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WSTĘP
Przemiany ekonomiczno- społeczne w Polsce wprost proporcjonalnie
wpłynęły

na

przekształcenie

polityki

społecznej

od

modelu

typowo

opiekuńczego z rozbudowanym bezpieczeństwem socjalnym do modelu
pośredniego wzmacniającego indywidualną aktywność każdego człowieka i
jego odpowiedzialność za swój los.
Strategia jest instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w
najbliższym okresie , jak i w dalszej perspektywie. Zasady realizacji polityki
społecznej określają cele strategiczne i zadania związane z ich realizacją. W
rozwiązywaniu problemów społecznych najbardziej efektywna jest nauka
umiejętności

radzenia sobie z problemami. Ta metoda stanowić będzie

podstawę realizacji celów strategicznych „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Aleksandrowskiego”, opracowanej na lata 2008 – 2018.
Strategia będzie stanowić podstawowy dokument zarówno dla samorządu
powiatowego

jak i instytucji statutowo zajmujących się realizacją zadań

pomocy społecznej w Powiecie Aleksandrowskim.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie
Kujawskim w imieniu własnym i licznych współtwórców strategii, wyrażają
nadzieję, że przyjęty przez Radę Powiatu dokument będzie stanowił dobrą
podstawę dalszego, efektywnego i dynamicznego rozwoju całego powiatu
aleksandrowskiego.
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Lista uczestników
pracujących nad opracowaniem
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Aleksandrowskim.

Uchwałą Nr 7/2007 Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15
marca 2007 r. powołał Zespoły problemowe do opracowania Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych:
A. Zespół problemowy do spraw osób niepełnosprawnych i starych w składzie:
1.Jerzy Buczko
2.Joanna Sobierajska
3.Agnieszka Leńska
4.Andrzej Kownacki
5.Danuta Pawlak
6.Wiesław Dobrowolski
B. Zespół problemowy do spraw dzieci, młodzieży i rodziny w składzie:
1.Tadeusz Polanowski
2.Elżbieta Woźniak
3.Ewa Wochna
4.Małgorzata Wdowczyk
5.Paweł Urbański
6.Małgorzata Wesołowska
C. Zespół problemowy do spraw osób uzależnionych i dotkniętych przemocą
w składzie:
1.Zbigniew Dębowski
2.Maciej Włoch
3.Berta Szuchmilska
4.Janusz Rudnicki / Katarzyna Tomaszewska
5.Wiolletta Pomianowska
Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim na Koordynatora prac Zespołów
problemowych wyznaczył Małgorzatę Wesner, Kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.
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I . METODYKA OPRACOWANIA
Strategia

rozwiązywania

problemów

społecznych

Powiatu

Aleksandrowskiego jest niezbędnym dokumentem w sytuacjach, gdy władze
samorządowe pragną zaprezentować społeczeństwu cele, które zamierzają w
przyszłości osiągnąć, poinformować o sposobach ich realizacji i poddać swoje
działanie społecznej kontroli.
Strategia

proponuje

mieszkańcom

pewien

program.

Cechuje

ją

kompleksowe podejście do problemów mieszkańców i sposobu alokacji
zasobów.
Przedkładaną strategię charakteryzują następujące cechy:
- innowacyjność, oparta na poszukiwaniach nowych rozwiązań społecznych,
ekonomicznych i technologicznych,
- programowalność, wyrażająca się opracowaniem racjonalnej i zintegrowanej
koncepcji rozwoju powiatu,
- partnerstwo instytucjonalne, wyrażone poprzez współpracę z samorządem
powiatowym, samorządami gminnymi i wieloma środowiskami lokalnymi w
obszarze pomocy społecznej .
Strategia rozwoju powiatu składa się z dwóch zasadniczych części:
diagnostycznej i programowej. W pierwszej, zwanej diagnozą problemów
społecznych, zawarta jest analiza i ocena aktualnego stanu. Jej uwieńczeniem
jest syntetyczna prezentacja słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń
rozwoju zwana analizą SWOT. Mocne i słabe strony wynikają z elementów
wewnętrznych, zaś możliwości i zagrożenia są związane z aspektami
zewnętrznymi. W tej części strategii zawarta jest misja i wizja rozwoju powiatu,
cele strategiczne i wynikające z nich obszary problemowe i priorytety.
Zespoły problemowe odbyły swoje pierwsze spotkania robocze w dniu
12 kwietnia 2007r. Podczas spotkania przeanalizowany został stan powiatu,
określono bariery rozwiązania problemów społecznych i kierunki działań
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zmierzających

do

poprawy

istniejącej

sytuacji.

Analiza

materiałów

przygotowanych przez Zespoły pozwoliła na uzupełnienie diagnozy stanu
powiatu oraz sformułowanie głównych założeń części programowej strategii. Na
tej podstawie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie
Kujawskim

przygotowało

kompleksową diagnozę problemów społecznych

oraz założenia strategicznego rozwiązywania problemów społecznych Powiatu
Aleksandrowskiego.
Kolejne spotkanie zespołów problemowych odbyło się w dniu 12
listopada 2007 r. Uczestnikom przedstawiony został materiał przygotowany
przez

Powiatowe

Centrum.

Jednocześnie

sformułowano

i

gruntownie

przedyskutowano propozycje misji strategii oraz odpowiadających jej celów
operacyjnych. Wskazano również na główne obszary problemowe (obszary
działań strategicznych).
Wypracowane propozycje zawarte są w strategii rozwiązywania
problemów społecznych Powiatu Aleksandrowskiego
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II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Powiat w liczbach
Powierzchnia w km 2 - 475,6
Ludność – 55300 ( stan na dzień 31.03. 2007 r.)
( miasta- 25251 wieś – 30049)
• Mężczyźni – 26707
• Kobiety – 28593
Liczba ludności z podziałem na miasta i gminy:
1. Gmina miejska Aleksandrów Kuj. – 12351
2. Gmina miejska Ciechocinek – 10869
3. Gmina miejska Nieszawa – 2031
4. Gmina Aleksandrów Kuj.- 10953
5. Gmina Bądkowo – 4569
6. Gmina Koneck – 3366
7. Gmina Raciążek 3102
8. Gmina Waganiec – 4414
9. Gmina Zakrzewo - 3645
Przyrost naturalny na 1000 ludności - - 0,69
Bezrobotni ( stan na 31.07.2007r.) – 4180
Stopa bezrobocia (stan na 31.07.2007r ) – 19,7 %
7

Teren

powiatu

aleksandrowskiego

wschodniej części Kujaw

położony

jest

w

północno-

i przylega do lewego brzegu Wisły. Powiat

Aleksandrowski stanowi szczególną atrakcję dla turystów krajowych i
zagranicznych ze względu na liczne obiekty zabytkowej architektury oraz
walory przyrodniczo- krajobrazowe i uzdrowiskowe. Region posiada
korzystne połączenia kolejowe i łatwość bezpośredniego dojazdu do
największych aglomeracji kraju oraz dogodne szlaki drogowe. Powiat jest
zapleczem rolniczym dla lokalnych ośrodków miejskich i większych
aglomeracji. Około 35% ludności związanej jest z rolnictwem.

III. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU
ALEKSANDROWSKIEGO

1.ZJAWISKO BEZROBOCIA W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM
Statystyki dotyczące bezrobocia w szczególności na terenach wiejskich w
znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze względu na duży stopień tak
zwanego bezrobocia utajonego oraz powszechności „ pracy na czarno”.
Bezrobocie powoduje, że standard życia wielu ludzi stale się obniża poziom
życia rodziny, wywołując negatywne skutki zwłaszcza w postaci:
- dezintegracji rodziny,
- zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami
rodziny, co w konsekwencji może doprowadzić do patologii społecznych.
Należy stwierdzić, że problem bezrobocia dotyczy nie tylko osoby bezrobotnej
lecz

całej

rodziny.

Pogorszenie

stanu

funkcjonowania

rodziny

jest

proporcjonalne do okresu pozostawania bez pracy, co przejawia się problemami
opiekuńczo- wychowawczymi, przemocą w rodzinie, może nastąpić rozpad
rodziny bądź zanikiem autorytetu rodzicielskiego. Wszystkie te skutki wpływają
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na

przyjmowanie

przez

dzieci

negatywnych

wzorców

osobowych

i

dziedziczenia statusu bezrobotnego.
Długotrwałe bezrobocie z jego negatywnymi skutkami wymaga
stosowania odpowiednich form oddziaływań.
1.1.Wielkość i struktura bezrobocia
Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy obejmują lata 2004- 2006
Bezrobotni zarejestrowani w miastach i gminach powiatu na koniec 2004 roku.
L.p. Wyszczególnienie

w tym kobiety Ogółem

Ogółem
31.01

M Aleksandrów
. Kuj.
M Ciechocinek
2.
.
M Nieszawa
3.
.
G Aleksandrów
4.
. Kuj.
G Bądkowo
5.
.
G Koneck
6.
.
G Raciążek
7.
.
G Waganiec
8.
.
G Zakrzewo
9.
.
Ogółem powiat
W tym: zamieszkali na
wsi
Tabela Nr 1
1.

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Liczba bezrobotnych

30.06

31.12. 31.01

30.06

31.12. 31.01

w tym kobiety

30.06

31.12. 31.01

30.06

31.12.

1737 1682 1787 871 853 875 335 296

326 137 118 133

1174 1011 1076 525 476 494 222 159

183

89

69

83

36

46

17

14

23

1439 1287 1420 707 657 708 238 187

243

98

67

85

315

292 333 159 146 162

52

479

472 474 237 247 240

83

64

63

30

22

17

405

387 396 168 176 168

61

55

49

21

20

12

344

317 320 149 135 141

53

49

47

18

12

15

596

578 608 295 301 292 105

81

98

27

26

33

359

379 370 171 187 184

56

40

13

14

12

50

6848 6405 6784 3282 3178 3264 1199 983 1095 450 362 413
3
3
3588 1727 1703 1733 590 492 540 207 161 174
622 420

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Bezrobotni zarejestrowani w miastach i gminach powiatu w latach 2005- 2006
Lp.

Miasto /

Liczba zarejestrowanych

Bezrobotni z prawem do zasiłku

9

Gmina

bezrobotnych
w tym kobiety

Ogółem

31.12.0
6

31.12.05

31.12..06

31.12.05

1464

1302

740

709

985

894

470

287

289

1328

Ogółem
31.12.05

w tym kobiety
31.12.06

31.12.05

259

249

111

105

423

164

125

77

61

149

143

41

45

19

11

1221

694

655

228

194

91

78

420

349

225

206

60

43

17

19

355

319

162

141

40

34

12

6

293

301

132

137

43

19

16

8

G Raciążek
G Waganiec

562

492

282

265

95

72

24

30

9

G Zakrzewo

319

329

164

165

30

35

14

14

6013

5496

6013

5496

3018

2844

960

847

3011

1659

1569

496

428

1

M

2

M
3

Aleksandrów
Kuj.
Ciechocinek
M Nieszawa
G Aleksandrów
Kuj.
G Bądkowo
G Koneck

4
5
6
7

Ogółem powiat
w tym: zamieszkali na wsi

3
277

3

3011

277

50

31.12.06

Tabela Nr 2
Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy na koniec
2004 roku.
Wyszczególnienie

W
i
e
k

Liczba bezrobotnych ogółem

w tym: liczba bezrobotnych
kobiet
I kw. II kw. III kw. IV
kw.

