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Wstęp 
 

  Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Janowskiego 

jest dokumentem służącym wskazaniu kierunku, w którym powinna zmierzać polityka 

społeczna realizowana na terenie Powiatu. W obecnych warunkach demokracji i 

samorządności kształtowanie rzeczywistości lokalnej jest sprawą wszystkich mieszkańców 

danego terenu. Problemy społeczne dotyczą w równym stopniu całej lokalnej społeczności, 

więc proces ich identyfikowania, rozwiązywania i oceny efektów nie może przebiegać bez 

udziału i aktywności tejże społeczności. Jednocześnie należy pamiętać o tych, którzy z 

różnych indywidualnych lub społecznych przyczyn nie są w stanie samodzielnie zadbać o 

swój los; wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie im godnego poziomu życia i 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Rolą władz samorządowych jest wspieranie 

aktywności mieszkańców w  rozwiązywaniu problemów społecznych przy wykorzystaniu 

potencjału instytucji i organizacji oraz zawieranie partnerstw na rzecz szerokorozumianego 

rozwoju. Obowiązek opracowania niniejszego dokumentu wynika z art. 19 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), który w ramach 

zadań własnych nakłada na powiat obowiązek „opracowania i realizacji 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”. 

Przygotowywanie Strategii odbywało się przy pomocy konsultacji z właściwymi 

terytorialnie gminami, instytucjami na różnych poziomach realizującymi zadania polityki 

społecznej oraz organizacjami pozarządowymi czyli tzw. metodą partycypacyjną; jej wybór 

pozwala na włączenie w proces tworzenia dokumentu reprezentantów społeczności lokalnej. 

Za wyborem tej metody przemawiało przeświadczenie, że poszczególne problemy społeczne 

najlepiej zidentyfikują i zdiagnozują przedstawiciele instytucji działających w danym 

obszarze. Oni również posiadają wiedzę na temat specyfiki, skali i dynamiki bliskich im 

zawodowo problemów oraz kompetencje do planowania sposobów ich rozwiązywania i 

niwelowania. Ponadto metoda partycypacyjna ściśle związana jest z komunikacją społeczną, 

w której mieszkańcy są źródłem wiedzy czego im brakuje, jakie są ich potrzeby oraz co 

należało by zmienić. Dialog między władzą a społecznością lokalną pozwala na budowanie 

zaufania, które jest podstawą efektywnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. 
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Strategia ma również na celu rozpoznanie potencjału, jakim dysponuje Powiat dzięki 

poznaniu występujących problemów oraz możliwego do wykorzystania potencjału można 

wskazać cele do realizacji, które w danym momencie są realne do osiągnięcia. Efektywność 

podejmowanych działań pomocowych uzależniona jest w dużej mierze od świadomości 

skutków, jakie wywołują zarówno w krótkiej jak i w dłuższej perspektywie, w skali jednostki, 

społeczności lokalnej i ponadlokalnej. 

 

UWARUNKOWANIA PRAWNO-SYSTEMOWE 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, powiat realizuje określone zadania publiczne. 

Pomoc społeczną w powiecie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczą 

wyspecjalizowane instytucje, tj. ośrodki pomocy społecznej podległe władzom gmin oraz od 

01.01.1999r. powiatowe centra pomocy rodzinie – jednostki podległe władzom powiatu. 

Ustawa przypisuje tym instytucjom określone kompetencje realizowane w postaci zadań 

własnych samorządu gminnego i powiatowego oraz zadań zleconych samorządom przez 

administrację rządową. 

Strategia wyróżnia 3 obszary wsparcia, które są zbieżne z kierunkami rozwiązywania 

problemów społecznych w powiecie Janowskim i jego planowanymi działaniami 

strategicznymi w tym zakresie. Są to: 

1. Bezpieczna i aktywna rodzina (przeznaczony dla rodzin zagrożonych ubóstwem                           

i wykluczeniem społecznym oraz dzieci w pieczy zastępczej), w tym szczególnie 

wzmocnienie systemu pieczy zastępczej oraz wsparcie dla usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej; 

2. Model wsparcia i aktywizacji osób starszych, w tym z problemami 

neurodegeneracyjnymi; 

3. Powiat bez barier - dedykowany osobom niepełnosprawnym celem usprawnienia ich 

funkcjonowania i włączenia społecznego. 

 Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2020 –2026, określa kierunki rozwojowe 

Powiatu obejmujące zagadnienia z obszarów:  społeczeństwa oraz infrastruktury społecznej, 

oraz kompensację deficytów w najbardziej brakujących obszarach. 
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Rozdział I. Diagnoza sytuacji społecznej i demograficznej na terenie 

powiatu janowskiego 

1. Dane statystyczne 

  
Powiat janowski zajmuje powierzchnię 875km2. Położony jest w południowo-zachodniej 

części województwa lubelskiego, na południu graniczy z województwem podkarpackim. 

Usytuowany na pograniczu 3 regionów geograficznych: część północna na Roztoczu 

Zachodnim, środkowa na Wyżynie Lubelskiej w części zwanej Wzniesieniami Urzędowskimi, 

południowa w Kotlinie Sandomierskiej na Równinie Puszczańskiej. 

 Pod względem demograficznym powiat janowski należy do najmniej licznie 

zamieszkałych powiatów województwa lubelskiego. Niepokojącym zjawiskiem jest 

zmniejszająca się liczba mieszkańców powiatu. W grudniu 2015r. powiat janowski 

zamieszkiwało 46 895 osób, natomiast w 2019r. zamieszkiwało 45 709 osób. W ciągu 5 lat 

liczba osób zamieszkujących powiat zmniejszyła się o 1186. 

Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe ujemnego przyrostu naturalnego. W roku 2015 

osiągnięto najwyższy wskaźnik, natomiast od 2016 roku obserwujemy niewielki wzrost. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Urodzenia 413 403 417 414 408 416 406 

Zgony 546 536 585 515 512 532 513 

Przyrost 

naturalny 
-133 -133 -168 -101 -104 -116 -107 

Ujemny przyrost naturalny w powiecie. 

 

Powiat Janowski wykazuje się niekorzystnymi zmianami w sferze demograficznej                 

z roku na rok liczba osób w wieku poprodukcyjnymi znacznie wzrasta, natomiast maleje 

liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym poniższe tabele i wykresy 

przedstawiają dane liczbowe. 
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Urodzenia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kobiety 225 207 197 204 210 193 195 

Mężczyzny 188 196 220 210 198 223 211 

ogółem 413 403 417 414 408 416 406 
 Przyrost naturalny 2013-2019 (opracowanie własne na podstawie danych GUS) 

 

Zgony 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kobiety 266 233 273 248 262 261 255 

Mężczyźni 280 303 312 267 250 271 258 

ogółem 546 536 585 515 512 532 513 
Liczba zgonów w latach 2013-2019 (opracowanie własne na podstawie danych GUS) 

Dotychczasowe zmiany demograficzne, powodowane m.in. liczbą osób 

wyjeżdżających   z powiatu, liczbą zgonów i urodzeń oraz innymi czynnikami społecznymi i 

gospodarczymi w istotny sposób wpływają na prognozy demograficzne dla analizowanego 

obszaru. Zgodnie  z prognozami demograficznymi w całym województwie lubelskim, a także 

w kraju ubędzie mieszkańców. Prognozy demograficzne dla powiatu janowskiego na 

najbliższe co najmniej 15 lat nie są korzystne. Liczba ludności będzie się z roku na rok 
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zmniejszać - zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wynika to z jednej strony z postępującego 

każdego roku ujemnego przyrostu naturalnego, z drugiej zaś z coraz większej nadwyżki 

liczby osób wyjeżdżających nad przyjeżdżającymi. 

Poziom życia ludności zależy w dużej mierze od poziomu dochodów jednostek i 

rodzin. Główne źródła dochodów mieszkańców powiatu stanowi praca najemna oraz 

świadczenia społeczne i socjalne. Stosunkowo dużo osób utrzymuje się z pracy w 

indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wysokość dochodów ma wpływ na wysokość i 

strukturę wydatków ludności. Sytuacja ekonomiczna mieszkańców powiatu nie pozostaje bez 

związku z ruchami migracyjnymi. Według prognoz GUS w 2030 roku niemal co piąty 

mieszkaniec powiatu janowskiego będzie miał co najmniej 70 lat. Obecnie osoby w tym 

wieku stanowią 13,3% ogółu ludności. 

 

 

2. Sytuacja rodzin w powiecie 

 
Ponad połowa mieszkańców powiatu janowskiego żyje w związku małżeńskim. Z 

dostępnych danych wynika, że liczba zawieranych w powiecie małżeństw maleje, aczkolwiek 

w roku 2016 nastąpił ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wzrasta natomiast liczba 

rozwodów. 
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Małżeństwa 238 246 236 346 258 260 249 

Rozwody 36 44 42 39 45 49 52 

Małżeństwa i rozwody  w latach 2005 -2014 

Ogromny wpływ na sytuację rodzin, przyrost naturalny oraz kształtowanie się ogólnej liczby 

mieszkańców powiatu ma migracja. Powiat janowski odnotowuje w tym zakresie ujemne 

wskaźniki. Szczególnie interesujący w tym kontekście może okazać się wpływ zagranicznych 

migracji zarobkowych na strukturę rodziny i sytuację dzieci pozostawionych w powiecie pod 

opieką jednego z rodziców bądź dalszych krewnych. 

