudnienia w krajach EOG.
Realizację zadań w 2012 r. ocenia się jako dobrą;

5. Cel strategiczny : rozwój infrastruktury socjalnej oraz
społeczności lokalnej. Podnoszenie jakości usług społecznych.

aktywizacja

W ramach realizacji tego celu w gminnych ośrodkach pomocy społecznej
przeprowadzane były szkolenia dla pracowników, podnoszone były również kwalifikacje
poszczególnych pracowników poprzez studia wyższe. Nie mniej jednak trzy z ośrodków
pomocy społecznej na terenie Powiatu Ząbkowickiego nie spełniają standardu
zatrudnienia i nie posiadają ustawowo określonej liczby pracowników socjalnych są to;
Gmina Bardo, Złoty Stok i Ząbkowice Śląskie.
W wyniku wdrażania nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej odbywała się
w 2012 r. realizacja projektów w ramach EFS w Gminie Stoszowice, Ciepłowody i Ziębice
oraz w tut. Centrum Pomocy Rodzinie. Celem projektów było m.in.: podnoszenie
kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracja ze
społeczeństwem, powrót na rynek pracy.
W dwóch gminach na terenie Powiatu został uchwalony program współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Celem głównym programów jest wzmocnienie
społeczeństwa obywatelskiego, budowanie tożsamości regionalnej oraz wsparcie
działalności organizacji pożytku publicznego.
Zaczątkiem koordynacji współpracy poszczególnych instytucji i służb było utworzenie
w gminach tzw. zespołów interdyscyplinarnych, których zadaniem jest diagnozowanie
problemów przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w celach zapobiegawczych. Zespoły pracują na bieżąco.
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W zakresie krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego w prasie regularnie ukazywały
się artykuły dotyczące udziału różnych grup społecznych w lokalnych imprezach
integracyjnych zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W dwóch Gminach na terenie
Powiatu z powodzeniem funkcjonują Uniwersytety Trzeciego Wieku (w Ząbkowicach
Śląskich i Ziębicach), które skupiają duże grono osób w wieku emerytalnym chcących
uzupełniać swoją wiedzę i być aktywnymi. Również placówki oświatowe; szkoły
i przedszkola podejmują działania w celu integracji pokoleń. Kolejne gminy przygotowują
programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. W celu lepszej koordynacji działań
i uruchomienia ścieżki dofinansowania działań podjętych przez te organizacje na rzecz
społeczności lokalnej. N terenie Powiatu funkcjonują organizacje działając na rzecz osób
niepełnosprawnych np. w Gminie Ząbkowice „ Integracja” i „Pomocna Dłoń” w Złotym
Stoku”, które to organizację skupiają dużą liczbę osób i prężnie działają.
Realizację tych zadań ocenia się jako dobrą.
Skuteczność realizacji działań w ramach strategii należy uznać za dobrą. Strategia
systematycznie przynosi rezultaty. Efektywna realizacja zadań przyczynia się do wzrostu
znaczenia nie tylko pomocy społecznej w Powiecie. Działania realizowane w ramach
strategii rozwijają świadomość społeczną, pogłębiają wiedzę na temat problemów
społecznych i skutecznego ich przeciwdziałania. Strategia umożliwia rozwój infrastruktury
społecznej, wpływa na wzrost poziomu kwalifikacji osób pracujących w jednostkach
pomocy społecznej. Ponadto Strategia umożliwia pozyskanie środków m.in. z
Europejskiego Funduszy Społecznego, co w znacznym stopniu umożliwia realizację
szeregu zadań w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania bezrobociu.

Ząbkowice Śl. 26.02.2013 r.
Sporządził: Tomasz Krzeszowiec - PCPR w Ząbkowicach Śląskich
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