I kw.

II
kw.

III
kw.

IV
kw.

15-17 lat

0

0

0

0

0

0

0

0

18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64 lata

1853
2050
1425
1362
158
25

1812
1864
1272
1276
156
25

1663 1016
1858 1132
1278 709
1333 629
176
90
28
12

888
1065
679
539
47

898
1007
632
589
52

825
1018
650
615
55

507
582
337
288
19

10

W
y
k
s
z
t
a
ł
c
e
n
i
e

Wyższe

72

62

103

1055 1079 1052 541
455 471 466 176
2978 2669 2614 1576

596
349
1281

680
346
1206

656 356
347 134
1198 703

2225 2021 2028 1223

926

843

850 496

do 1 roku

1063 1018 1019

568

550

569

1-5

1536 1331 1364

850

704

616

5-10

1043

908

933

530

473

459

10-20

953

871

865

481

454

439

20-30

623

565

580

252

206

199

30 lat i więcej

56

48

48

15

2

7

1664 1527

899

825

889

Policealne i średnie zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Podstawowe i niepełne
podstawowe
S
t
a
ż
p
r
a
c
y

bez stażu

160

1599

165

176

112

5
83

44

3
30

6
3
40
72
4
2
61
37
4
2
45
20
2
74
10
52
8
4
19
98

Tabela Nr 3
Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Wiek bezrobotnych w okresie statystycznym 2005- 2006
Najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych bezrobotnych są osoby w
przedziale wiekowym od 25 do 34 lat – 1 607 (29,2 % wszystkich
bezrobotnych). Drugą, co do wielkości grupę stanowią osoby w przedziale
wiekowym od 45 do 54 lat – 1 195 (21,7 %), a kolejną osoby w wieku do 24 lat
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– 1 195 (21,7 %).

Lp

Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych
w dn. 31.12.2005
w wieku

Miasto/gmina
do
24
lat

45
–
54

55
59

60
64

45
54

55
–
59

60
64

320 409 304 370

56

5

237 367 260 361

68

9

2 M. Ciechocinek

178 291 195 260

46

15

168 230 180 243

56 17

3 M. Nieszawa

50

75

11

2

55

74

14 3

316 409 285 284

30

4

274 347 260 281

53 6

5 G. Bądkowo

126 146

73

54

19

2

99

117

66

47

18 2

6 G. Koneck

95

123

65

60

10

2

73

113

58

57

15

3

7 G. Raciążek

71

85

66

54

16

1

82

80

52

64

21

2

8 G. Waganiec

145 195 105 107

9

1

121 169

88

103

10 1

9 G. Zakrzewo

86

9

0

86

72

62

10 0

1

4

M. Aleksandrów
Kuj.

G. Aleksandrów
Kuj.

25
34

86

105

35
–
44

Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych
w dn. 31.12.2006
w wieku

63

67

52

RAZEM POWIAT 1387 1849 1223 1316 206
Razem wieś
Tabela Nr 4

839 1063 761 611

93

do
24
lat

25
34

85

99

35
–
44

58

32 1195 1607 1094 1292 265

43

10

14

735 925 596 614 127

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Wykształcenie bezrobotnych w okresie statystycznym 2005- 2006
Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych zarejestrowanych w dniu 31
grudnia 2006r. stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze
zawodowe – 2148 (39,1%), a bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i
poniżej stanowią 33,5% wszystkich zarejestrowanych (1840 osób). Osoby
legitymujące się wykształceniem policealnym, ogólnokształcącym i średnim
zawodowym, stanowią 24,4% wszystkich bezrobotnych (1339 osób). Najmniej
liczną grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym - 169, tj.3,1 %.
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Lp

Miasto/gmina

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w
dniu 31.12.2005r.
dniu 31.12.2006r.

Wyż
sze

Polic
ealne
i
śred
nie
zawo
dow
e

Śred
nie
ogól
noks
ztałc
ące

Zasa
dnic
ze
zawo
dow
e

Wyż
sze

Polic
ealne
i
śred
nie
zawo
dow
e

Gim
nazja
lne i
poni
żej

Śred
nie
ogól
noks
ztałc
ące

Zasa
dnic
ze
zawo
dow
e

Gim
nazja
lne i
poni
żej

53

288

121

600

402

33

247

120

517

385

2 M. Ciechocinek

53

177

112

342

301

50

153

97

305

289

3 M. Nieszawa

10

27

44

100

106

11

23

44

96

115

4 G. Aleksandrów Kuj.

18

214

84

579

433

27

186

84

509

415

5 G. Bądkowo

20

67

23

184

126

20

55

24

141

109

6 G. Koneck

4

48

17

161

125

7

46

15

136

115

7 G. Raciążek

8

42

15

131

97

12

49

22

122

96

8 G. Waganiec

10

66

40

230

216

5

53

41

202

191

9 G. Zakrzewo

4

71

15

121

108

4

61

19

120

125

5 375
100

5 375
100

5 375
100

5 375
100

5 375
100

169

5 375
100

5 375
100

5 375
100

1

M. Aleksandrów
Kuj.

Razem powiat

5 375
100

Tabela Nr 5
Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Czas pozostawania bez pracy w okresie statystycznym 2005- 2006
Spośród 5496 zarejestrowanych bezrobotnych 2638 (48,0%) pozostaje bez
pracy powyżej 1 roku, w tym 1836 osób (34,4%) figuruje w ewidencji
bezrobotnych powyżej 24 miesięcy. Osoby te znajdują się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji, gdyż długotrwałe bezrobocie powoduje dezaktualizację
uprawnień zawodowych, co w istotny sposób utrudnia powrót na rynek pracy.
Osoby dotknięte tym zjawiskiem stanowią znaczną większość bezrobotnych.
Długotrwałe bezrobocie i brak kwalifikacji zawodowych występują prawie
zawsze jednocześnie.
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Lp

Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w dniu
31.12.2005r.

Miasto/gmina
do
1

1

M. Aleksandrów
Kuj.

13

36

12
–
24

6–
12

Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w dniu
31.12.2006r.
Po
w.
24

do
1

13

36

612

12
24

po
w.
24

158 203 207 163 256 477 120 249 230 185 152 366

2 M. Ciechocinek

95

132 122 146 156 334

74

152 137 101 127 303

3 M. Nieszawa

26

42

87

23

37

98

192 164 185 207 482

95

165 168 186 199 408

5 G. Bądkowo

25

59

37

51

83

165

25

44

39

34

60 147

6 G. Koneck

24

41

37

37

70

146

26

40

45

39

40 129

7 G. Raciążek

12

50

26

49

59

97

22

46

38

46

49 100

8 G. Waganiec

44

86

70

63

100 199

39

81

68

54

72 178

9 G. Zakrzewo

20

34

39

37

69

30

50

37

55

48 109

4

G. Aleksandrów
Kuj.

Razem powiat

36

39

57

120

34

44

55 96

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 375
375 375 375 375 375
375 375 375 375 375 375
100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100

Tabela Nr 6
Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Najliczniejsze zawody bezrobotnych zarejestrowanych w dniu 31.12.2006r.

Nazwa zawodu

Kod
zawodu

Liczba
Liczba
osób
ofert pracy
bezro(od pocz.
botnych
roku)

Według "Klasyfikacji zawodów i specjalności" - rozporządzenie
MGiP z 8.12.2004 r.
OGÓŁEM
Sprzedawca
Robotnik budowlany
Kucharz
Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym
Ślusarz
Robotnik drogowy

522107
931301
512201
932104
722204
931203

5496

1 952

539
191
182
168
153
126

160
22
31
33
12
70
14

Murarz
Kelner
Pracownik biurowy
Pozostali rolnicy produkcji roślinnej
Szwaczka
Piekarz
Pomoc kuchenna
Tabela Nr 7

712102
512302
419101
611190
743604
741203
913204

119
109
92
91
87
84
64

29
43
2
0
31
43
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Z analizy

ofert

pracy

zgłaszanych

przez pracodawców

należy

wnioskować, że na rynku pracy zaczyna brakować specjalistów w różnych
branżach, od wykwalifikowanych robotników budowlanych po specjalistów
branży medycznej. Brakuje nauczycieli języków obcych.
1.2.Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w
Aleksandrowie Kujawskim mające na celu zmniejszenie bezrobocia
Łączna kwota środków finansowych w 2006r. uzyskanych z algorytmu i
pozyskanych dzięki dodatkowym programom wyniosła 5.375.100zł. Podział
tych środków dokonany w oparciu o opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia
zostały rozdysponowane na następujące aktywne formy:

L
.p.

Aktywna Forma

Limit środków
w zł.

1.

Prace interwencyjne

48568

2.

Roboty publiczne

340959

3.

Szkolenia i przekwalifikowania

74 637

4.

Staże

5.

Pożyczka szkoleniowa

6.

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

594 960
8 300
246 576
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L
.p.

Aktywna Forma

Limit środków
w zł.

7.

Finansowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy

853 452

8.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

146 258

9.

Stypendia z tytułu kontynuowania nauki

58 828

10. Prace społecznie użyteczne

52 496

11. Finansowanie kosztów przejazdu

17 546

12. Program „Praca i środowisko”

134 700

13. Program „Pod Tężniami”

227 800

14. Program „Aktywna młodzież – Aleksandrów 2006”

100 000

15. Program „Nowa szansa 2006”

550 000

16. Program „Praca i Ty”

150 000

17. Program „Jesień 2006”

90 000

18. Wkład własny EFS Działania 1.2 i 1.3 2005/2006

75 700

19. Wkład własny EFS Działania 1.2 i 1.3 2006/2007

367 520

20. Programy EFS Działanie 1.2.i 1.3 realizowane w 2006

1 236 800

21. Razem

5 375 100

Tabela Nr 8
Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Liczba osób bezrobotnych objętych programami.
L
.p.

Aktywna Forma

1.

Prace interwencyjne

2.

Roboty publiczne

3.

Szkolenia i przekwalifikowania

Liczba osób
objętych
programem
9
53
108
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L
.p.

Aktywna Forma

Liczba osób
objętych
programem

4.

Staże

5.

Pożyczka szkoleniowa

6.

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

62

7.

Finansowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy

71

8.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

14

9.