Omawiane niekorzystne zmiany demograficzne stanowią odzwierciedlenie sytuacji panującej 

zarówno w powiecie, jak i w całym kraju. Stanowią zagrożenie dla systemu emerytalnego                   

i rodzą wysokie koszty związane z koniecznością zapewnienia wsparcia osobom starszym. 

Szansę dla powiatu stanowi rozwój gospodarki i przyciąganie do regionu nowych inwestorów, 

którzy oprócz tworzenia nowych miejsc pracy przyczynić się mogą do wzrostu liczby 

ludności. 

3. Diagnoza występujących problemów społecznych w Powiecie 

Janowskim 

 
 Kolejna część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu 

Janowskiego  na lata 2021-2028 jest diagnozą występujących na terenie powiatu problemów 

społecznych. Jej celem jest wyodrębnienie najistotniejszych problemów społecznych 

występujących w Powiecie charakterystyka, wyszczególnienie przyczyn ich występowania, 

skali zjawiska, a także ukazanie konsekwencji poruszanego w analizie problemu dla 

społeczności lokalnej. Ważną częścią diagnozy są wnioski stawiane w oparciu                                    

o przeprowadzaną analizę, które zostały przedstawione pod koniec każdego podrozdziału. 

Skupiamy się zatem w niniejszym opracowaniu na zawężonym obszarze polityki społecznej, 

który skupia się głównie na rozwiązywaniu problemów społecznych i jest prowadzony przez 

wyspecjalizowane instytucje pomocy społecznej.  W opracowywanej Strategii koncentrujemy 

się więc na zjawiskach dotykających mieszkańców powiatu, z którymi wiąże się udzielenie 

wsparcia przez stawiające na aktywizacje społeczną instytucje pomocy społecznej. Spośród 
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najważniejszych problemów społecznych oprócz problemu ubóstwa, bezrobocia                                 

i niepełnosprawności, analizie została poddana również kwestia osób starszych, która staje się 

coraz bardziej odczuwalna ze względu na starzejącą się strukturę społeczną. W Strategii 

ukazana została również tak drażliwa kwestia jak przemoc w rodzinie oraz problem pieczy 

zastępczej. Analiza każdego z poszczególnych problemów opracowana jest w oparciu o dane 

statystyczne instytucji społecznych, a także programów i projektów przez nie realizowanych, 

które to zgodnie z przydzielonymi im zadaniami własnymi świadczą pomoc na rzecz osób, 

które danymi problemami są dotknięte. W analizie niezwykle cenne okazały się także sugestie 

wyrażone przez dyrektorów i kierowników instytucji, z którymi nawiązany został kontakt, 

dotyczące tego  w jakim kierunku powinna rozwijać się polityka społeczna realizowana przez 

władzę Powiatu Janowskiego w kontekście zakresu ich działalności. 

3.1 Instytucje polityki społecznej w powiecie janowskim wobec          

problemów społecznych 

 
Do Zasobów instytucjonalnych z obszaru pomocy społecznej funkcjonujących na 

terenie powiatu należy wiele jednostek działających w różnych kierunkach, należą do nich; 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, 

- „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim, 

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

- Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

- Placówka Opiekuńczo Wychowawczej „Promyk’’ w Janowie Lubelskim, 

-  Zakład Aktywności Zawodowej  w Janowie Lubelskim, 

- 7 miejskich/gminnych ośrodków pomocy społecznej, które realizują zadania własne gmin                  

i zlecone przez administrację rządową wynikające głównie z ustawy o pomocy społecznej, 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  jest jednostką organizacyjną 

powiatu powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i  

systemu pieczy zastępczej, a także realizowania przy pomocy środków Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Pomoc świadczona przez PCPR w Janowie Lubelskim dotyczy: 

-  pomocy społecznej i pieczy zastępczej 

1.Wspieranie osób i rodzin w kryzysie 

2. Rodzinny system opieki nad dzieckiem i rodziną 

3. Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na prowadzenie rodzinnych form opieki zastępczej 

4. Aktywizacja społeczna i zawodowa usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 

5. Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i pla-

cówek opiekuńczo-wychowawczych 

6. Usługi w ponadgminnych domach pomocy społecznej 

7. Stworzenie nowego systemu wsparcia opieki nad osobami starszymi  i w podeszłym wieku – 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

8. Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej 

9. Rozwój Środowiskowego Domu Samopomocy 

-  aktywizacji osób niepełnosprawnych 

1. Polepszenie warunków życiowych osób niepełnosprawnych 

2. Rozwój  Warsztatów Terapii Zajęciowej 

3. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej i zapobieganie bezrobociu oraz jego nieko-

rzystnym skutkom wśród osób niepełnosprawnych 

4. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej 

5.  Realizacja programów aktywności lokalnej na rzecz osób niepełnosprawnych w partnerstwie z 

podmiotami ekonomii społecznej i organizacjami pozarządowymi 

6.  Usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych 

7. Promowanie i wspieranie wolontariatu jako formy integracji społecznej dla osób niepełno-

sprawnych 

         8. Informacja dla każdego - utworzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu 

janowskiego, w tym niepełnosprawnych 

 

Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. 

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim ma 

charakter ponadlokalny posiada 180 miejsc i jest przeznaczony dla przewlekle somatycznie 
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chorych osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób 

przewlekle psychicznie chorych. Dom świadczy usługi opiekuńcze, wspomagające i bytowe 

osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności 

na poziomie obowiązujących standardów. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem  

powiatu jest prowadzenie i rozwój infrastruktury domów oraz umieszczanie w nim 

skierowanych osób. 

 
2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 

Liczba osób 

umieszczonych 
41 20 26 21 27 

Liczba zgonów 
37 23 18 12 7 

Liczba rezygnacji 
2 5 3 7 0 

Liczba osób 

oczekujących 
11 22 16 20 17 

 

 
2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 

Koszt 

utrzymania 
2397,62zł 2460,7zł 2502zł 2749zł 2909zł 

 

Porównując lata 2015 i 2019 ilość osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej 

jest malejąca. Jednak najmniej osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej jest w 2016 

roku. Porównując lata od 2015r. do 2019r. warto zauważyć, iż liczba zgonów jest coraz 

mniejsza. Natomiast w związku z rosnąca inflacją koszt utrzymania każdego mieszkańca jest 

coraz wyższy. 

Potrzeby i Plany na przyszłość: 

 Na terenie Domu Pomocy Społecznej planowane jest zagospodarowanie ogrodu 

terapeutyczno-sensorycznego, który  z samego założenia miałby nie tylko cieszyć, ale także 

leczyć. Należy przy tym pamiętać, iż dana przestrzeń intensywnie oddziałuje na zmysły,  

głównymi odbiorcami będą ludzie chorzy, poruszający się na wózku inwalidzkim,  oraz 

wymagające stałej lub częściowej opieki zdrowotnej. 

Praca w ogrodzie, spożywanie w nim posiłków, zabawa, podziwianie natury (nawet 

częściowo kontrolowanej)  pomagałaby zwalczyć stres, a także zwiększyć efektywność 

konwencjonalnych metod opieki nad mieszkańcami. Zasadne wydaje się zwiększenie liczby 

pokoi mieszkalnych, które mają bezpośredni dostęp do łazienki. 
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Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim (typ ABC)  został 

utworzony 1 listopada 2007 roku (typ AB). Był w tej dacie pierwszą jednostką na co dzień 

wspierającą osoby niepełnosprawne w pokonywaniu trudności życia codziennego. Środki na 

uruchomienie ośrodka pochodziły z budżetu Wojewody Lubelskiego – kwota 220.000 zł. oraz 

ze środków własnych Powiatu Janowskiego – kwota 158.477 zł. We wrześniu 2018 roku 

została uruchomiona Filia ŚDS (typ C). 

 ŚDS to placówka pobytu dziennego, powiatowy ośrodek wsparcia, przeznaczony dla 

osób chorych psychicznie, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych 

intelektualnie, realizujący z ramienia powiatu zadanie z zakresu administracji rządowej – 

prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

 
2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 

Koszt utrzymania 1 084,00 zł 1 268,00 zł 1 268,00 zł 1458,00 zł 1752,50 zł 

Liczba nowo 

przybyłych 

uczestników 

6 6 3 7 6 

Decyzje od 

odpłatności 
2 2 2 1 6 

Liczba os. 

Opuszczających 
4 1 3 6 4 

Liczba os. 

objętych 

wsparciem 

37 36 36 37 37 

 

Analizując prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób                         

z zaburzeniami psychicznymi koszt utrzymania jest coraz większy.  Jak wynika z powyższej 

tabeli liczba osób rezygnujących ze wsparcia ŚDS jest minimalna. W 2016r. zrezygnowała 

jedna osoba z uczestnictwa, natomiast w 2019r. zrezygnowało 6 osób. Ogólna liczba 

uczestników w kolejnych latach pozostaje niezmienna. 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim dysponował w 2015 roku – 

32 miejscami statutowymi, a od września 2018 roku – 37 miejscami dla osób 
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niepełnosprawnych. W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 13 

pracowników, którzy kierują 6 pracowniami: 

- pracownia gospodarstwa domowego/gastronomiczna, 

- pracownia plastyczno - techniczna, 

- pracownia umiejętności społecznych, 

- pracownia zaradności życiowej, 

- sala usprawniania ruchowego, 

- sala komputerowa. 

 

W w/w pracowniach i salach odbywają się zajęcia terapii zajęciowej, treningi 

samodzielności, umiejętności społecznych, komunikacji, zajęcia relaksacyjne, planowania 

czasu wolnego, korekcyjno-kompensacyjne, arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii, 

biblioterapii, edukacji prozdrowotnej, fizjoterapii, terapii za pomocą ruchu rozwijającego, 

rehabilitacja i usprawnianie ruchowe, edukacja zdrowotna, diagnoza, terapia i rewalidacja 

pedagogiczna  i psychologiczna zajęcia integracyjne i inne wg. potrzeb poszczególnych 

podopiecznych ŚDS. Dodatkową formą działalności Domu są cyklicznie spotkania                            

z członkami rodzin uczestników. 

Budżet ŚDS przeznaczony na bieżącą działalność w latach 2015 - 2019 wyniósł 

łącznie 2.973.111,10 zł. Średniorocznie = 594.622,22 zł  średnio na osobę = 1.354 zł 

W związku z niższym kosztem utrzymania uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy w stosunku do kosztu utrzymania w Domu Pomocy społecznej słuszniejszym 

zadaniem jest zwiększenie tego typu świadczeń i wsparcia w porównaniu do placówek 

świadczących pomoc całodobową. 

Plany i potrzeby na przyszłość: 

Planowane jest rozszerzenie działalności ŚDS poprzez zwiększenie liczby miejsc do 50,                  

w tym 2 miejsca pobytu całodobowego, a co za tym idzie, zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury. Dlatego planuje się przeniesienie siedziby w inne miejsce, które oprócz tego, 

że będzie mogło pomieścić 50 osób, to będzie posiadało przestrzeń wokół budynku, 

przeznaczoną do uprawiania sportu, uprawiania roślin i warzyw oraz przyjemnego spędzania 

czasu na powietrzu. 
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3.1.1 Zadania powiatu z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych 

 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

same pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną 

organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracują w tym zakresie, na 

zasadzie partnerstwa  z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Głównym celem podejmowanych 

działań  jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osoby i rodziny nie radzącej 

sobie oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka 

oraz ich integracji ze środowiskiem.   

   Jednym z zadań pomocy społecznej na poziomie powiatu po 2012 roku było  stworzenie 

oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych, którzy pomimo posiadanego stopnia 

niepełnosprawności będą rozwijać się społecznie i zawodowo. Dlatego też 1 stycznia 2015 

roku utworzono Zakład Aktywności Zawodowej. Całkowity koszt utworzenia zakładu wraz                              

z wyposażeniem wniósł ponad 3 miliony złotych. 1,5 miliona pozyskano z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych pozostałą sumę zabezpieczyło Starostwo 

Powiatowe w Janowie Lubelskim. Zakład zatrudnia 50 osób w tym 35 osoby 

niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne oprócz świadczonej pracy korzystają z 

rehabilitacji. Na działalność pozyskiwane są środki z PFRON z działalności gospodarczej i 

dotacji Powiatu. Działalność gastronomiczna prowadzona przez Zakład Aktywności 

Zawodowej  zabezpiecza potrzeby Szpitala, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej 

„Promyk’’, Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego oraz mieszkańców powiatu. 

Celem zakładu aktywności zawodowej  jest:  

a) zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego i 

umiarkowanego  stopnia  niepełnosprawności 

b) przygotowanie ich do życia w środowisku lokalnym, 

c) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 

d) pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na 

miarę indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych. 

Cele określone w statucie osiągane będą poprzez realizację: 
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a) programu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych w Zakładzie osób 

niepełnosprawnych, 

b)indywidualnych programów rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych. 

Zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową oraz zbyt wyprodukowanych wyrobowi 

usług. Działalność Zakładu polega na usługach gastronomicznych, cateringu,                    

przygotowywaniu posiłków na potrzeby Szpitala Powiatowego i innych odbiorców. 

Zakład może prowadzić inną działalność z wyjątkiem działalności określonej w art. 29 ust.3 

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

osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r., poz. 721 z późn. zm.). 

Zatrudnienie w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej 

 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 

Ogólne zatrudnienie 50os. 52os. 52os. 52os. 56os. 

Zatrudnione osoby niepełnosprawne ogółem, w 

tym: 

35os. 37os. 37os. 37os. 40os. 

Stopień znaczny 17os. 20os. 20os. 20os. 22os. 

Stopień umiarkowany 18os. 17os. 17os. 17os. 18os. 

 

Wraz z rozwojem działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej rośnie 

liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Od roku 2016 do 2018 liczba zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych jest niezmienna. Natomiast w 2019r. zatrudniono największa liczbę 

osób niepełnosprawnych w porównaniu do poprzednich lat, wynosiła ona 40 osób w tym 22 

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 18 osób ze stopniem umiarkowanym. 

Od początku działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej cztery osób podjęło 

zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 

Potrzeby i Plany na przyszłość: 

Zakład Aktywności Zawodowej jest nowym zakładem, ale jak każda jednostka po pewnym 

czasie swojego funkcjonowania potrzebuje remontu pomieszczeń, które się zużywają, 

wymiany urządzeń, które służą bezpośrednio w produkcji żywności. W najbliższej przyszłości  

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej planuje remont pomieszczeń niezbędnych do 

funkcjonowania zakładu. Jak również planuje zakup nowych urządzeń niezbędnych do 

produkcji posiłków takich jak kociołki, pakowaczkę próżniową, nowe wózki bemarowe, 
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obieraczka do ziemniaków. Priorytetem będzie zakup nowego samochodu osobowo-

dostawczego, którym będzie można dowozić osoby niepełnosprawne do pracy jak i catering 

ponieważ jest coraz to większe zapotrzebowanie na takie usługi. W planach zakładu jest 

również  rozszerzenie działalności gospodarczej o nowy punkt gastronomiczny na terenie 

centrum miasta jak również zatrudnienie większej ilości osób niepełnosprawnych, pozyskanie 

większej ilości  nowych kontrahentów. Planuje się również całkiem nową działalność na rzecz 

mieszkańców powiatu w formie usług transportowych. 

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych 

z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. Zgodnie                                 

z obowiązującymi zasadami ocena stanu zdrowia nie jest wyznacznikiem niepełnosprawności. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności uwzględnia zarówno psychiczne, 

fizyczne i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego                          

z elementów nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. 

Orzeczenie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności określonego 

stopnia niepełnosprawności daje szerokie uprawnienia osobie niepełnosprawnej, które 

ułatwiają jej bieżące funkcjonowanie m.in. umożliwienie im korzystania z ulg i uprawnień 

wynikających z prawa o ruchu drogowym czy zasiłku pielęgnacyjnego. 

Liczba wydanych orzeczeń osobom do 16 r.ż. według przyczyn niepełnosprawności: 

 
2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 

01-U – upośledzenie 

umysłowe 

15os. 16os. 18os. 20os. 23os. 

02-P –choroby psychiczne 10os. 11os. 13os. 15os. 18os. 

 

Analizując powyższą tabelę liczba wydanych orzeczeń osobom do 16 r.ż według 

przyczyn niepełnosprawności takich jak upośledzeń umysłowych jak i chorób psychicznych      

z każdym rokiem jest coraz wyższa. 

Liczba wydanych orzeczeń osobom dorosłym oraz przyjętych wniosków o ustalenie 

niepełnosprawności przedstawia się następująco: 

 
2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 
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Liczba wydanych orzeczeń 

osobom dorosłym 
710 688 750 760 858 

 
2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 

Liczba przyjętych 

wniosków o ustalenie 

niepełnosprawności 

722 730 774 780 860 

Na podstawie danych umieszczonych w tabeli wynika, że liczba przyjętych wniosków                

i wydanych orzeczeń oscyluje na wysokim poziomie. Warto zauważyć że liczba przyjętych 

wniosków o ustalenie niepełnosprawności z roku na rok jest coraz większa. Sugerować to 

może stwierdzenie, że liczba osób niepełnosprawnych w naszym powiecie jest wysoka                                             

i ciągle rośnie. W związku ze wzrastającą liczbą wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności 

wynika rosnące zapotrzebowanie na świadczenie usług na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi, z diagnozą niepełnosprawności sprzężonych oraz zaburzeń ze spektrum 

autyzmu. 