Stypendia z tytułu kontynuowania nauki

13

10. Prace społecznie użyteczne

75
3

386

11. Finansowanie kosztów przejazdu

43

12. Program „Praca i środowisko”

37

13. Program „Pod Tężniami”

20

14. Program „Aktywna młodzież – Aleksandrów 2006”

28

15. Program „Nowa szansa 2006”

150

16. Program „Praca i Ty”

13

17. Program „Jesień 2006”

11

18. Wkład własny EFS Działania 1.2 i 1.3 2005/2006

47

19. Wkład własny EFS Działania 1.2 i 1.3 2006/2007

0

20. Programy EFS Działanie 1.2.i 1.3 realizowane w 2006
21. Razem
Tabela Nr 9

530
1673
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1.3. Szkolenia i przekwalifikowania.
W roku 2006 przeprowadzono 9 szkoleń grupowych tj.
1) Szkolenie "ABC przedsiębiorczości" dla 80 osób bezrobotnych.
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2) Szkolenie „Obsługa kas fiskalnych, komputera i gospodarka magazynowa"
dla 30 osób bezrobotnych.
3) Szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" dla 16
osób bezrobotnych.
4) Szkolenie" Magazynier - kierowca wózków jezdniowych z napędem
silnikowym" dla 16 osób bezrobotnych.
5) Szkolenie „Obsługa biura i sekretariatu" dla 21 osób bezrobotnych.
6) Szkolenie „Język angielski w praktyce" dla 35 osób bezrobotnych.
7) Szkolenie „Operator ciężkich maszyn budowlanych” dla 24 osób
bezrobotnych.
8) Szkolenie „Księgowość komputerowa od podstaw" dla 36 osób
bezrobotnych.
W szkoleniach grupowych wzięło udział łącznie 270 osób.
W roku 2006 przeprowadzono 16 szkoleń indywidualnych tj.
1) Kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewóz
rzeczy dla 7 osób.
2) Przewóz materiałów niebezpiecznych - ADR oraz cysterny dla 2 osób.
3) Kurs "Prawo jazdy kat. C" dla l osoby bezrobotnej.
4) Kurs „Prawo jazdy kat. C+E" dla 4 osób bezrobotnych.
5) Kurs z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych" dla 1 osoby
bezrobotnej.
6) Kurs masażu leczniczego i refleksoterapii stóp" dla 1 osoby bezrobotnej.
Po ukończonych szkoleniach zatrudnienie podjęło 96 osób . Wskaźnik
efektywności szkolenia wyniósł 33,6%.
2.ZJAWISKO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POWIECIE
ALEKSANDROWSKIM
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.Nr 123, poz.776 ze zmianami/
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niepełnosprawność określa jako trwałą lub okresową niezdolność do
wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia
sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Zgodnie z przytoczoną ustawą w Powiecie Aleksandrowskim od października
1999

roku

istnieje

Powiatowy

Zespół

do

Spraw

Orzekania

o

Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim. Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o niepełnosprawności orzeka:
- o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 r.ż.,
- o niepełnosprawności dzieci do 16 r.ż.,
Orzeczenia zawierają wskazania do ulg uprawnień .
Wydaje:
- legitymacje osób niepełnosprawnych,
- karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych także dla instytucji.
Według informacji przewodniczącego Powiatowego Zespołu w powiecie
średnio roczne orzekanych jest 1450 osób.
W 2006 roku wydano 929 orzeczeń dla osób dorosłych a 523 orzeczenia
wydano dzieciom.
Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej umożliwia skorzystanie z pomocy
między innymi określonej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawodawca określa zasady realizacji rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób

niepełnosprawnych

natomiast

rehabilitacja

lecznicza

osób

niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej
uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego
przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia
zawodowego i pośrednictwa pracy.
Do realizacji powyższych celów niezbędne jest:
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1.Dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez:
a) przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających
określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonania
zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności,
b) ustalenia kwalifikacji , doświadczeń zawodowych, uzdolnień i
zainteresowań.
2.Prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do
pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia.
3.Przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia.
4.Dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie.
5.Okreslemnie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających
wykonanie pracy, a w razie potrzeby- przedmiotów ortopedycznych, środków
pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego itp.
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwa w życiu społecznym.
Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
1.Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby
Niepełnosprawnej.
2.Wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.
3.Likwidacji barier, w szczególności architektonicznych, technicznych, w
komunikowaniu się .
4.Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających
integracji z osobami niepełnosprawnymi.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie
rehabilitacji społecznej realizuje dofinansowanie do:
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
20

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
Poniższe tabele Nr 10 i 11 przedstawiają wartości pieniężne przyznawanej
pomocy osobom niepełnosprawnym w latach 2004 - 2006
Rok
Zadanie
Uczestnictwo
osób
niepełnosprawnych i
ich opiekunów w
turnusach
Rehabilitacyjnych
Środki
finansowe
przeznaczone
na
turnusy rehabilitacyjne

202

2004
Dzieci i
młodzież
53

109.461

28.965

80.496

142.424

38.565

103.859

158.664

62.846

95.818

Zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny,
przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze
Środki
finansowe
przeznaczone
na
zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny,
przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze
Likwidacja
barier
architektonicznych,
technicznych
i
w
komunikowaniu się
Środki
finansowe
przeznaczone
na
likwidację
barier
architektonicznych,
technicznych
i
w
komunikowaniu się
Warsztaty
terapii
zajęciowej
Środki
finansowe
przeznaczone
na
dofinansowanie

124

37

87

173

40

133

226

47

179

65.674

26.335

39.339

138.807

26.888

111.919

219.307

37.032

182.275

71

14

57

97

24

73

72

16

56

153.755

52.586

101.169

273.827

80.065

193.762

190.734

36.957

153.777

70

-

70

70

-

70

70

-

70

1.015.
980

-

1.015.
980

1.033.
036

-

1.033.
036

1.048.
842

-

1.048.
842

Ogółem

Dorośli

Ogółem

149

256

2005
Dzieci i
młodzież
69

Dorośli

Ogółem

187

272

2006
Dzieci i
mł.
107

21

Dorośli
165

działalności wtz

Tabela Nr 10
Dane statystyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia
osobom prawnym i jednostką organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej ubiegać się o dofinansowanie:
- organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
Rok
Zadanie
Organizacja sportu,
kultury, rekreacji i
turystyki
osób
niepełnosprawnych
Sprzęt
rehabilitacyjny

2004
Liczba
Kwota
wniosków
4
13.220

2005
Liczba
kwota
Wniosków
6
35.817

2006
Liczba
Kwota
Wniosków
10
70.115

-

3

1

-

22.685

11.440

Tabela Nr 11

Dane statystyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

Zadania

powiatu

Aleksandrowskim

z

zakresu

realizuje

rehabilitacji

Wydział

zawodowej

Polityki

w

Społecznej

Powiecie
Starostwa

Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim i Powiatowy Urząd Pracy w
Aleksandrowie Kujawskim.
Poniższa tabela przedstawia wartości pieniężne przyznawanej pomocy osobom
niepełnosprawnym w latach 2004 - 2006
Zadanie
Udzielanie
osobom
niepełnosprawnym pożyczek na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej lub rolniczej
( art.
12 ustawy)
Dokonywanie zwrotu kosztów
poniesionych przez pracodawcę w
związku
z
przystosowaniem
tworzonych
lub
istniejących
stanowisk pracy, stosownie do

2004
Kwota
40.500

2005
Kwota
20.000

-

-

2006
Kwota
12.000

-
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potrzeb
wynikających
z
niepełnosprawności osób na nich
zatrudnionych
oraz
z
rozpoznaniem
przez
służby
medyczne tych potrzeb ( art. 26
ustawy)
Finansowanie kosztów szkoleń i
przekwalifikowania zawodowego
osób niepełnosprawnych (art. 38 i
40 ustawy – realizuje Powiatowy
Urząd Pracy)

4.712

-

9.970

Tabela Nr 12

Dane statystyczne Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie
Kujawskim.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należy zaliczyć uczestnictwo
tych osób w warsztatach terapii zajęciowej.
W Powiecie Aleksandrowskim funkcjonują dwa warsztaty terapii
zajęciowej:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Wojska Polskiego 21
Warsztat zapewnia uczestnictwo 30 osobom niepełnosprawnym.
2. Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie
Warsztat zapewnia uczestnictwo 40 osobom niepełnosprawnym.
Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy
możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia .
Realizacja powyższego celu w Warsztatach odbywa się przy zastosowaniu
technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
- umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
osobistej,
- psychicznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności
zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo
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podjęcie pracy.
3.PRZESTĘPCZOŚĆ PRZECIWKO RODZINIE W POWIECIE
ALEKSANDROWSKIM
Dane statystyczne za lata 2004 - 2006 Komendy Powiatowej Policji w
Aleksandrowie Kujawskim dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie i opiece
przedstawiają się następująco:
Rok 2004
Kwalifikacja
Prawna
Ogółem:
Psychiczne
i
fizyczne znęcanie
się nad członkiem
rodziny
Kierowanie gróźb
karalnych

Sprawy Sprawy Sprawy
wszczęte Zakończ. Stwierdz.
109
122
84
93
96
73
16

10

10

Sprawy
wykryte
84
73
10

Wskaźnik
wykryw.
100
100
100

Tabela Nr 13
Dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Rok 2005
Kwalifikacja
Prawna
Ogółem:
Psychiczne
i
fizyczne znęcanie
się nad członkiem
rodziny
Kierowanie gróźb
karalnych
Uszkodzenia ciała,
pobicia

Sprawy Sprawy Sprawy
wszczęte Zakończ. Stwierdz.
71
73
52
67
69
50

Sprawy
wykryte
52
50

Wskaźnik
wykryw.
100
100

3

3

1

1

100

1

1

1

1

100

Tabela Nr 14
Dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Rok 2006
Kwalifikacja
Prawna
Ogółem:
Psychiczne
i
fizyczne znęcanie
się nad członkiem
rodziny
Kierowanie gróźb

Sprawy Sprawy Sprawy
wszczęte Zakończ. Stwierdz.
75
78
49
69
72
46
5

5

-

Sprawy
wykryte

-

Wskaźnik
wykryw.
100
100
100
24

karalnych
Uszkodzenia ciała,
pobicia

-

-

2

-

100

Tabela Nr 13
Dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Z informacji uzyskanej od kierownika dzielnicowych Powiatowej Komendy
Policji w Aleksandrowie Kujawskim najczęstszymi przestępstwami przeciwko
rodzinie i opiece są:
- psychiczne i fizyczne znęcanie się nad członkiem rodziny,
- kierowanie gróźb karalnych,
- uszkodzenia ciała , pobicia.
Szczegółowe dane dotyczące przestępczości na terenie podległym Komendy
Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

za lata 2005 i 2006

przedstawia poniższa tabela:
Kategoria
Przestępstwa

Wykryte

Wykrywalność
wskaźnik %

2005

2006

2005

2006

1796
1296
377
3
2
2
17

Dyna
Mika
83,2
77,4
52,8
X
50
66,7
121,4

1324
839
697
2
3
13

1081
584
360
3
1
1
16

61,0
49,8
97,6
50
100,0
92,9

60,1
45,0
95,2
100,0
50
50,0
94,1

-0,9
-4 ,8
-2,4
0
-50,0
-1,2

17

19

111,8

13

10

76,5

52,6

-23,9

68,1
88,9

487
18

406
12

83,4
66,7

131
6

82
1

26,6
30,0

20,2
8,3

-4,4
-21,7

284

68,9

446

320

71,7

133

59

29,6

18,3

-11,5

20

17

85,0

50

58

116,0

49

57

98,0

98,3

+0,3

p-stwa p-ko 15
obrotowi
gospod.