W latach 2015-2019 łączna liczba osób, które uzyskały stopień niepełnosprawności 

wynosi 3766 osób z tego największą liczbę stanowią niepełnosprawni z umiarkowanym 

stopniem – 1582 osoby – 42%. Kolejna grupa to niepełnosprawni ze znacznym stopniem – 

1280 osób – 34%, ostatnią grupę stanowią osoby z lekkim stopniem w liczbie 904 osoby - 

24% 

Potrzeby i Plany na przyszłość: 

Powiatowy Zespół Orzekania Niepełnosprawności w Janowie Lubelskim w związku                                    

z potrzebami osób ubiegających się o stopień niepełnosprawności chciałby  poszerzyć skład 

lekarzy orzeczników o dwóch nowych specjalistów z zakresu okulistyki i onkologii. 

Planowany jest również zakup sprzętu medycznego do pełniejszej diagnozy osób orzekanych. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Placówka została utworzona w 2008 roku. Rehabilitacja społeczna i zawodowa prowadzona 

jest dla 45 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu janowskiego. Placówka dysponuje 

busem, przeznaczonym i dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych głównie                                          

z dysfunkcją ruchu. 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej znajduje się  9 pracowni terapeutycznych tj.: 

- pracownia gospodarstwa domowego 1 

- pracownia gospodarstwa domowego 2 
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- pracownia wikliniarska 

- pracownia komputerowa 

- pracownia stolarska 

- pracownia rękodzieła 

- pracownia hafciarsko-krawiecka 

- pracownia fryzjersko-kosmetyczna 

- pracownia teatralno-muzyczna 

 Ponadto w WTZ uczestnicy korzystają z ćwiczeń ruchowych w sali rehabilitacji pod 

okiem fizjoterapeuty. Objęci są wsparciem psychologa, który jest zatrudniony na pełnym 

etacie. Natomiast  pracownik administracyjno - socjalny służy pomocą uczestnikom                                                

w kontaktach z organami administracji gminnej i samorządowej  oraz jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej z terenu powiatu janowskiego i nie tylko, celem 

skorzystania z ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym. Placówka 

współpracuje z doradcą zawodowym oraz logopedą. Na pół etatu jest zatrudniona w WTZ 

pielęgniarka, której zadaniem jest profilaktyka i promocja zdrowia uczestników terapii oraz 

doraźna pomoc medyczna. 

 W 2015 roku placówkę opuściło 3 osoby 

 W 2016 roku placówkę opuściło 0 

 W 2017 roku placówkę opuściło 4 osoby 

 W 2018 roku placówkę opuściło 3 osoby 

 W 2019 roku placówkę opuściło 2 osoby 

 

 W każdym roku terapeutycznym w planie rehabilitacji ujęte są także wydarzenia                       

i imprezy, mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Natomiast 

nadrzędnym celem prowadzonych zajęć jest dążenie do jak największej samodzielności 

uczestników WTZ i nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Od 2015 

roku pracę w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim podjęło 

2 uczestników WTZ, natomiast od początku istnienia placówki pracę nie tylko w ZAZ ale i na 

otwartym rynku pracy podjęło 4 uczestników.   

Koszty działania WTZ w Janowie Lubelskim 

2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r.  
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Koszt poniesiony przez powiat 

janowski wynosi 

 
74 980,00 zł. 

 

 
79 980,00 zł 

 

 
79 980,00 zł 

 

 
82 980,00 zł 

 

wysokość dofinansowania ze 

środków PFRON 

 
674 820,00 zł 

 

 
719 820,00 zł 

 

 
719 820,00 zł 

 

 
746 820,00 zł 

 

 

Analizując powyższe dane nasuwa się stwierdzenie, że dofinansowanie ze środków 

PFRON na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oscyluje na wyższym poziomie 

niżeli koszty poniesione przez powiat. Z każdym rokiem obserwuje się niewielki wzrost 

ponoszonych kosztów na działalność. 

Potrzeby i Plany na przyszłość:  

Planowane jest rozszerzenie działalności WTZ poprzez zwiększenie liczby uczestników do 

50, czyli dodatkowa pracownia, co za tym idzie, wzrost zatrudnienia o jedną osobę; 

Przeniesienie siedziby w inne miejsce, które oprócz tego, że będzie mogło pomieścić 50 

podopiecznych, to będzie posiadało więcej niż w chwili obecnej pomieszczeń by zapewnić 

pracującym i korzystającym z zajęć terapeutycznych większą przestrzeń zarówno w samym 

budynku jak i wokół budynku, która umożliwi aktywizację ruchową i integrację oraz    

uprawę roślin i warzyw z przeznaczeniem nie tylko na potrzeby własne ale i pod kątem 

sprzedaży aukcyjnych.   

 

3.1.2 Wsparcie rodzin z dziećmi- działania na rzecz prawidłowego 

funkcjonowania rodziny. 
 

   Rodzina stanowi naturalną grupę społeczną, w której człowiek rodzi się, wychowuje                         

i wchodzi w życie społeczne. Rodzina kształtuje osobowość i umożliwia rozwój moralny. 

Brak trwałych, pozytywnych relacji z najbliższymi odbija się niekorzystnie na rozwój 

psychiki człowieka. Dysfunkcjonalny dom rodzinny staje się źródłem przykrości, podłożem 

do napięć  i frustracji zarówno dla dorosłych członków, jak i dzieci. W rodzinie dysfunkcyjnej 

kształtują się różne negatywne zachowania. Powodują one niekorzystne środowisko 

opiekuńczo – wychowawcze i socjalizacyjne dla dziecka. Wśród wielostronnych 

negatywnych przejawów zachowań członków rodziny, a szczególnie rodziców z rodziny 
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dysfunkcyjnej należy wymienić m.in.: zakłócenie stosunków uczuciowych lub  nawet 

zerwanie więzi emocjonalnych, nerwową atmosferę domową, konflikty rodzinne, agresję i 

przemoc w środowisku rodzinnym. Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny 

wieloproblemowej, należy doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli 

opiekuńczej i wychowawczej rodziny  w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić 

prawidłowe funkcjonowanie. 

Rodzinna piecza zastępcza 

2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r.  

Liczba rodzin zastępczych na terenie powiatu janowskiego, 

w tym: 
24 20 19 22 

Liczba dzieci, które przebywały w R.Z 33 33 31 43 

Ilość rodzin zastępczych:     

spokrewnionych 15 13 13 12 

niezawodowych 7 5 4 7 

zawodowych 1 1 1 2 

Rodzinny dom dziecka 1 1 1 1 

Ilość dzieci w rodzinach:     

Spokrewnionych 16 14 13 12 

Niezawodowych 7 5 4 13 

Zawodowych 3 7 5 9 

Rodzinny dom dziecka 7 7 9 9 
 

Z powyższej tabeli wynika, iż liczba rodzin zastępczych ulega ciągłej zmianie. Można 

zaobserwować niewielką tendencję spadkową. Spowodowane jest to brakiem kandydatów na 

rodziny zastępcze pomimo ciągłego promowania pieczy zastępczej. Z tabeli wynika również, 

że w powiecie janowskim w analizowanych latach największą liczbę stanowią rodziny 

spokrewnione. Niewielką liczbę stanowią rodziny zawodowe oraz rodziny prowadzące RDD. 

W 2019 r. najwięcej dzieci przebywało w rodzinnym domu dziecka (tj. 15 dzieci), 

natomiast najmniej w rodzinach zawodowych (tj. 2 dzieci). Porównując analizowane lata 

liczba dzieci przebywających w rodzinach spokrewnionych spada, natomiast ilość dzieci                                     

w rodzinach niezawodowych wzrasta od 2017r. 

Efekty pracy  Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

 
2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 

Liczba Zakończonych procesów 
1 1 0 3 2 
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adopcyjnych 

Liczba wychowanków, którzy 

osiągnęli pełnoletność 
3 4 3 2 1 

Liczba spotkań zespołów do 

spraw okresowej oceny sytuacji 

dziecka umieszczonego w 

rodzinie zastępczej 

6 13 16 19 12 

Liczba wydanych opinii o 

zasadnym dalszym pobycie 

dziecka w rodzinie zastępczej 

38 opinii w 

przypadku 

33 dzieci 

35 opinii w 

przypadku 

20 dzieci 

62 opinii w 

przypadku 

31 dzieci 

44 opinii w 

przypadku 

27 dzieci 

64 opinii w 

przypadku 

38 dzieci 

Liczba wydanych opinii o 

niezasadnym dalszym pobycie 

dziecka w rodzinie zastępczej 

5 1 0 0 6 

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zatrudniony w PCPR prowadzi działania 

opierające się na wizytach domowych, stałym kontakcie telefonicznym z rodziną zastępczą, 

kontaktach osobistych z rodziną zastępczą w PCPR w Janowie Lubelskim, współpracy ze 

środowiskiem lokalnym, w efekcie czego doprowadza do zakończenia procesów 

adopcyjnych, gdzie najwięcej dzieci przeszło proces adopcyjny w 2018r. 

W 2018r. zorganizowano najwięcej spotkań zespołów do spraw okresowej oceny 

sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Z każdym rokiem wzrasta liczba 

wydanych opinii o zasadnym dalszym pobycie dziecka w rodzinie. W 2019r. wydano 

najwięcej opinii, które wskazywały na niezasadność pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 

Pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej   - wszystkie świadczenia pokrywane przez PCPR 

 

 
2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 

Pomoc roczna na 

częściowe 

pokrycie kosztów 

utrzymania 

dziecka 

umieszczonego w 

rodzinie 

zastępczej. 

414 025,40 zł 

 

472 679,94 zł 

 

547 908,58 zł 

 

563 688,03 zł 

 

694 787,39 zł 

 

Pomoc m-czna na 

częściowe 

pokrycie kosztów 

utrzymania 

dziecka 

umieszczonego w 

rodzinie 

zastępczej. 

12 546,22 zł 14 323,63 zł 17 674,47 zł 13 109,02 zł 18 283,87 zł 
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 Na  podstawie danych zwartych w tabeli można wywnioskować, że od 2017r. pomoc 

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

stale rośnie, w 2019r. wyniosła aż 694 787,39 zł.  

Wsparcie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki 

opiekuńczo- wychowawcze 

 Mieszkanie chronione prowadzone przez PCPR zostało utworzone dla wychowanków 

opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, socjalizacyjnego                

i rodziny zastępcze, którzy przy odpowiednim wsparciu specjalistów mogą prawidłowo 

funkcjonować w środowisku. Jest świadczeniem niepieniężnym i stanowi formę pomocy 

społecznej. Warunkiem przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym jest realizacja programu 

usamodzielnienia. Mieszkanie przeznaczone jest dla usamodzielnianych wychowanków 

osiedlających się na terenie powiatu janowskiego, którzy nie mają możliwości powrotu do 

rodziny do czasu uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych i do czasu uzyskania 

zdolności do samodzielnego życia. 

Prowadzenie mieszkań chronionych 

 
2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 

Ilość osób 
2os 2os. 2os. 2os. 1os. 

Koszt utrzymania 
130,60 zł 

/mies. 

140,37 zł /mies. 128,22zł /mies. 304,83zł 

/mies. 

323 zł /mies. 

 

Jak wynika z powyższej tabeli liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu 

chronionym w latach 2015-2018 wynosiła 2 osoby. Natomiast w roku 2019 z mieszkania 

chronionego korzystała tylko 1 osoba. Koszt miesięczny utrzymania w 2017r. w porównaniu 

do innych lat jest najmniejszy. Od roku 2018 zauważalny jest gwałtowny wzrost kosztów 

utrzymania. 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim istnieje od 

września 2005r., realizuje zadanie Powiatu Janowskiego w zakresie zapewnienia opieki 

i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz 

tworzenia i wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie. Dysponuje 30 miejscami typu 

socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Opiekuje się dziećmi, których rodziny są                 



23 
 

w kryzysie, dba o prawidłowy rozwój mieszkańców i przygotowanie ich do samodzielnego 

życia w społeczeństwie. 

Podstawą przyjęcia wychowanka do placówki jest skierowanie wydane przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim. Placówka przyjmuje 

wychowanków do 18 roku życia niezależnie od miejsca zamieszkania. Placówka może 

przyjąć bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez 

orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 lat i zapewnić mu opiekę do czasu 

wyjaśnienia sytuacji dziecka w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia 

dziecku opieki na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby 

stwierdzające porzucenie. 

Liczba wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r.  

Liczba wychowanków wg  stanu na 31.12.: 31 29 32 33 

0-3 lat 1 3 2 1 

4-6 3 1 6 3 

7-13 12 11 9 11 

14-17 11 10 13 15 

18-24 4 4 2 3 

Przyczyny umieszczenia dzieci w placówce:     

sieroctwa 1 1 1 1 

półsieroctwa 2 2 3 0 

Uzależnienia rodziców, w tym:     

Od alkoholu 7 9 3 13 

Przemoc w rodzinie 5 5 9 0 

Bezradność w sprawach opiek.-wych. 13 10 11 13 

Niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców 3 2 5 5 

Długotrwała lub ciężkiej choroby co najmniej jednego  z 

rodziców 
0 0 0 0 

ubóstwo 0 0 0 0 

bezrobocie 0 0 0 0 

Nieodpowiednich warunków mieszkaniowych 0 0 0 0 

Pobytu za granicą co najmniej jednego z rodziców (praca 

zarobkowa) 
0 0 0 1 

     

Liczba dzieci do 18 r.ż. umieszczonych w pieczy 

zastępczej, z tego: 
11 6 14 7 

Z rodziny naturalnej 8 0 12 7 

Z rodzinnej pieczy zastępczej 3 6 2 0 

Z instytucjonalnej pieczy zastępczej 0 0 0 0 

     

Dzieci do 18 r.ż. z tego, które: 6 5 6 4 
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Powróciły do rodziny naturalnej 2 3 1 2 

Zostały umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej 2 1 1 2 

Zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
0 1 2 0 

Zostały przysposobione 2 0 4 0 

Zostały umieszczone w MOW 2 0 0 0 

     

Dzieci powyżej 18 r.ż, z tego, które: 3 3 3 2 

Powróciły do rodziny naturalnej 1 3 1 1 

Założyły własne gospodarstwo domowe, w tym: 0 0 1 0 

Wyjechały za granicę 1 0 1 0 

inne 1 0 0 1 
 

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli w placówce opiekuńczo - 

wychowawczej w 2016r. przebywała najmniejsza liczba dzieci (tj. 29 dzieci) natomiast                            

w 2018r. przebywało najwięcej dzieci (tj. 33 dzieci).   

Największa liczbę stanowią dzieci, które trafiły do placówki z powodu bezradności 

rodziców w sprawach opiek.-wych. W placówce opiekuńczo – wychowawczej nie były 

umieszczane dzieci z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby co najmniej jednego                      

z rodziców, ubóstwa, bezrobocia, nieodpowiednich warunków mieszkaniowych. 

W analizowanych latach największą liczbę dzieci do 18 r.ż umieszczonych w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowią dzieci z rodziny naturalnej. 

Najwięcej dzieci po 18r.ż powróciło do swoich rodzin naturalnych. W 2017r.                     

aż 4 dzieci zostało przysposobionych, natomiast w kolejnych dwóch latach nie było 

kwalifikacji do adopcji. 

We wszystkich analizowanych latach można zauważyć, że jedynie w 2017r. jedna 

osoba powyżej 18 r.ż założyła własne gospodarstwo domowe. 

 

Potrzeby i Plany na przyszłość 

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz. U. z 

2019r. poz.1111, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. nr 292, poz. 1720) 

wprowadziła znaczące zmiany w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. 30 osobowe 
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placówki opiekuńczo – wychowawcze na dotychczasowych zasadach mogą funkcjonować do 

31 grudnia 2020 roku. 

W celu dostosowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Promyk w Janowie Lubelskim 

do przepisów w/w ustawy planowane jest utworzenie dwóch odrębnych placówek opiekuńczo 

– wychowawczych z ilością dzieci po 14 w każdej placówce. W związku z tym planowane są 

działania prawne tj. podjęcie stosownych ustaw oraz wystąpienie o zgodę wojewody na 

działalność placówek 14 osobowych. Placówki 14 osobowe będą mieściły się w dwóch 

odrębnych budynkach na terenie istniejącej obecnie Palcówki Promyk. Będą to dwie odrębne 

jednostki organizacyjne 

 

3.1.3 Wsparcie osób w kryzysie i poradnictwo specjalistyczne 

 

W PCPR w Janowie Lubelskim działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

Oferowane formy pomocy: 

1. Pomoc psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy domowej; 

2. Diagnoza sytuacji kryzysowej osób i rodzin zgłaszających się po pomoc; 

3. Pomoc rodzinom, w których narastają konflikty; 

4. Informacje o instytucjach mogących pomóc osobom w różnych sytuacjach losowych; 

5. Schronienie w hostelu dla ofiar przemocy; 

6. Terapia indywidualna ukierunkowana na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie 

umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc; 

7. Współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie obejmuje wszelkie odmiany złego traktowania członków rodzin, którzy 

nie są w stanie się obronić. Jak wynika z prac organów zajmujących się pomocą społeczną na 

terenie naszego powiatu przemoc w rodzinie jest zjawiskiem obecnym w życiu mieszkańców 

powiatu janowskiego. Jest to zjawisko skomplikowane i wieloobszarowe, dlatego niezbędne 

jest wielodyscyplinarne podejście do tego problemu. Najpilniejszą sprawą jest zabezpieczenie 

obszaru dla osób, które doznają przemocy. W powiecie janowskim zadania z zakresu 
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje sąd, policja, prokuratura, PCPR (do 2017r.  

istniał ośrodek interwencji kryzysowej od 2018r. został wyłączony ze struktury PCPR-u). 

Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej 

 
2015r. 2016r. 2017r. 

2018r. OIK 

połączony z 

PCPR 

2019r. 