16

106,7

9

9

100,0

9

5

100

50

-50,0

Ogółem
Kryminalne
Gospodarcze
Zabójstwa
Rozboje
Zgwałcenia
Uszczerbek
na zdrowiu
Bójki
i
pobicia
Kradzieże
Kradzieże
samochodów
Kradzieże z
włamaniem
Przest .z ust.o
przeciwdział.
Narkomanii

Dochodzenia
i śledztwa wszczęte

Przestępstwa stwierdzone

2005

2006

2005

2006

2010
1518
178
1
4
5
22

1734
1147
187
2
2
3
20

Dyna
mika
86,3
75,6
105,1
200,0
50
60
90,9

2158
1674
714
4
3
14

27

24

88,9

529
9

360
8

412

Różnica

Tabela Nr 15
Dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Uzupełniającym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa rodzinie jest
ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ SĄDU REJONOWEGO
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
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Na dzień 05 marca 2007 roku w Powiecie Aleksandrowskim kuratorzy
sądowi dla dorosłych prowadzili 730 postępowań wykonawczych z orzeczonym
dozorem kuratora sądowego.
Procentowy

podział

wykazanych

spraw

według

kwalifikacji

prawnej

popełnionych czynów przedstawia się następująco:
- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

– 20%,

- przestępstwa przeciwko rodzinie

– 30%,

- przestępstwa przeciwko mieniu

– 40%,

- przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

– 5%,

- przestępstwa wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 5%.
Ponadto rodzinni kuratorzy sądowi posiadają 200 spraw z orzeczonym
nadzorem kuratora sądowego:
- nadzory opiekuńcze

- 73 sprawy,

- nadzory karne

- 118 spraw,

-nadzory prowadzone w sprawach o leczenie odwykowe Pomoc

Społeczną

organizują

organy

9 spraw.

administracji

rządowej

i

samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z
organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
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4.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FUNKCJONUJĄCE NA
TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
1. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Ofiarom Przestępstw w Aleksandrowie
Kujawskim Adres: ul Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
2. Stowarzyszenie "Komisja Zdrojowa" Adres: ul Lorentowicza 6, 87-720
Ciechocinek.
3. Aleksandrowskie Stowarzyszenie" Amazonki"
Polskiego 21, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Adres:

ul

Wojska

4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Aleksandrów Kujawski
Adres: ul Kościelna 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski
Adres: Odolion ul Piaskowa 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
6. Miejski Związkowy Klub Sportowy "Orlęta" w Aleksandrowie Kujawskim
Adres: ul Sikorskiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
7. Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa KujawskiegoAdres: ul Parkowa 3,
87-700 Aleksandrów Kujawski.
8. Towarzystwo Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego Adres: ul Przemysłowa
1, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
9. Stowarzyszenie Mieszkańców Sąsiadujących Ze Składowiskiem Odpadów w
Miejscowości Służewo - Pole Stowarzyszenie "Eko"Adres: Służewo - Pole
11, 87-710 Służewo.
10. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Na Rzecz Rozwoju Wsi Święte i
Okolic
Adres: Święte 1, 87-702 Koneck.
11. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Arka"Adres: ul Gen Sikorskiego8,
87-700 Aleksandrów Kujawski.
12. Stowarzyszenie Producentów Owoców I Warzyw "Tomato-Rol" w
Chromowali Adres: Chromowola 1, 87-702 Koneck.
13. Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z
siedzibą w Ciechocinku Adres: ul Widok 22, 87-720 Ciechocinek.
14. Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko - Pomorski, Koło
Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Adres: Okręg - ul Powstańców
Wlkop. 33, 85 090 Bydgoszcz , Powiat - ul Strażacka 5, 87-700
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Aleksandrów Kujawski.
15. Stowarzyszenie
Producentów
Trzody
Adres: ul Włocławska 82, 87-704 Bądkowo

Chlewnej

"Bądkowo"

16. Gminny Klub Sportowy "Sadownik - Waganiec"Adres: ul Dworcowa 11,
87-731 Waganiec.
17. Stowarzyszenie Rolników "Kujawy" Adres: Podzamcze 11, 87-721
Raciążek
18. Kujawska Inicjatywa Samorządowa Adres: ul Szeroka 1a/2, 87-700
Aleksandrów Kujawski.
19. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski "Stawki
Młodym"Adres: Stawki 32, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
20. Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Społeczne
Adres: ul Wojska Polskiego 3, 87-720 Ciechocinek.

"Misja

Pojednania"

21. Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy Aleksandrów Kujawski
Adres: Rudunki 18, 87-710 Służewo.
22. Stowarzyszenie "Razem dla Ciechocinka"Adres: ul Zdrojowa 11,
87-720 Ciechocinek.
23. Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia Adres: ul Wojska
Polskiego 17, 87-720 Ciechocinek.
24. Ciechociński Klub Sportowy "Zdrój" Adres: ul. Tężniowa 6, 87-720
Ciechocinek.
25. Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" Adres: ul Wojska Polskiego 19,
87-700 Aleksandrów Kujawski.
26. Ośrodek Sportów Konnych Adres: Nowy Ciechocinek 24, 87-720
Ciechocinek.
27. Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Zbrachlinie Adres: Zbrachlin, ul Szkolna 16, 87-731 Waganiec.
28. Nieszawskie Towarzystwo Kulturalne Adres: ul. 3-go Maja 2, 87-730
Nieszawa
29. Towarzystwo Przyjaciół CiechocinkaAdres: ul. Mickiewicza 10, 87-720
Ciechocinek
30. Towarzystwo Miłośników Nieszawy Adres: ul. 3-go Maja 9, 87-730
Nieszawa
28

31. Europejskie
Towarzystwo
Edukacji
Adres: Podole 50D, 87-720 Ciechocinek

i

Kultury

32. Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Gimnazjum
Adres: ul. Wojska Polskiego 37, 87-720 Ciechocinek

Romów

w

Ciechocinku

33. Stowarzyszenie
"Partnerstwo
dla
ziemi
Adres: ul. Wyspiańskiego 4/2, 87-700 Aleksandrów Kujawski

kujawskiej"

34. Stowarzyszenie Poszkodowanych Przez Nieuczciwych Pracodawców
Adres: Łazieniec ul. Stachury 103, 87-700 Aleksandrów Kujawski
35. Toruńskie Stowarzyszenie Dogoterapii "PIEŚ" Adres: Wygoda 13a, 87-720
Ciechocinek
36.Stowarzyszenie "Wolne Miasto Ciechocinek" Adres: ul. Wołuszewska 21,
87-720 Ciechocinek
37.Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Służewie
Adres: ul.Tysiaclecia , 87-710 Służewo
38.Towarzystwo Przyjaciół Niziny Ciechocińskiej
Adres: Otłoczyn 48, 87-700 Aleksandrów Kujawski

w

Otłoczynie

39.Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zakrzewo "RAZEM"
Adres : ul. Leśna 1/10 , 87-707 Zakrzewo
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej zarejestrowane w Starostwie Powiatowym
1.Ludowy Klub Kolarski "Tężnia Ciechocinek" Adres: ul. Targowa 31a, 87-700
Aleksandrów
Kujawski
2. Gminny Klub Sportowy "Start" w Stawkach" Adres: Stawki, 87-700
Aleksandrów
Kujawski
3. Raciążski Klub Sportowy "Wzgórze" Adres: ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek
Fundacje
1. Fundacja SERCE DLA DZIECKA Adres: Grabie 34, 87-710 Służewo
2. Fundacja im. Brata Alberta - Warsztat Terapii Zajęciowej "Karczemka"
Adres: Otłoczyn 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski
3. Fundacja
Uzdrowiskowa
"Bądźmy
sprawni
żyjmy
dłużej"
Adres: ul. Lorentowicza 6, 87-720 Ciechocinek
4. Fundacja
"Pro
Omnibus"
W wyżej przedstawionym wykazie stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w
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Starostwie Powiatowym tłustą czcionką zaznaczone są te organizacje
pozarządowe, które w swoich założeniach statutowych mają działania z zakresu
pomocy społecznej.
5.OPIEKA NAD RODZINĄ I DZIECKIEM
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. w rozdziale 4 o
nazwie „Opieka nad rodziną i dzieckiem” szczegółowo określa formy pomocy,
do których świadczenia jest zobowiązana zarówno gmina jak i powiat, a
mianowicie:
1.Poradnictwo rodzinne.
2.Terapia rodzinna rozumiana jako działania psychologiczne, pedagogiczne i
socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania
jej zadań.
3.Praca socjalna.
4.Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami dziecka.
Przekazują mu wiedzę o życiu, kulturze i tradycji, o świecie i o nim samym.
Bardziej lub mniej świadomie uczą reakcji na różne sytuacje i w różnych
sytuacjach ; przekazują wartości, zasady i normy, którymi kierują się we
własnym życiu. Wartości

i wzory zachowań przekazywane są podczas

codziennych czynności pielęgnacyjnych, reakcji rodziców na potrzeby i
zachowania dziecka, przez okazywanie uczuć.
Zgodnie z założeniami ustawodawcy rodzina winna być wspierana:
- poradnictwem rodzinnym, terapią rodzinną tj. psychologiczną, pedagogiczną i
socjologiczną, celem przywrócenia jej zdolności do wypełniania zadań,
- pracą socjalną.
Ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie w
powiecie

aleksandrowskim

nie

zapewniają

rodzinie

specjalistycznego
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poradnictwa natomiast prowadzona jest praca socjalna. W przypadku
problemów wychowawczych dzieci w wieku szkolnym pracownicy socjalni
nawiązują kontakt z pedagogiem, psychologiem szkoły.
Znamienną pomoc dziecku w zapewnieniu odpowiedniej pozycji w
środowisku lokalnym ma Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w
Aleksandrowie Kujawskim. Poradnia swym zasięgiem obejmuje wszystkie
placówki oświatowo- wychowawcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze z
terenu powiatu tj.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne,

placówki

opiekuńczo-

wychowawcze.

Poradnia

merytorycznie podlega Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy a organizacyjnie
Zarządowi

Powiatu

w

Aleksandrowie

Kujawskim.