Ilość osób 

korzystających z 

pomocy 

140os. 121os. 172os. 172os. 145os. 

 

 Jak wynika z powyższej tabelki w 2016r. z pomocy skorzystało najmniej osób (tj.121 

os.), natomiast w latach 2017-2018 skorzystało najwięcej osób (tj. 172 os.), w analizowanych 

latach liczba osób korzystających z pomocy jest taka sama. W 2019r. we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Bona Fides z Lublina Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było 

współorganizatorem Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, w którym udzielano 

pomocy i wsparcia osobom znajdujących się w kryzysie. Od roku 2019 nie realizowane są 

programy korekcyjno-edukacyjne dla osób  stosujących przemoc. Brak kandydatów do w/w 

programu jest skutkiem niedoskonałych przepisów ustawodawczych. Aby zmniejszyć 

rozszerzanie się zjawiska przemocy odbywają się zespoły interdyscyplinarne w gminach 

powiatu janowskiego, w których opracowuje się plan pomocy osobom doznającym przemocy 

jak również obliguje się osoby stosujące do podjęcia pracy nad zmianą swojego zachowania. 

 Na terenie powiatu janowskiego poza zjawiskiem przemocy występują problemy 

natury opiekuńczo-wychowawczej, małżeńskiej i rodzinnej. Wsparcia w tym zakresie 

udzielają: 

1)  Ośrodki Pomocy Społecznej - asystent rodziny, 

2) OIK w strukturze PCPR w Janowie Lubelskim, 

3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim; 

4) Poradnia uzależnień w Janowie Lubelskim 

 Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w jakim wzrasta człowiek; 

pełni główną rolę w kształtowaniu osobowości, przekazywaniu wzorców zachowania, 

zaspokajaniu potrzeb zarówno biologicznych, jak i emocjonalnych dziecka. W celu 

zapewnienia kompleksowej i wielowymiarowej opieki nad dzieckiem i rodziną w dniu                            

9 czerwca 2011r. wprowadzono ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

zawierającą m. in. zasady pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 
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opiekuńczo-wychowawczych, zasady sprawowania pieczy zastępczej, a także rozdzielającą 

kompetencje w tym zakresie pomiędzy poszczególne szczeble samorządu terytorialnego. 

Zapisy ustawy zakładają stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, 

uwzględniającego działania profilaktyczne skierowane do rodzin zagrożonych dysfunkcją lub 

przeżywających trudności, zbudowanie mechanizmów pracy z rodziną, organizację systemu 

pieczy zastępczej oraz wspieranie wychowanków opuszczających rodzinną i instytucjonalną 

pieczę zastępczą. 

Potrzeby i Plany na przyszłość: 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej planuje rozszerzyć swoje działania o nowe formy pomocy 

m.in.; poradnictwo i doradztwo pedagogiczne dla rodziców, dzieci i młodzieży; spotkania  

mediacyjne dla członków rodziny; w dobie zagrożenia sytuacją epidemiologiczną interwencja 

telefoniczna dla osób wymagających takiej formy wsparcia oraz interwencja telefoniczna dla 

instytucji pomocowych . 

Zależy nam również na rozszerzeniu działań grupowych o dwa nowe  programy: 

- Akademia Dobrego Rodzica – warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, 

- Bezpieczna Rodzina – program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc                  

w rodzinie, oraz dla osób, które mają trudności w kontrolowaniu swoich emocji (wszyscy 

członkowie rodziny, grupy rówieśnicze). 

3.1.4 Działalność pozarządowa  

 
  Organizacje pozarządowe w zakresie swojego działania obejmują m.in. zadania dotyczące 

rozwiązywania problemów społecznych. Członkowie stowarzyszeń to osoby zaangażowane           

w pracę na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, rodzin dysfunkcyjnych, środowiska 

lokalnego itp. Większość organizacji w swoim statucie posiada zapis o działaniu 

prospołecznym. Powiat Janowski posiada program określający zasady współpracy                    

z organizacjami pozarządowymi.  

Na terenie powiatu janowskiego działają następujące organizacje pozarządowe ze statutowym 

zapisem działań na rzecz rodzin i osób niepełnosprawnych:  

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Janowie Lubel-

skim, 

- Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół "EFFATA” 

w Janowie Lubelskim, 
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- Stowarzyszenie „Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w Janowie Lubelskim,  

- Polski Związek Niewidomych, Koło w Janowie Lubelskim, 

- Stacja Opieki „CARITAS" w Janowie Lubelskim, 

- Janowskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw, 

- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "WAWRZYNEK" w Janowie 

Lubelskim,  

- Agencja Współpracy i Rozwoju - Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS w Janowie Lu-

belskim,  

- Stowarzyszenie "NASZ DOM" w Janowie Lubelskim, 

- Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim,  

- Polski Czerwony Krzyż , Zarząd Rejonowy w Janowie Lubelskim,  

- Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego. 

W celu skutecznego realizowania wszystkich zadań dotyczących osób potrzebujących 

wsparcia, określonych ustawą  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz ustawą o pomocy społecznej, konieczna jest współpraca wszystkich 

instytucji i organizacji zajmujących się na co dzień tą problematyką. Działania te muszą być 

realizowane przez wszystkie organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, sto-

sownie do ich ustawowych kompetencji, z aktywnym udziałem organizacji pozarządowych. 

Współpraca ta powinna odbywać się na wielu płaszczyznach, a okazją do jej nawiązania ma 

być niewątpliwie opracowywanie powiatowych programów działań  na rzecz osób potrzebu-

jących wsparcia. 

 Ze względu na dwa współwystępujące zjawiska: niski wskaźnik dzietności oraz 

wydłużającą się długość życia, rośnie udział osób starszych (60+) w naszej populacji (Polska 

należy do krajów, w których proces demograficznego starzenia się populacji jest 

zaawansowany.  W 2020r. osoby po 60. roku życia stanowią blisko 25% ludności polskiego 

społeczeństwa). W powiecie janowskim obserwuje się wysoki odsetek osób starszych, którzy 

prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. Wiąże się to z osamotnieniem, zwiększa 

ryzyko wykluczenia społecznego, np. w przypadku ograniczonej samodzielności.  Coraz 

więcej młodych osób, które mogłyby zaopiekować się starszymi członkami rodziny decyduje 

się na zmianę miejsca zamieszkania, np. ze względu na szansę zdobycia lepszej pracy. Osobie 

wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia                     

w domu pomocy społecznej, a rodzinom opiekującym się osobami starszymi stworzenie grup 



29 
 

wsparcia, aby nie czuły się osamotnione w swoich działaniach. W tym obszarze już 

funkcjonują organizacje pozarządowe, które mogą rozwijać swoją działalność. 

Realizacja ich zadań nadal skupiać się będzie na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 

podejmowaniu i promowaniu zadań, które pomogą usprawnić funkcjonowanie osobom 

starszym, w tym z z niepełnosprawnością i ich opiekunom w życiu codziennym. Obejmują 

one  przede wszystkim likwidację barier społecznych, budowanie pozytywnego odbioru tych 

osób wśród społeczeństwa, a rodzinom opiekującym się osobami starszymi stworzenie grup 

wsparcia, aby nie czuły się osamotnione w swoich działaniach. 

 

4. Wizja rozwoju polityki społecznej w powiecie janowskim 

 
  Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa, mającą na celu umożliwienie osobom 

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same 

pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna 

organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracują w tym zakresie, na 

zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Głównym celem podejmowanych 

działań  jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osoby i rodziny nie radzącej 

sobie oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka 

oraz ich integracji ze środowiskiem.   

Główne potrzeby pomocy społecznej na poziomie powiatu przedstawiają się następująco: 

1.Wspieranie osób i rodzin w kryzysie 

2. Aktywizacja społeczna i zawodowa usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych 

i placówek opiekuńczo- wychowawczych 

3.Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych                

i placówek opiekuńczo-  wychowawczych 

4. Usługi w ponadgminnych domach pomocy społecznej 

5.Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej 

6.Rozwój Środowiskowego Domu Samopomocy 

7.Polepszenie warunków życiowych osób niepełnosprawnych 

8.Rozwój Warsztatów Terapii Zajęciowej 
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9.Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej i zapobieganie bezrobociu oraz jego nie-

korzystnym skutkom wśród osób niepełnosprawnych 

10.Realizacja programów aktywności lokalnej na rzecz osób niepełnosprawnych w partner-

stwie z podmiotami ekonomii społecznej i organizacjami pozarządowymi 

11.Usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych 

12.Promowanie i wspieranie wolontariatu jako formy integracji społecznej dla osób 

niepełnosprawnych. 

ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Każde dziecko ma prawo do życia i rozwoju w rodzinie. Często zdarza się, że rodzina natu-

ralna nie może sprawować bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Tym dzieciom należy zorga-

nizować opiekę zastępczą. Szansą wzrastania dziecka w warunkach zbliżonych do natural-

nych są rodziny zastępcze. Przyjęte rozwiązania ustawowe kładą nacisk na rozwijanie ro-

dzinnych zastępczych form opieki oraz kompleksową pracę z rodziną biologiczną na rzecz 

powrotu dziecka do domu. Pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

przyczyni się do wsparcia systemu opieki w powiecie janowskim. 