Udziela

pomocy

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży do 19
roku życia. Poradnia zajmuje się diagnozą rozwoju dziecka, wspomaganiem
wychowawczej funkcji rodziny, dbaniem o wszechstronny rozwój dzieci i
młodzieży, udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ze
specyficznymi zaburzeniami poszczególnych funkcji, udzielaniem pomocy
młodzieży w rozwiązywaniu problemów w okresie dojrzewania, poradnictwem
dla uczniów w dokonaniem wyboru kierunku kształcenia i zawodu, dziećmi i
młodzieżą wybitnymi uzdolnieniami, dziećmi z zaburzeniami w komunikowaniu
się, pomocą rodzicom i nauczycielom.
Najczęstszymi powodami zgłaszania dzieci i młodzieży na badania
diagnostyczne ( według liczby zgłoszeń ) są:
- trudności dydaktyczne ( w tym specyficzne),
- trudności wychowawcze,
- nieprawidłowa wymowa,
- trudności emocjonalne,
- pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia, zawodu,
- określenie poziomu rozwoju ( najczęściej ze skierowaniem od lekarza).
Przyczyny w/w problemów są złożone , opisane w opinii – diagnozie
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wydawanej rodzicom, prawnym opiekunom.
Przyczyny trudności dydaktycznych, które najczęściej występują u badanych to:
- fragmentaryczne lub parcjalne deficyty funkcji intelektualnych,
- słaba stymulacja ze strony środowiska (związana z brakiem właściwej pracy z
dzieckiem ze strony domu; brak dodatkowej pomocy lub niemożność zakupu
podstawowych materiałów stymulujących jego rozwój wynikający z ubóstwa
rodziny; brak dodatkowej pomocy ze strony szkoły, placówki).
- stwierdzona niepełnosprawność ( w tym intelektualna, zdrowotna),
- patologia rodziny ( alkoholizm, przemoc).
Poniższa tabela obrazuje liczbę wydanych przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Aleksandrowie Kujawskim orzeczeń kwalifikacyjnych do
różnych form kształcenia oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju, z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność dziecka:
Rok
2004
Liczba wydanych 140
orzeczeń i opinii

2005
155

2006
195

Tabela Nr 16
Dane Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim

Najczęstsze

przyczyny

zgłaszanych

problemów

emocjonalnych

i

wychowawczych to:
- nawarstwiające się problemy w nauce ( trudności wychowawcze stanowią tu
objaw wtórny),
- błędy wychowawcze rodziców,
- nieprawidłowe postawy rodzicielskie,
- uszkodzenie CUN , przewlekłe choroby,
- sytuacje kryzysowe w rodzinie ( rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby itp.),
- patologia rodziny.
7.PROBLEMY SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY OŚRODKÓW
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POMOCY SPOŁECZNEJ
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa , mającą na
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych
sytuacji życiowych poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

w artykule 7

szczegółowo określa przyczyny udzielania pomocy osobom i rodzinom:
1/ ubóstwo,
2/ sieroctwo,
3/ bezdomność,
4/ bezrobocie,
5/ niepełnosprawność,
6/ długotrwała lub ciężka choroba,
7/ przemoc w rodzinie,
7a/ potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
8/ potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9/ bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych,
10/ brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze,
11/ trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
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12/ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13/ alkoholizmu i narkomanii,
14/ klęski żywiołowe lub ekologiczne.
Pomoc

społeczną

organizują

organy

administracji

rządowej

i

samorządowej , współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa , z
organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
W Powiecie Aleksandrowskim jest 9 gmin. Zadania gminy z zakresu
pomocy społecznej realizują ośrodki pomocy społecznej a powiatu powiatowe
centrum pomocy rodzinie , których działalność polega w szczególności na:
1/ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2/ pracy socjalnej,
3/ prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4/ analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej,
5/ realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6/ rozwoju nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
Liczba osób

korzystających z systemu pomocy społecznej w powiecie

aleksandrowskim w latach: 2004, 2005 i 2006 przedstawia poniższa tabela Nr 17
2004
19.278

2005
18.931

2006
16.779

Tabela Nr 17
Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

Na

dzień
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grudnia

2006

roku

liczba

mieszkańców

powiatu

aleksandrowskiego wynosiła 55.319 osób (dane Urzędu Statystycznego w
Toruniu) .W 2006 roku z pomocy społecznej skorzystało 16.779 osób , co w
stosunku do

liczby osób w powiecie stanowi 30,3 % ogólnej liczby

mieszkańców.
Od 2004 roku sukcesywnie spada liczba rodzin ubiegających się o pomoc
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społeczną. Decydujący wpływ na korzystanie ze świadczeń z pomocy
społecznej ma ustalone kryterium dochodowe, które od 1 października 2006
roku ustalone jest na poziomie 477zł dla osoby samotnie gospodarującej i 351zł
dla osoby w rodzinie. Niski poziom kwot uprawniających do przyznania
świadczeń z pomocy społecznej zawęża liczbę potrzebujących i może istotnie
wypaczać skalę występującego ubóstwa . Fakt wejścia w życie ustawy z dnia 27
czerwca 2003 roku o rencie socjalnej i ustawy dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych spowodowały w 2004 roku przejście części klientów
systemu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i gmin, które są płatnikiem
świadczeń rodzinnych.
W tabeli

Nr 18 wykazane są przyczyny trudnej sytuacji życiowej rodzin

objętych pomocą społeczną. Na pierwszym miejscu klasyfikuje się ubóstwo,
następnie: bezrobocie, bezradność

w sprawach

opiekuńczo

-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym rodziny
niepełne

i

rodziny

wielodzietne,

alkoholizm.

W

gminach

powiatu

aleksandrowskiego w najmniejszym zakresie udzielana jest pomoc młodzieży
opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze, która ma problemy w
przystosowaniu się do samodzielnego życia. Wpływ na tą sytuację ma fakt, że
powiat

zapewnia

pomoc

pieniężną

i

rzeczową

usamodzielnianym

wychowankom rodzin zastępczych i placówek uprawnionych. W okresie 2004 –
2006 procesem usamodzielnienia łącznie objęto 22 wychowanków natomiast 38
wychowanków skorzystało z

pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Łączna wartość przyznanej pomocy usamodzielnianym wychowankom stanowi
kwotę 622.019 zł. Jest to duża

pomoc , która

umożliwia

pełnoletnim

wychowankom rodzin zastępczych
i placówek uprawnionych zapewnia godziwe warunki do rozpoczęcia
samodzielnego życia w środowisku lokalnym.
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Przyczyny trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
W tym:
Wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
W tym:
Rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze
Trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy
Zdarzenia losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna
Razem

Liczba rodzin
objętych pomocą w
2004 roku
2.036
12
28
206

Liczba osób
objętych pomocą w
2004 roku
6.134
36
103
785

Liczba rodzin
objętych pomocą w
2005 roku
2.190
18
38
138

Liczba osób
objętych pomocą
w 2005 roku
6.196
39
47
424

Liczba rodzin objętych
pomocą w 2006 roku

55
1.993
507
393

270
5.719
1.312
810

105
2.041
660
313

514
6.042
1.640
589

50
2.002
552
344

900

3.283

852

3.228

700

2.808

421
174
31
234
3

1.213
1.418
82
573
3

434
226
21
242
2

1.335
1.405
82
492
2

349
191
56
229
1

1.043
1.244
181
440
1

26

32

31

58

16

16

1

4

2

7

-

-

9
21

31
84

8
20

23
62

8
9

19
84

59

287

-

-

-

-

6.459

19.278

6.576

18.931

6.383

2.329
3
45
89

Liczba osób
objętych pomocą w
2006 roku
6.089
3
59
428
348
5.095
974
582

16.779
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Tabela

nr

18

Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Aleksandrowie KujawskimW
latach 2004, 2005 i 2006 sukcesywnie wzrasta liczba rodzin

dotkniętych

zjawiskiem ubóstwa. Ten rodzaj ubóstwa nie wynika jedynie z krótkotrwałego
pogorszenia się sytuacji rodziny, ale nabiera cech trwałości, przyczyniając się do
długotrwałego pozbawienia możliwości korzystania z dóbr i usług, a tym
samym prowadzi do wykluczenia społecznego.
Na syndrom głębokiego ubóstwa składa się bezrobocie połączone z
niskim poziomem wykształcenia, wielodzietnością.
W dniu 31 grudnia 2006 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Aleksandrowie Kuj. zarejestrowanych było 5.496 bezrobotnych, z czego 847 z
prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia na terenie powiatu aleksandrowskiego na
koniec roku 2006 wynosiła 24,6%, w kujawsko-pomorskim – 19,3 %, a w
Polsce – 14,9 %.
Wśród 19 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego na
koniec grudnia 2006r. powiat aleksandrowski znajdował się na 11 miejscu pod
względem stopy bezrobocia. Wyższą stopę bezrobocia zanotowano w
powiatach: grudziądzkim ziemskim – 28,8%, żnińskim – 28,2%, nakielskim –
27,2%, lipnowskim – 27,2%, sępoleńskim – 26,9%, inowrocławskim – 26,7%,
wąbrzeskim – 26,1%, włocławskim ziemskim – 25,9%, toruńskim ziemskim –
25,7%, chełmskim – 24,7%.
Wzrost skali ubóstwa w ostatnich latach dokonał się przy poprawie
przeciętnej sytuacji materialnej ogółu społeczeństwa, co świadczy o rosnących
w społeczeństwie nierównościach w sytuacji dochodowej i poziomie życia.
Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w 2006 roku w
poszczególnych gminach powiatu aleksandrowskiego.
1.Gmina Miasto Aleksandrów Kujawski
2.Gmina Miasto Ciechocinek

16,30%
12,71%
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3.Gmina Miasto Nieszawa
4.Gmina Aleksandrów Kujawski
5.Gmina Raciążek
6.Gmina Bądkowo
7.Gmina Waganiec
8.Gmina Zakrzewo
9.Gmina Koneck

26,94%
21,40%
20,22%
19,07%
20,30%
33,53%
22,32%
33,53%

35,00%

30,00%

26,94%

25,00%

21,40%

22,32%
20,22%

20,30%
19,07%

20,00%

16,30%
15,00%

12,71%

10,00%

5,00%

0,00%
Miasto
Aleksandrów
Kujaw ski

Miasto
Ciechocinek

Miasto
Nieszaw a

Aleksandrów
Kujaw ski

Raciążek

Bądkow o

Waganiec

Zakrzew o

Koneck

badania własne Centrum
Analizując odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych
gminach powiatu należy zauważyć występujące różnice w odniesieniu do
poszczególnych gmin. Najwyższą wartość osiąga gmina Zakrzewo natomiast
najmniejszą grupę świadczeniobiorców w stosunku do liczby mieszkańców
zauważamy w gminie Miasta Ciechocinek .
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7.PROBLEMY SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY POWIATOWEGO
CENTRUM POMOCY RODZINIE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA POMOCY SPOŁECZNEJ
W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM
RADA POWIATU
ZARZĄD POWIATU
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

POWIATOWE CENTRUM

W ZAKRZEWIE

POMOCY RODZINIE

POWIATOWY ZESPÓŁ DS.
ORZEKANIA O

DLA OSÓB PRZEWLEKLE

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

PSYCHICZNIE CHORYCH

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

PONADLOKALNE OŚRODKI

W GRABIU

WSPARCIA (brak)

PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
INTELEKTUALNIE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,