Działania niezbędne do podejmowania: 

1. Rozwój rodzinnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną 

2. Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na prowadzenie rodzinnych form opieki za-

stępczej 

3. Promowanie w środowisku lokalnym zastępczych form opieki rodzinnej. 

4. Tworzenie i rozwój zawodowych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastęp-

czych. 

5. Realizacja procesu diagnostyczno-kwalifikacyjnego kandydatów na rodziców zastęp-

czych. 

6. Wspieranie rodziców zastępczych w wypełnianiu funkcji wychowawczej. 

7. Inicjowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych. 

8. Wspieranie rodzin zastępczych w kierunku zapobiegania powrotowi dzieci do              

placówki opiekuńczo- wychowawczej. 

9. Współpraca i koordynacja lokalnych instytucji i służb na rzecz aktywizacji rodziny 

naturalnej w celu poprawy własnej sytuacji życiowej oraz zmiany stylu życia. 

10. Dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych do obowiązujących                 

standardów. 

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
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12. Wczesne przygotowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i             

rodzin zastępczych do usamodzielnienia. 

13. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie i kontynuowanie nauki. 

14. Zorganizowanie różnych form mieszkań dostępnych dla usamodzielnianych             

wychowanków (mieszkania chronione, mieszkania usamodzielniane, mieszkania            

socjalne). 

15. Opracowanie i wdrożenie projektów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji kadr 

jednostek pomocy społecznej i kadr współpracujących . 

16. Upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną. 

 

5. Analiza SWOT  

 
Analiza SWOT stanowi jedno z podstawowych narzędzi analizy strategicznej. Jej 

istotą jest wskazanie mocnych i słabych stron jednostki, szans i zagrożeń pojawiających się w jej 

otoczeniu oraz ocena ich wpływu na jej rozwój. 

Silne strony Słabe strony 

 Zaplecze w postaci jednostek pomocy 

społecznej (OPS, PCPR w tym wydział 

interwencji kryzysowej, placówka opie-

kuńczo-wychowawcza, ŚDS, WTZ, 

ZAZ, DPS), 

  Wzrastająca świadomość potrzeb spo-

łecznych, 

  Wykwalifikowana kadra realizująca 

zadania polityki społecznej, 

 Szkolenia osób zajmujących się pomocą 

społeczną i tym samym znajomość lo-

kalnych potrzeb w zakresie pomocy spo-

łecznej, 

 Baza istniejących organizacji pozarzą-

dowych, 

 Współpraca samorządu z organizacjami 

pozarządowymi, 

 Możliwość zlecenia organizacjom poza-

rządowym zadań z zakresu polityki spo-

 Ograniczone fundusze na szkolenia i 

dofinasowania studiów dla różnych sek-

torów pomocy społecznej, 

  Niewystarczająca ilość środków finan-

sowych na realizację zadań, 

  Niedoskonałość ustawy o pomocy spo-

łecznej i ustawy o wspieraniu rodziny             

i systemie pieczy zastępczej, 

 Słaba aktywność i kondycja finansowa 

niektórych organizacji pozarządowych, 

 Występowanie patologii społecznej, al-

koholizmu, przestępczości, apatii spo-

łecznej, przemocy, syndrom wyuczonej 

bezradności i rozpadu życia rodzinnego, 

uzależnienie wśród młodzieży od Inter-

netu i telefonów, 

 Zbyt mała kadra pracowników zatrud-

nionych w sektorze pomocy społecznej 

w tym koordynatorów rodzinnej pieczy 
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łecznej, 

 Zwiększająca się akceptacja społeczna        

w stosunku do osób z niepełnosprawno-

ścią, 

 Funkcjonowanie zespołów interdyscy-

plinarnych, 

 Realizacja powiatowego programu prze-

ciwdziałania przemocy w rodzinie i 

ochronie ofiar, powiatowego programu 

rozwoju pieczy zastępczej, 

 Zatrudnienie koordynatorów pieczy za-

stępczej, 

 Promowanie rodzicielstwa zastępczego, 

 Realizacja programu karty „Dużej Ro-

dziny”, 

 Wsparcie psychologiczne i prawne dla 

mieszkańców powiatu, 

 Wzrost świadomości społecznej doty-

czących negatywnych tendencji demo-

graficznych i społecznych oraz działania 

władz samorządowych na rzecz ich 

ograniczenia, 

 Zaangażowanie samorządu terytorialne-

go w realizację zadań na rzecz integracji 

społecznej i przeciwdziałania wyklucze-

niu społecznemu (imprezy integracyjne, 

realizacja programów profilaktycznych, 

współpraca lokalna i regionalna). 

zastępczej i asystentów rodziny oraz ni-

skie uposażenie pracowników pomocy 

społecznej, 

 Niewystarczająca pomoc psychologiczna 

dla dzieci i młodzieży, 

 Brak placówek resocjalizacyjnych, 

 Zbyt mała ilość rodzin zastępczych, 

 Zbyt mała ilość kandydatów na rodziny 

zastępcze, 

 Niewystarczające zaplecze do realizacji 

projektu na rzecz środowiska (świetlice, 

kluby), 

 Brak programów dla osób dotkniętych 

problemami zdrowia psychicznego, 

 Brak spójnej i skutecznej polityki 

mieszkaniowej w powiecie (mieszkania 

chronione dla seniorów, treningowe, 

przejściowe, tymczasowe, komunalne 

oparte na ekonomii współdzielenia), 

 Brak ośrodka wsparcia dziennego dla 

osób starszych, 

 Ograniczona dostępność do usług spe-

cjalistycznych. 

 

Szanse Zagrożenia 

 Dogodne położenie powiatu wśród szla-

ków turystycznych, 

 Tworzący się węzeł komunikacyjny              

w powiecie, 

 Ciekawa architektura miasta i duży za-

sób terenów zielonych, 

 Sukcesywna likwidacja barier architek-

tonicznych, które utrudniały by życie 

 Brak dostatecznych środków finanso-

wych na realizację zadań w obszarach 

edukacji, pomocy społecznej, rynku pra-

cy, ochrony zdrowia, 

 Niewystarczające uregulowania prawne    

i niezrozumiałe przepisy wykonawcze 

oraz brak spójności i stabilności ustaw, 

 Zanikające więzi międzypokoleniowe, 
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osobom z niepełnosprawnością, 

 Praca dla osób z niepełnosprawnością. 

 

 

 

 Przemoc w programach emitowanych               

w programach, 

 Występowanie zagrożeń funkcjonowania 

rodziny m.in. uzależnienia, ubóstwo, 

bezrobocie, choroby, 

 Występowanie patologii zachowań mło-

dzieży i zagrożenia demoralizacją, 

 Migracja młodzieży kończącej szkoły 

wyższe i wykwalifikowanych pracowni-

ków, 

 Duża liczba rodzin zagrożona umiesz-

czeniem dzieci w pieczy zastępczej, 

 Powrót osób opuszczających piecze za-

stępczą do patologicznego środowiska 

rodzinnego, brak odpowiednich wzor-

ców, wsparcia w rodzinie. 

  

 

 

Rozdział II. Cele strategiczne i operacyjne przyjęte na lata 2021-2028 

1. Cele i Zadania 

 
Cel główny dostarcza odpowiedzi na pytanie, jaki jest końcowy efekt realizacji 

Strategii. Powinien być odpowiedni do zidentyfikowanych potrzeb tzn. dotyczyć modyfikacji 

lub zniwelować niekorzystne zjawisko, a jednocześnie spowodować utrzymanie lub 

ulepszanie sytuacji ocenianej jako pozytywna.  Dlatego też  cel główny polityki społecznej 

powiatu określono jako:  

„Zapewnienie mieszkańcom powiatu janowskiego 

 pełnego i stabilnego systemu zabezpieczenia społecznego”. 

 

Cel główny będzie realizowany poprzez wyznaczone poniższe cele strategiczne: 

Pierwszy cel strategiczny: Objęcie osób i rodzin wymagających wsparcia komplementarną, 

profesjonalną i efektywną pomocą; 
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Drugi cel strategiczny: Zwiększenie dostępności do aktywizacji osób z niepełnosprawnością 

ruchową, intelektualną i psychiczną. 

Trzeci cel strategiczny: Poprawa funkcjonowania osób starszych wymagających wsparcia,           

w szczególności z chorobami neurodegeneracyjnymi. 

Czwarty cel strategiczny: Wsparcie rodziny i profesjonalizacja pieczy zastępczej – 

pozyskanie większej liczby kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

2. Prognoza zmian i kierunki działań w obszarze pomocy społecznej i 

pieczy zastępczej 

 
Dane statystyczne  umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania 

problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu 

terytorialnego w obszarze usług społecznych. Ich analiza jest materiałem poglądowym 

mającym ułatwić władzom powiatu podejmowanie decyzji związanych z planowaniem 

budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnych latach i być podstawą do formułowania 

wniosków i rekomendacji realizowania zadań, które powinny oscylować w obszarach 

wspierania osób i rodzin w kryzysie, rozwijania rodzinnych form pieczy zastępczej, 

rozwijania usług  w ponadgminnych domach pomocy społecznej, 

doskonalenia    zawodowego kadr pomocy społecznej, polepszania  warunków życiowych 

osób niepełnosprawnych, realizacji    programów aktywności lokalnej na rzecz osób 

niepełnosprawnych w partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej i organizacjami 

pozarządowymi, realizacji usług  asystenckich wspierających aktywność społeczną                           

i zawodową osób niepełnosprawnych. 