PUNKT KONSULTACYJNY DLA

KOŚCIÓŁ KATOLICKI I INNE

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

ZWIĄZKI WYZNANIOWE
DOM
SAMOTNEJ
MATKI

WARSZTATY TERAPII

PLACÓWKA INTERWENCYJNA

ZAJĘCIOWEJ (2)

(brak)
RODZINY ZASTĘPCZE

CARITAS W CIECHOCINKU

PLACÓWKA RODZINNA

RODZINA ZASTĘPCZA PEŁNIĄCA
O CHARAKTERZE POGOTOWIA
RODZINNEGO (od I /2008)
OŚRODEK ADOPCYJNO –
OPIEKUŃCZY (UMOWA Z OAD
WE WŁOCŁAWKU)

Powyższa

struktura

organizacyjna

pomocy

społecznej

Powiatu

Aleksandrowskiego przedstawia wszystkie instytucje pomocy społecznej
realizujące zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Na szczeblu samorządu powiatowego za realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej odpowiedzialne jest powiatowe centrum pomocy rodzinie. Do zadań
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie
z art.19 i art. 20 ustawy o pomocy społecznej należy:
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w zakresie zadań własnych powiatu :
1.Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z
właściwymi terytorialnie gminami.
2.Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
3.Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz
wypłacania wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia
dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z
dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym.
4.Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i
prowadzenie ośrodków adopcyjno- opiekuńczych, placówek opiekuńczowychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego
o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy
dziecku i rodzinie.
5.Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w
całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach
zastępczych, również na terenie innego powiatu.
6.Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie
nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze 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,
specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
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7.Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w
przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe 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, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe
ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
8.Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które
otrzymały status uchodźcy.
9.Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczenie w nich skierowanych osób.
10.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.
11.Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
12.Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
13.Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu
powiatu.
14.Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.
15.Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych.
w zakresie administracji rządowej :
1.Pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz
opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w
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przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia.
2.Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
3.Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych
oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
4.Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.
5.Finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców .
6.Realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w
tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne
ośrodki adopcyjno- opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.
w zakresie rehabilitacji społecznej:
1.Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych.
2.Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
3.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
na podstawie odrębnych przepisów.
4.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych.
5.Dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych,

technicznych

Centrum

Rodzinie

i w komunikowaniu się.
Koszt

realizacji

zadań

Powiatowego

Pomocy

w

Aleksandrowie Kujawskim w latach 2004- 2006 przedstawia się następująco:
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Koszt Koszt
realizacji
realizacji
zadania
zadania
w 2004roku w 2005roku

Lp. Zadanie

1.
2.

3.

4.

5

Utrzymanie PCPR
Pomoc pieniężna rodzinom
zastępczym, usamodzielnianym
wychowankom
rodzin
zastępczych
i
placówek
uprawnionych
Zapewnienie
opieki
i
wychowania
dzieciom
całkowicie
lub
częściowo
pozbawionym opieki rodziców w
placówkach
opiekuńczowychowawczych
Prowadzenie
i
rozwój
infrastruktury domów pomocy
społecznej
o
zasięgu
ponadgminnym
Dofinansowanie
w
ramach
rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych

Koszt
realizacji
zadania
w 2006roku

183.686
820.827

187.963
952.500

194.828
970.584

915.543

1.214.291

1.333.640

3.136.115

2861.858

2974.839

w tym śr.wł.
509.895

w tym śr.wł.
550.260

w tym śr.wł.
924.978

1.390.139

1.640.708

1.699.709

Tabela Nr 19
Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

Z powyższej tabeli wynika, iż koszt prowadzenia i rozwój infrastruktury
domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w odniesieniu do roku
2004 maleje. wpływ na tę sytuację miało wprowadzenie od tego roku obowiązku
ponoszenia kosztów pobytu mieszkańca przez gminę , z której on pochodzi.
Wówczas w roku 2005 znacznie spadło zainteresowanie gmin umieszczeniem
swoich mieszkańców w domach pomocy społecznej. Od 2006 roku sytuacja się
normalizuje co się przekłada korzystnie na sytuację finansową domów pomocy
społecznej.

Pozostałe

kwoty

wydatków

przeznaczanych

przez

powiat

aleksandrowski na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Aleksandrowie Kuj. systematycznie wzrastają. Zdecydowana większość
środków pozostających w dyspozycji Centrum była przeznaczana na realizacje
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zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Natomiast najkosztowniejszym zadaniem realizowanym ze środków własnych
powiatu jest

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub

częściowo pozbawionym opieki rodziców w placówkach opiekuńczowychowawczych.
Rodzina w systemie pomocy społecznej w Powiecie Aleksandrowskim.
Spośród rodzin objętych pomocą społeczną w powiecie aleksandrowskim
największą

grupę

stanowią

rodziny

z

trudnościami

opiekuńczo-

wychowawczymi. Problemy te łączą się z innymi dysfunkcjami, tj. alkoholizm,
przemoc w rodzinie, ubóstwem.
W celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać
objęte opieką i wychowaniem w następujących placówkach opiekuńczowychowawczych wsparcia dziennego:
-opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów,
ognisk wychowawczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności
szkolnych i organizowaniu czasu wolnego,
- specjalistycznej, w której jest realizowany program psychokorekcyjny lub
psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna ,
rehabilitacja, resocjalizacja.
W Powiecie Aleksandrowskim w 2006 roku tylko w trzech gminach
funkcjonowały placówki wsparcia dziennego tj.:
Gmina Miasta Aleksandrów Kujawski – Świetlica środowiskowa
Świetlica socjoterapeutyczna
Łącznie opieką objętych jest 40 dzieci.
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Gmina Miasta Ciechocinek

- Świetlica „Promyk”
Świetlica socjoterapeutyczna „Kubuś
Puchatek”
Łącznie opieką objętych jest 95 dzieci.

Gmina Aleksandrów Kujawski

- Świetlica Terapeutyczna w Karczemce
Opieką

objętych

jest

30

dzieci

niepełnosprawnych.
Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej
zapewnia się opiekę i wychowanie poprzez:
1.Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
Rodziny zastępcze dzielą się na:
- spokrewnione z dzieckiem,
- niespokrewnione z dzieckiem,
- zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
a) wielodzietne,
b) specjalistyczne,
c) o charakterze pogotowia rodzinnego.
W

Powiecie

Aleksandrowskim

systematycznie

wzrasta

liczba

rodzin

zastępczych. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrastająca liczba ustanawianych
niespokrewnionych rodzin zastępczych, co przedstawia poniższa tabela.

Lp. Rodziny zastępcze
1.
Ogólnie ,w tym
spokrewnione
z dzieckiem,

2004
61
48

2005
62
44

2006
65
47

45

niespokrewnione
z dzieckiem
Zawodowe
niespokrewnione
Z dzieckiem

13

18

18

-

-

-

Tabela Nr 20
Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

2.Umieszczenie w placówce opiekuńczo- wychowawczej następującego typu:
1) interwencyjnego,
2) rodzinnego,
3) socjalizacyjnego.
W Powiecie Aleksandrowskim funkcjonują następujące placówki:
- Placówka Rodzinna w Broniszewie 20 , która na dzień 31 grudnia 2006 roku
zapewniała opiekę 8 dzieciom,
-Placówka Socjalizacyjna
w Aleksandrowie Kujawskim

na dzień 31 grudnia 2006 roku
przebywało 33 ,w tym 3 ponad stan.

Poza naszymi placówkami przebywało 3 dzieci w Domu Dziecka Nr 2 we
Włocławku oraz 7 dzieci w

Wielofunkcyjnej Placówce

Opiekuńczo-

Wychowawczej w Brzeziu.
Problem z pozyskaniem wolnych miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych wynika z ograniczenia liczby dzieci w placówkach
socjalizacyjnych do 30 dzieci.
Powyższe działania wyrównują szansę dzieciom i młodzieży w
zapewnieniu im:
-odpowiednich warunków bytowych,
-możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
-możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,
-możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,
-możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań.
-odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
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Domy Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym
życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i
edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
W Powiecie Aleksandrowskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:
1.Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
2.Dom Pomocy Społecznej w Grabiu.
Na dzień 31 grudnia 2006 roku łącznie w Domach przebywało 150 osób.
Powyższe Domy świadczą mieszkańcom następujące usługi:
1.w zakresie potrzeb bytowych, zapewniają:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości,
2.opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
3.wspomagające, polegające na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną
i środowiskiem,
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f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego
możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia
pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i
przedmiotów wartościowych,
i) pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego
dochodu, wydatków n a niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie
nie przekraczającej 30% zasiłku stałego z pomocy społecznej,
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do
informacji o tych prawach,
k) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców,
4.w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniające dzieciom:
a) pobierania nauki,
b) uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,
c) uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.
Zakres i rodzaj usług, o których mowa w pkt 4, regulują przepisy
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w
sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i
młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim ( Dz.U.Nr 14, poz.76).
IV.OBSZARY PROBLEMOWE
Identyfikacja problemów społecznych jest jednym z najważniejszych elementów
każdego

postępowania

diagnostycznego,

mającego

określić

zasadnicze

problemy i ewentualne kierunki ich rozwiązywania. Podstawowym narzędziem
badawczym była ankieta rozesłana do osób mających wpływ na kształt lokalnej
polityki społecznej tj. ośrodków pomocy społecznej, pracowników samorządów
lokalnych, szkół, policji, sądu, a także ankieta była dostępna na stronie
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internetowej

Biuletynu

Informacji

Publicznej

Starostwa

Powiatowego

Aleksandrów Kujawski.
W pracach nad opracowaniem strategii wzięło udział 12 osób, przedstawiciele
administracji samorządowej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
policji, sądownictwa, oświaty, organizacji pozarządowych. Podczas spotkań
warsztatowych osoby tworzące powiatową strategię rozwiązywania problemów
społecznych wykorzystało ANALIZĘ SWOT stanowiącą punkt wyjściowy do
określenia celów strategicznych.
Analizę SWOT

przygotowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Aleksandrowie Kujawskim . Przedstawione poniżej czynniki obejmują:
mocne strony: wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na
sytuację społeczną,
słabe strony: wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na
sytuację społeczną,
szanse:

zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na
realizację celów,

zagrożenia:

zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na
realizację celów.

Analiza problemów społecznych dokonana przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim dała podstawy do wyodrębnienia
następujących grup wymagających pomocy:
1). Rodziny i osoby dotknięte bezrobociem,
2). Osoby niepełnosprawne i stare,
3). Rodziny mające trudności opiekuńczo- wychowawcze,
4). Osoby uzależnione i dotknięte przemocą .
Powyższe dysfunkcje osób/ rodzin mogą doprowadzić do bezdomności.
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ROZWÓJ KADR I SŁUŻB POMOCY SPOŁECZNEJ
MOCNE STRONY
- dostęp do placówek zapewniających
kształcenie pracowników merytorycznych
instytucji pomocy społecznej.

SZANSE
- pozyskanie środków unijnych ,
- młoda kadra pomocy społecznej.