2.1 Objęcie osób i rodzin wymagających wsparcia komplementarną, 

profesjonalną i efektywną pomocą 

 
 -Rozwój specjalistycznego poradnictwa, w tym prawnego i psychologicznego; 

- Utworzenie poradni rodzinnej  

-Prowadzenie  zajęć profilaktycznych wśród młodzieży  

- Zwiększenie jakości usług z zakresu pomocy społecznej; 

 

Realizatorzy/współrealizatorzy: PCPR, OPS-y, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  
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organizacje pozarządowe, instytucje i urzędy funkcjonujące na terenie powiatu,  

Okres realizacji: 2021-2028 

Wartość i źródła finansowania: rocznie na to zadanie planuje się około 75 000 zł.
*  

będą to 

środki własne oraz zewnętrzne.  

Wskaźniki realizacji działań: liczba rodzin korzystających ze wsparcia, liczba 

przeprowadzonych zajęć profilaktycznych wśród młodzieży. 

*wysokość i źródło finansowania może ulec zmianie  

2.2 Zwiększenie dostępności do aktywizacji osób                                                   

z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i psychiczną 

 
-  Rozwój bazy wsparcia instytucjonalnego i środowiskowego dla osób niepełnosprawnych;              

-Zwiększenie dostępności do aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością,                          

w szczególności ruchową i neurologiczną; 

-Odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im 

kontynuacji pracy lub realizację codziennych aktywności; 

- Zabezpieczenie osób z niepełnosprawnością w dostęp do niezbędnego zaopatrzenia                      

w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej; 

- Utworzenie ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób z problemami w poruszaniu się; 

Realizatorzy/współrealizatorzy: PCPR, OPS-y, organizacje pozarządowe, instytucje                      

i urzędy funkcjonujące na terenie powiatu,  

Okres realizacji: 2021-2028 

Wartość i źródła finansowania: rocznie na to zadanie planuje się około 2 000 000 zł.
*  

będą 

to środki własne oraz zewnętrzne.  

Wskaźniki realizacji działań: liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem na terenie 

powiatu janowskiego, liczba utworzonych miejsc/ośrodków. 

*wysokość i źródło finansowania może ulec zmianie  

2.3 Poprawa funkcjonowania osób starszych wymagających wsparcia, 

w szczególności  z chorobami neurodegeneracyjnymi. 

 
- Inicjowanie i wspieranie programów na rzecz wyrównywania szans osób starszych                              

w środowisku lokalnym; 
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-Stworzenie bazy lokalowej i systemu wsparcia dla osób starszych w tym                                                        

z niepełnosprawnością neurologiczną; 

-Zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikającej z wieku i 

stanu zdrowia, w zakresie zdrowotnym, pielęgnacyjnym stymulowania i rozwijania 

sprawności ruchowej, kompetencji społecznych i poznawczych; 

-Odciążenie faktycznych opiekunów poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy lub 

realizację codziennych aktywności; 

- Tworzenie przedsiębiorstw społecznych świadczących usługi społeczne ( np. opieka nad 

osobami niepełnosprawnymi, usługi rehabilitacyjne, naprawa i wypożyczanie sprzętu 

rehabilitacyjnego) 

 

Realizatorzy/współrealizatorzy: PCPR, Ops-y,  organizacje pozarządowe, instytucje i 

urzędy funkcjonujące na terenie powiatu, współpraca z innymi powiatami 

Okres realizacji: 2021-2028 

Wartość i źródła finansowania: rocznie na to zadanie planuje się około 100 000 zł.
*  

będą to 

środki własne oraz zewnętrzne.  

Wskaźniki realizacji działań: liczba osób starszych objętych wsparciem na terenie powiatu 

janowskiego, liczba utworzonych przedsiębiorstw społecznych 

*wysokość i źródło finansowania może ulec zmianie  

2.4 Wsparcie rodziny i profesjonalizacja pieczy zastępczej – 

pozyskanie większej liczby kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej 

 
-Standaryzacja pieczy zastępczej z ukierunkowaniem na rodzinne jej formy ; 

-Rozwój pieczy zastępczej poprzez pozyskanie większej liczby kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej, w szczególności rodzin w formie zawodowej; 

- Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –

wychowawczych; 

- Tworzenie placówek wsparcia dziennego w każdej gminie; 

- Pomoc rodzinom poprzez działania rodzin wspierających 

- Wzrost zatrudnienia i stały rozwój kompetencji kadr, ze szczególnym uwzględnieniem 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

      Realizatorzy/współrealizatorzy: PCPR, Sądy Rejonowe, Ops-y, organizacje 
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pozarządowe, instytucje i urzędy funkcjonujące na terenie powiatu, współpraca z innymi 

powiatami 

Okres realizacji: 2021-2028 

Wartość i źródła finansowania: rocznie na to zadanie planuje się około 750 000 zł.
*  

będą to 

środki własne oraz zewnętrzne.  

Wskaźniki realizacji działań: liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu 

janowskiego, liczba placówek, liczba przeprowadzonych szkoleń, grup wsparcia,  

*wysokość i źródło finansowania może ulec zmianie  

  

Rozdział III. Monitorowanie strategii 
 

  Strategia powinna charakteryzować się elastycznością na etapie wdrażania poprzez jej 

stałe monitorowanie. Monitorowanie strategii jest obserwacją celów strategicznych i realizacji 

programów operacyjnych wynikających z następnych faz programowania. Monitoring 

realizacji strategii umożliwia: obserwację stanu zaawansowania projektów rozwojowych, 

umożliwiających aktualną identyfikację problemów w ich realizacji, weryfikację zgodności 

założonych celów i efektywności wykorzystania przeznaczonych na ich realizację środków, 

kontrolę postępu prac związanych z realizacją zadań. 

Monitorowanie powinno uwzględniać zmieniające się warunki zewnętrzne, jak również 

zasoby powiatu i potrzeby mieszkańców. Przewiduje się w strategii w związku z tym 

możliwość wprowadzania modyfikacji, szczególnie w zakresie części operacyjnej dokumentu, 

ze względu na zmieniające się uwarunkowania wewnątrz powiatu, jak i w jego otoczeniu. 

  Do celów monitoringu będzie służyć opracowana karta monitoringowa. Wzór karty 

monitoringowej stanowi załącznik do niniejszej strategii. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracował zespół pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  
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załącznik do  strategii  

rozwiązywania problemów społecznych 

 w powiecie janowskim 

 

Karta monitoringowa 

do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” 

w Powiecie Janowskim 

na lata 2021-2028” 

 

Numer i nazwa zadania………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Planowane działania wg zadania………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Zrealizowane działania i ich zakres ( w przypadku braku realizacji przyczyna) ……………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Realizatorzy/ Współrealizatorzy ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Faktyczny czas realizacji ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Środki finansowe planowane …………………………………………………………………. 

 

Środki finansowe wydatkowane i źródło ich pochodzenia …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Propozycje, uwagi – ewentualnie zmiany …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………..        ……………………….. 

    Data sporządzenia                  Czytelny podpis pracownika 
 



39 
 

ZAKOŃCZENIE 

 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Janowskim  na 

lata 2021-2028 jest dokumentem wskazującym cele i kierunki polityki społecznej Powiatu 

Janowskiego w zakresie pomocy społecznej jednocześnie jest dokumentem nadrzędnym                       

w stosunku do zatwierdzanych przez Radę Powiatu Janowskiego programów obowiązujących 

w zakresie wąskich obszarów problemów społecznych. Są to: 

1.Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych                                                 

w Powiecie Janowskim. 

2. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Janowskim. 

3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Janowskim. 

Założeniem Strategii jest wskazanie na podstawie zdiagnozowanych potrzeb obszarów 

do pracy samorządu. Pożądanym i nie mniej ważnym efektem będzie pobudzanie oddolnych 

inicjatyw mieszkańców powiatu janowskiego na rzecz niwelowania ich problemów i 

włączenia społecznego. 

    Strategia nie wyczerpuje jednak wszystkich działań, które można byłoby jeszcze 

uwzględnić w dokumencie, wybrano jednak te najpilniejsze i najważniejsze. Za kryterium 

wyboru przemawiały praktyczne możliwości realizacji działań, zorientowanych głównie na 

przeciwdziałanie i łagodzenie negatywnych skutków zdiagnozowanych wcześniej problemów 

społecznych oraz aktywizację zaniedbanych środowisk, ze wskazaniem wybranych 

instrumentów realizacji i partnerów społecznych. 

 

 

 

 