SŁABE STRONY
- nie wystarczająca ilość kadry pomocy
społecznej ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym,
- niedoszacowanie kadrowe i finansowe
instytucji pomocy społecznej,
- niski status społeczny pracownika
socjalnego,
- niski prestiż zawodowy pracownika
socjalnego.

ZAGROŻENIA
- brak doskonalenia zawodowego kadry
pomocy społecznej,
- zjawisko wypalenia zawodowego wśród
kadry pomocy społecznej.

KWESTIE OSÓB BEZDOMNYCH
MOCNE STRONY
-działalność organizacji pozarządowych na
rzecz osób bezdomnych,
- polityka społeczna państwa w stosunku do
problemu bezdomności,
- występowanie bezdomności w minimalnym
zakresie.

SZANSE
- rządowe programy przeciwdziałania
bezdomności,
- pozyskanie środków unijnych,
- tradycja rodzin wielopokoleniowych w
środowisku wiejskim i
małomiasteczkowym.

SŁABE STRONY
- minimalizowanie zjawiska bezdomności.

ZAGROŻENIA
- niekorzystne ulgi w budowie mieszkań
socjalnych,
- pauperyzacja społeczeństwa ,
- wykluczenie społeczne osób bezdomnych.

KWESTIE OSÓB UZALEŻNIONYCH
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MOCNE STRONY
-działalność organizacji pozarządowych na
rzecz osób uzależnionych,
-współpraca samorządów z organizacjami
społecznymi w rozwiązywaniu problemów
uzależnień,
- współpraca z Kościołem.

SZANSE
- rządowe programy przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
- pozyskanie środków unijnych,
- uzależnienia , przemoc w rodzinie
traktowane jako problem społeczny,

SŁABE STRONY
- brak odpowiedniego przygotowania kadr
instytucji realizujących zadania z zakresu
pomocy społecznej ,
- brak lecznictwa odwykowego,
- niewłaściwe wykorzystanie przez
samorządy środków pozyskiwanych z
wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- brak profilaktyki problemów uzależnień,
- brak specjalistycznej pomocy sprawcom
przemocy,
- skrywanie problemu przemocy, uzależnień
rodziny.

ZAGROŻENIA
- brak systemu wsparcia dla osób
uzależnionych i sprawców przemocy,
- brak systemu wsparcia dla rodzin/ osób
dotkniętych zjawiskiem uzależnienia i
przemocy.

KWESTIE DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZINY
MOCNE STRONY
-działalność organizacji pozarządowych na
rzecz dzieci, młodzieży i rodziny,
-współpraca samorządów z organizacjami
społecznymi w rozwiązywaniu problemów
dzieci, młodzieży i rodziny,
- rozwój rodzinnej opieki zastępczej.

SZANSE
-rządowe programy przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy w rodzinie,

SŁABE STRONY
-niedostateczna współpraca instytucji
zajmującymi się problemami dzieci i
młodzieży.
-znikoma ilość specjalistów do pracy z
rodziną,
-brak młodzieżowych ośrodków
wychowawczych na terenie powiatu,
-niewystarczająca liczba placówek
opiekuńczo- wychowawczych i rodzin
zastępczych,
-zbyt mało działań zapobiegających
powstawaniu dysfunkcji rodziny.

ZAGROŻENIA
-niska świadomość prawna społeczeństwa,
-mała współpraca rodziny ze szkołą,
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-pozyskanie środków unijnych,
-pauperyzacja społeczeństwa.
-decentralizacja pomocy na rzecz dziecka i
rodziny,
-programy profilaktyczne w szkołach,
-wzrost świadomości społecznej władz
samorządowych.

KWESTIE OSÓB BEZROBOTNYCH

MOCNE STRONY
-wykształcenie wartością nadrzędną dla
młodzieży,
-zainteresowanie przekwalifikowaniem
zawodowym osób długotrwale
bezrobotnych.

SZANSE

SŁABE STRONY
-wysokie bezrobocie,
-niski poziom wykształcenia osób
bezrobotnych,
-brak organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób bezrobotnych,

ZAGROŻENIA

-rządowe programy dotyczące aktywizacji
osób bezrobotnych ,
-pozyskanie środków unijnych.

-wykluczenie społeczne osób bezrobotnych,
-niska współpraca władz lokalnych i
regionalnych z przedsiębiorcami w
rozwiązywaniu problemów osób
bezrobotnych,
-zjawisko ukrytego bezrobocia,
-wzrastające zjawisko dziedziczenia
bezrobocia.

KWESTIE LUDZI STARYCH

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY
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-istniejąca pomoc instytucjonalna,
-istniejąca tradycja rodzin
wielopokoleniowych szczególnie na wsi,
-rozwój wolontariatu na rzecz osób starych.

SZANSE
-zapewnienie opieki i pielęgnacji w domach
pomocy społecznej zgodnie z
obowiązującym standardem,
-pozyskanie środków unijnych,
-rozwój medycyny zapewnia poprawę
sytuacji zdrowotnej i sprawności fizycznej
osób starych,
-wydłużający się okres życia .

-marginalizacja problemów osób starych,
-starzejące się społeczeństwo,
-brak form aktywności zawodowej dla osób
w wieku poprodukcyjnym,
-znikomy zakres usług opiekuńczych i
specjalistycznych w miejscu zamieszkania
osoby starej,
-zubożenie ludzi starych.

ZAGROŻENIA
-obojętność i brak szacunku dla osób
starszych,
-wzrastająca liczba samotnych osób starych,
-brak rozeznania potrzeb osób starych,
-zmiana modelu funkcjonowania rodziny.

KWESTIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

-działalność organizacji pozarządowych na
rzecz osób niepełnosprawnych,
-aktywny udział osób niepełnosprawnych w
rozwiązywaniu ich problemów,
-współpraca instytucji rządowych z
organizacjami pozarządowymi,
-propagowanie w środowisku działalności
charytatywnej i filantropijnej na rzecz osób
niepełnosprawnych.

-alienacja osób niepełnosprawnych ,
-niedostateczna baza rehabilitacji leczniczej ,
-brak danych o rzeczywistej liczbie osób
niepełnosprawnych w powiecie,
-bariery architektoniczne w instytucjach
użyteczności publicznej,
-niska integracja społeczna osób
niepełnosprawnych.

SZANSE
-wzrastająca akceptacja społeczna osób
niepełnosprawnych w środowisku
lokalnym,
-współpraca instytucji rządowych i
samorządów z organizacjami

ZAGROŻENIA
-trudności w pozyskaniu zatrudnienia przez
osoby niepełnosprawne,
-wzrost zapotrzebowania na pomoc
instytucjonalną oraz usługi opiekuńcze i
specjalistyczne.
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pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych,
-pozyskanie środków unijnych, rządowych,
-likwidacja barier architektonicznych w
miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej ,
-likwidacja barier architektonicznych w
instytucjach użyteczności publicznej.

POZIOM ZASPOKAJANIA POTRZEB UZNANYCH ZA PODSTAWOWE

-wzrastający poziom wykształcenia
MOCNE STRONY
mieszkańców powiatu,
-pozyskanie środków unijnych, rządowych
-dobra
sieć dróg
komunikacyjnych,
na ochronę
środowiska,
-uzdrowisko
sanatoryjne
w Nieszawie.
Ciechocinku
-budowa zapory
wodnej w
-istniejące gospodarstwa agroturystyczne w
powiecie,
-dobra sieć placówek oświatowych w
powiecie,
-właściwa gospodarka odpadami
komunalnymi i przemysłowymi.

SZANSE

-niski poziom wykorzystywania nowych
SŁABE STRONY
źródeł energii,
-agroturystyka
w powiecie
nie ma tendencji
-wzrost patologii
rodzin/osób,
wzrostowej
,
-migracja i emigracja młodego pokolenia .
-niewystarczająca ilość mieszkań
komunalnych i socjalnych,
-brak mieszkań chronionych,
-niski poziom zaplecza kulturalnego oraz
bazy placówek oświatowych,
-niski poziom infrastruktury komunalnej,
-istniejące zagrożenie powodziowe.

ZAGROŻENIA
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MISJA
POWIAT
ALEKSANDROWSKI
WSPIERAJĄCYM RODZINĘ

POWIATEM

PRZY AKTYWNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW NA RZECZ GRUP
ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ SPOŁECZNĄ

V. ZWIĄZEK MISJI Z CELAMI STRATEGICZNYMI
POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATEM WSPIERAJĄCYM
ROZINĘ PRZY AKTYWNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW NA RZECZ
GRUP ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ SPOŁECZNĄ
1.Zintegrowany system wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji dzieci i młodzieży.
2.Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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3.Zintegrowany system rehabilitacji, aktywizacji i wsparcia osób
niepełnosprawnych oraz starych.
4.Partnerstwo na rzecz aktywizacji i mobilizacji podmiotów lokalnych.

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Cel strategiczny Nr 1
Zintegrowany system wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji dzieci i młodzieży.
Cel operacyjny:
1.1 Rozwój systemu wspierającego wychowanie dzieci i młodzieży w
rodzinie i środowisku pozarodzinnym.
Działanie:
1.1.1. Dokształcanie kadry pomocy społecznej i pedagogicznej w powiecie.
1.1.2. Utworzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i pedagogicznopsychologicznego.
1.1.3. Rozwój placówek opiekuńczo –wychowawczych wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży.
1.1.4. Zaktywizowanie rodziców do współpracy z placówkami oświatowymi
i opiekuńczo- wychowawczymi w procesie wychowawczym dzieci .
1.1.5. Wspieranie rozwoju i dostępności placówek edukacyjnych, kulturalnych ,
obiektów sportowo- rekreacyjnych dzieciom i młodzieży.
Cel operacyjny:
1.2. Rozwój systemu opieki dzieciom całkowicie bądź częściowo
pozbawionym opieki rodzicielskiej.
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Działanie:
1.2.1. Zapewnienie dziecku właściwej opieki i wychowania poza rodziną
naturalną poprzez:
- rozwój rodzinnej opieki zastępczej ,
- rozwój placówek rodzinnych.
1.2.2. Poprawa funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczowychowawczych.
1.2.3. Poprawa funkcjonowania instytucji zajmujących się wsparciem osób i
rodzin z problemami wychowawczymi.
Cel operacyjny:
1.3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Działanie:
1.3.1. Rozwój i wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej .
1.3.2. Współpraca samorządu powiatowego z samorządami gmin przy realizacji
zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
1.3.3. Wydanie biuletynu informacyjnego o prawach ofiar przemocy
i instytucjach udzielających pomocy .
Cel operacyjny:
1.4. Zbudowanie systemu wsparcia rodziny z dzieckiem
niepełnosprawnym.
Działanie:
1.4.1. Rozwój poradnictwa specjalistycznego rodzinom , które będą mieć
dziecko niepełnosprawne bądź wychowują dziecko niepełnosprawne.
1.4.2. Pomoc w zapewnieniu dzieciom rehabilitacji medycznej.
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1.4.3. Realizacja programów integracyjnych obejmujących dzieci
niepełnosprawne od najmłodszych lat.
Realizatorzy celów i działań:
Rada Powiatu , Starosta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , jednostki,
które realizują zadania statutowe zgodnie z w/w zakresem zadań, organizacje
pozarządowe.
Środki finansowe na realizację celów:
Budżet

powiatu,

środki

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych, środki pozyskane z programów rządowych i europejskich.
Partnerzy w realizacji celów:
Instytucje rządowe , samorządowe , zakłady opieki zdrowotnej, policja, sąd,
organizacje pozarządowe.
Efekty realizacji celów:
Utworzenie systemu wsparcia
poradnictwo

specjalistyczne

rodziny, dziecka i młodzieży poprzez
po

zapewnienie

właściwej

pomocy

instytucjonalnej.
Cel strategiczny Nr 2
Życiowe usamodzielnienie

i integracja społeczna grup zagrożonych

wykluczeniem społecznym.
Cel operacyjny:
2.1. Rozwój systemu wsparcia osobom bezrobotnym od promocji
zatrudnienia poprzez poradnictwo specjalistyczne do zatrudnienia.
Działanie:
2.1.1.Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z powiatowym
urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi pracodawcami w zakresie
monitorowania zjawiska bezrobocia.
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2.1.2. Rozwój systemu wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym.
2.1.3. Zapewnienie osobom bezrobotnym przekwalifikowania zawodowego.
2.1.4. Monitoring ofert programowych celem ewentualnego wykorzystania w
aktywizacji osób bezrobotnych.
2.1.5. Monitoring trendów poszukiwanych zawodów i zawodów przyszłości.
Cel operacyjny:
2.2. Rozwój systemu wsparcia osobom , które otrzymały status uchodźcy.
Działanie:
2.2.1. Zapewnienie uchodźcy pomocy w zakresie indywidualnego programu
integracji.
2.2.2. Pomoc w znalezieniu schronienia i zatrudnienia.
Cel operacyjny:
2.3. Rozwój systemu wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków
rodzin zastępczych ,placówek opiekuńczo- wychowawczych i innych
placówek uprawnionych.
Działanie:
2.3.1. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa usamodzielnianym
wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczowychowawczych i innych placówek uprawnionych.
2.3.2. Utworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych
wychowanków .
Cel operacyjny:
2.4. Utworzenie systemu wsparcia dzieciom i młodzieży niedostosowanej
społecznie.
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Działanie:
2.4.1. Tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom
i młodzieży niedostosowanej społecznie bądź zagrożonych zjawiskiem
niedostosowania społecznego .
2.4.2. Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom i młodzieży niedostosowanej
społecznie w zawodowych rodzinach zastępczych , specjalnych ośrodkach
szkolno- wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Cel operacyjny:
2.5. Profilaktyka i przeciwdziałanie zjawisku narkomanii, nadużywania
alkoholu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
Działanie:
2.5.1. Kampanie informacyjne i pogadanki w środowisku na temat zjawiska
narkomanii, alkoholizmu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
2.5.2. System wsparcia dzieciom i młodzieży uzależnionej od narkotyków,
alkoholu i stosującej przemoc poprzez rozwój:
- specjalistycznego poradnictwa i utworzenie grup wsparcia dla
dzieci i młodzieży wychodzącej z uzależnienia oraz ich rodziców,
- pomocy instytucjonalnej dzieciom i młodzieży uzależnionej od
narkotyków, alkoholu i stosującej przemoc oraz ich rodzicom.
Realizatorzy celów i działań:
Rada Powiatu , Starosta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , jednostki,
które realizują zadania statutowe zgodnie z w/w zakresem zadań, organizacje
pozarządowe.
Środki finansowe na realizację celów:
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Budżet powiatu, środki pozyskane z programów rządowych i europejskich.
Partnerzy w realizacji celów:
Instytucje rządowe , samorządowe , zakłady opieki zdrowotnej, policja, sąd,
organizacje pozarządowe.
Efekty realizacji celów:
Stworzenie systemu kompleksowej pomocy osobom narażonym na wykluczenie
społeczne. Wzrost świadomości społecznej o zagrożeniu występowania
narkomanii, alkoholizmu, przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz o
profilaktyce możliwej w tym zakresie.
Cel strategiczny Nr 3
System rehabilitacji ,aktywizacji i wsparcia osób niepełnosprawnych i
starych.
Cel operacyjny:
3.1. Rozwój świadomości społecznej o niepełnosprawności oraz
uprawnieniach wynikających z jej posiadania.
Działanie:
3.1.1. Rozpowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób
niepełnosprawnych.
3.1.2. Wspieranie grup samopomocowych.
3.1.3. Organizacja szkoleń pracowników instytucji współpracujących z osobami
niepełnosprawnymi.
Cel operacyjny:
3.2. Podnoszenie jakości opieki medycznej i poziomu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
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Działanie:
3.2.1. Rozwój instytucji świadczących opiekę medyczną i rehabilitację leczniczą
osobom niepełnosprawnym.
3.2.2. Wspieranie profesjonalnych form pomocy wolontariatem.
3.2.3. Pomoc osobom niepełnosprawnym w skorzystaniu z opieki medycznej i
rehabilitacji medycznej.
Cel operacyjny:
3.3. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
Działanie:
3.3.1. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej
i miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
3.3.2. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w działalności
sportowej , kulturalnej i rekreacyjnej.
3.3.3. Realizacja programów integracyjnych osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem.
3.3.4. Rozwój instytucji zapewniających rehabilitację społeczną osobom
niepełnosprawnym.
Cel operacyjny:
3.4. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
Działanie:
3.4.1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym udział w szkoleniach
i przekwalifikowaniu zawodowym.
3.4.2. Pomoc pracodawcom w tworzeniu i przystosowaniu stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych.
3.4.3. Utworzenie zakładu aktywizacji zawodowej w Powiecie Aleksandrowski .
3.4.4. Rozwój i promocja form współpracy pomiędzy pracodawcami,
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organizacjami pozarządowymi , samorządem lokalnym w celu
zwiększenia możliwości zatrudnienia osobom niepełnosprawnym.
Cel operacyjny:
3.5. Zapewnienie opieki i pielęgnacji osobom niepełnosprawnym
i starym.
Działanie:
3.5.1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym i starym opieki i pielęgnacji w
domu rodzinnym.
3.5.2. Rozwój usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania osoby
wymagającej opieki i pielęgnacji.
3.5.3. Organizacja szkoleń dla osób świadczących opiekę środowiskową.
3.5.4. Rozwój pomocy instytucjonalnej na rzecz osób niepełnosprawnych
i starych.
3.5.5. Zapewnienie w domach pomocy społecznej usług zgodnie z
obowiązującym standardem.
3.5.6. Promowanie idei tworzenia rodzinnych domów pomocy społecznej
i mieszkań chronionych.
3.5.7. Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych i starych.
Realizatorzy celów i działań:
Rada Powiatu , Starosta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , jednostki,
które realizują zadania statutowe zgodnie z w/w zakresem zadań, szkoły,
organizacje pozarządowe.
Środki finansowe na realizację celów:
Budżet

powiatu,

środki

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób
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Niepełnosprawnych, środki pozyskane z programów rządowych i europejskich.
Partnerzy w realizacji celów:
Instytucje rządowe , samorządowe , zakłady opieki zdrowotnej, policja, sąd,
szkoły, organizacje pozarządowe.
Efekty realizacji celów:
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
Samorealizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Wzrost wrażliwości młodego i średniego pokolenia na potrzeby osób starych.
Cel strategiczny Nr 4
Partnerstwo podmiotów lokalnych w realizacji zadań statutowych w zakresie
pomocy społecznej.
Cel operacyjny:
4.1. Wspieranie aktywności podmiotów realizujących zadania z zakresu
pomocy społecznej.
Działanie:
4.1.1. Promocja aktywności i współpracy podmiotów lokalnych, w tym
gospodarczych na rzecz rozwoju społecznego powiatu.
4.1.2. Rozwój wolontariatu.
Realizatorzy celów i działań:
Rada Powiatu , Starosta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , jednostki,
które realizują zadania statutowe zgodnie z w/w zakresem zadań, szkoły,
organizacje pozarządowe.
Środki finansowe na realizację celów:
Budżet powiatu, środki pozyskane z programów rządowych i europejskich.
Partnerzy w realizacji celów:
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Instytucje rządowe , samorządowe, policja, szkoły, zakłady opieki organizacje
pozarządowe, podmioty gospodarcze.
Efekty realizacji celów:
Wypracowanie współpracy pomiędzy realizatorami pomocy społecznej w
Powiecie Aleksandrowskim.
Wzrost inicjatyw społecznych na rzecz osób, rodzin potrzebujących pomocy.
Wzrost wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka i świadomości społecznej o
obowiązku wzajemnej pomocy.
VI. UWAGI KOŃCOWE:
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Aleksandrowskim
będzie skuteczna o ile przedstawiciele samorządu lokalnego znajdą zasoby
umożliwiające budowę i realizację programów celowych zgodnie z przyjętymi
kierunkami działań.
Rada Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim przyjęła programy do realizacji:
1.Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2005 – 2015,
2.Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w latach 2004 – 2010.
Dokumenty, te przy zabezpieczeniu środków finansowych przez powiat i środki
finansowych pozyskanych z zewnątrz pozwolą na

realizację celów

operacyjnych adekwatnych do zadań w/w programów.
Podczas prac przy opracowaniu „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Aleksandrowskim ustalono, iż w powiecie występują
braki systemowych rozwiązań w zakresie:
- profilaktyki i opieki nad dzieckiem i młodzieżą niedostosowaną społecznie i
uzależnioną,
- zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym rehabilitacji medycznej i integracji
społecznej od najmłodszych lat,
- poradnictwa specjalistycznego w jednostkach pomocy społecznej w
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szczególności w ośrodkach pomocy społecznej .
W celu wyeliminowania powyższych, niekorzystnych zjawisk w Powiecie
Aleksandrowskim proponowane są następujące programy:
1.Rozwój kadry instytucji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w
Powiecie Aleksandrowskim.
2.Powiatowy Urząd Pracy w latach 2007 – 2013 będzie realizował projekty w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3.Uzupełnienie istniejącego Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i
Rodzinie na lata 2005 – 2015 o :
Projekt Nr 3 o nazwie:
System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i młodzieżą niedostosowaną
społecznie i uzależnioną.
Projekt Nr 4 o nazwie:
Rozwój systemu opieki dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodzicielskiej.
Elastyczna konstrukcja niniejszego dokumentu umożliwia wprowadzenie
nowych, udoskonalonych rozwiązań służących rozwiązywaniu problemów
społecznych w Powiecie Aleksandrowskim.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do identyfikacji
najważniejszych problemów społecznych w Powiecie Aleksandrowskim oraz
ma nadzieję na współpracę w realizacji „ Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Aleksandrowskim”.
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