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1. WSTĘP
„Polityka społeczna jest to sfera działania państwa oraz innych ciał publicznych i sił społecznych, która
zajmuje się kształtowaniem warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich (zwłaszcza
w środowisku zamieszkania i pracy)”.
W polityce społecznej wyróżnia się kwestie społeczne np. ubóstwo, bezrobocie, zdrowie, oświatę,
bezpieczeństwo osobiste, dyskryminację kobiet, niepełnosprawnych, mniejszości narodowe.
W języku potocznym słowo „kwestia” znaczy tyle co „problem” (sprawa, zagadnienie do rozwiązania,
coś trudnego, z czym należy się uporać).
W nauce o polityce społecznej jednakże termin „ problemy społeczne” oznacza wszelkiego rodzaju
dolegliwości, zakłócenia, niedogodności występujące w życiu zbiorowym.
Problemy społeczne mogą być ograniczone i rozwiązywane. Z racji ich skali i złożoności nie jest
możliwe ich rozwiązywanie bez współdziałania wielu instytucji począwszy od rodziny, poprzez
środowisko lokalne i zawodowe po skalę ogólno państwową, oraz skalę międzynarodową.
W ostatnich latach zespół zagrożeń dla zaspokajania podstawowych potrzeb ludności pogłębił się
i rozszerzył.
Obserwuje się w skali kraju ubożenie większości społeczeństwa, rozszerzają się sfery biedy. U wielu na
konieczność ograniczenia nawet najbardziej elementarnych potrzeb nakłada się dominująca
niepewność jutra, groźba utraty pracy lub niemożności jej uzyskania. Stan zdrowia ludności pogarsza
się. Od dłuższego czasu lekarze biją na alarm: niedożywienie, niehigieniczne warunki życia,
wielostronne stresy, nałogi – wszystko to obniża zdrowotność ludzi.
System oświaty pogrąża się w kryzysie, koszty kształcenia są coraz wyższe, dostęp do dóbr kultury
staje się elitarny.
O zachwianiu norm współżycia społecznego świadczy masowość różnego rodzaju zachowań
patologicznych – korupcja, przemoc, przestępczość, coraz częściej dotyczy to młodocianych, a nawet
dzieci.
Polityka społeczna powiatu pajęczańskiego, której bazą jest społeczność lokalna została
określona w „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pajęczańskim ”.
Opracowanie dokumentu strategicznego umożliwia i ułatwia porządkowanie działań na rzecz
społeczności lokalnej zgodnie z przyjętymi celami oraz ułatwia podejmowanie decyzji. Rozwiązywanie
problemów społecznych wymaga działań spójnych i konsekwentnych przez wiele lat.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została opracowana zgodnie z wymogami
metodologicznymi Unii Europejskiej tj. zgodnie z zasadą programowania, partnerstwa, koncentracji,
dodatkowości.
Opracowanie dokumentu strategicznego zostało poprzedzone dogłębną analizą problemów
społecznych. Cele strategiczne i operacyjne zostały sformułowane po dokonaniu szczegółowej analizy
SWOT. Jednocześnie przy formułowaniu założeń strategii kierowano się zasadą spójności zapisów ze
Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego, Strategią Rozwoju Powiatu Pajęczańskiego.
Plan strategicznego rozwiązywania problemów społecznych zawarty w tym dokumencie
obejmuje okres 10 lat.
Do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w dniu 13.06.2006r. Zarządzeniem
Nr 127 Starosta Pajęczański powołał zespól w składzie:
1. Irena Kucharska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
2. Anna Dudka - Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
3. Helena Rydz – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
4. Beata Karczewska – Pracownik socjalny DPS
5. Dorota Skibińska-Balcerzak – Wydział Zdrowia
6. Małgorzata Strugała-Kuliberda – Przedstawiciel SP ZOZ
7. Jolanta Sobera – Wydział Edukacji
8. Sławomir Konieczko – Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP
9. Jan Mazgaj – Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Praw Dzieci Niepełnosprawnych
„Promyk Słońca” w Działoszynie

- przewodnicząca
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
-członek

13 czerwca 2006 r. odbyło się I posiedzenie zespołu do opracowania Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych, podczas którego ustalono, że zespół podzieli się na 3 grupy
problemowe w obszarach:
3

1) OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
2) NIEPEŁNOSPRAWNI
3) BEZROBOCIE
Członkowie zespołu zadeklarowali swój udział w pracach poszczególnych grup problemowych.
W każdej z w/w grup wyłoniono koordynatora.
Grupa I koordynator – I. Kucharska, członkowie - S. Konieczko , M. Strugała-Kuliberda
Grupa II koordynator – J. Mazgaj, członkowie - H. Rydz, B. Karczewska,
Grupa III koordynator – A. Dudka, członkowie - D. Skibińska-Balcerzak, J. Sobera
Zadaniem każdej z grup było zdiagnozowanie poszczególnych obszarów, zebranie danych, ustalenie
zasobów.
10 lipca 2006 r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. Opracowania Strategii, na którym
każda z grup przedstawiła zebrane dane, oraz określiła największe problemy w swoich obszarach.
Każda grupa została zobowiązana do przeprowadzenia szczegółowej analizy SWOT oraz na jej
podstawie sformułowania celów strategicznych, celów operacyjnych oraz konkretnych działań.
25 lipca odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu, na którym przedstawiono przeprowadzoną
analizę SWOT, ustalono cele strategiczne, szczegółowe oraz sformowano działania do realizacji.
Na podstawie materiałów zebranych przez Zespół ds. Opracowania Strategii, po całościowym
usystematyzowaniu danych i naniesieniu ostatnich poprawek materiał został przesłany do konsultacji do
wszystkich gmin powiatu pajęczańskiego.
Obszary Diagnozowania Strategicznego:
 Rodzina – główne problemy rodzin
 Przemoc w rodzinie
 Uzależnienia
 Przestępczość nieletnich
 Zdrowie i usługi opiekuńcze
 Edukacja
 Bezrobocie
 Niepełnosprawni
Proces planowania strategicznego podzielony został na 2 etapy:
1. Formułowanie strategii.
2. Wdrażanie strategii.
Etap formułowania strategii:
o Ustalanie zasad organizacyjnych nad strategią.
o Diagnozowanie analizy SWOT.
o Określenie misji i celów strategii.
o Sformułowanie celów operacyjnych i zadań wraz ze wskazaniem wykonawców, źródeł
finansowych i określenie harmonogramu działań.
Etap wdrażania strategii:
W tej części zostały wskazane rozwiązania organizacyjne, finansowe, kierunki działań
z uwzględnieniem procedury aktualizacji i zasad monitorowania.
W strategii podano źródła finansowania bez podania kwot, gdyż na etapie jej opracowania trudno jest to
określić. Ponadto wiele zadań będzie mogło być zrealizowane przy współudziale Środków
zewnętrznych gdyż środki własne powiatu są znacznie ograniczone. Nieznane są też zasady rozdziału
środków z UE na okres planowania 2007-2015.
2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO.
Powiat pajęczański położony jest w południowej części województwa łódzkiego,
na pograniczu Wyżyny Małopolskiej, Niziny Wielkopolskiej, na północnym skraju Jury KrakowskoCzęstochowskiej. Graniczy z trzema innymi powiatami województwa łódzkiego: radomszczańskim na
wschodzie, wieluńskim na zachodzie, bełchatowskim na północnym wschodzie, oraz kłobuckim
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i częstochowskim na południu w województwie śląskim. Główną rzeką powiatu pajęczańskiego jest
rzeka Warta, płynąca całkowicie naturalnym, niezmienionym działalnością człowieka korytem.
Powierzchnia powiatu wynosi 804 km2 a ludność – 54.379 tys. mieszkańców ( kobiet 27361
tys., mężczyzn 27018 tys.). Stolica Powiatu Pajęczno liczy 6,8 tys. mieszkańców. Średnia gęstość
zaludnienia w powiecie to 68 mieszkańców na km2..
Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku
Wyszczególnienie
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
OGÓŁEM
54379
27018
27361
W wieku:
przedprodukcyjnym
(mężczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat)
Produkcyjnym

13292

6719

6573

(mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety w wieku 18-59 lat)
Mobilnym

31573

17049

14524

(mężczyźni i kobiety w wieku 18-44 lat)
Niemobilnym

17871

9583

8288

(mężczyźni w wieku 45-64 lata, kobiety w wieku 45-59 lat)
Poprodukcyjnym

13702

7466

6236

9514

3250

6264

72

58

88

(mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i
więcej)
Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada osób w wieku
nieprodukcyjnym
Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 rok.

Przez teren powiatu przebiegają krajowe drogi i linie kolejowe. Dobre połączenia zapewniają:
magistrala kolejowa Śląsk-Porty, drogi krajowe: nr 486 (Wrocław-Wieluń-Radomsko-Kielce-Kijów),
nr 483 (Łódź-Szczerców-Częstochowa) i położone w pobliżu powiatu drogi szybkiego ruchu E 67 i E 75.
Pajęczno w latach 1956 - 1975 i od roku 1999 było siedzibą powiatu pajęczańskiego.
Od 1 stycznia 1999r. miasto jest ponownie siedzibą powiatu, obejmującego trzy gminy dawnego
województwa częstochowskiego (Nowa Brzeżnica, Strzelce Wielkie, Pajęczno), trzy gminy z byłego
województwa sieradzkiego (Działoszyn, Kiełczygłów, Siemkowice) i dwie z byłego województwa
piotrkowskiego (Rząśnia, Sulmierzyce).
Największą pod względem powierzchni jest gmina Nowa Brzeżnica (13.515 ha), najmniejszą –
gmina Strzelce Wielkie (7.800 Ha). Największą liczbą ludności charakteryzuje się gmina i miasto
Działoszyn (13.102 tys. mieszkańców), najmniejszą – gmina Kiełczygłów (4.380 tys. mieszkańców).
Lasy i zbiorniki wodne, chronione miejscami w formie parku krajobrazowego lub rezerwatów
stanowią 30% powierzchni powiatu. Rozległe lasy iglaste zlokalizowane na podglebiu w pasie rzeki
Warty gwarantują leczniczy mikroklimat. Na terenie powiatu znajdują się malownicze punkty widokowe,
oraz sieć szlaków turystycznych. Południowo-zachodnią część powiatu zajmuje Załęczański Park
Krajobrazowy. Tworzą go: przełamująca się przez utwory jurajskie rzeka Warta, zataczająca wielki łuk
między Lisowicami i Kochelewem, wapienne wzgórza ostańcowe oraz łańcuchy wzgórz morenowych.
Na szczególną uwagę zasługuje bogactwo form rzeźby krasowej: pola lapiezowe, skałki,
studnie, kotły krasowe, źródełka oraz jaskinie z ciekawą szatą naciekową.
Na obszarze Parku w granicach powiatu znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Węże – ostaniec
wapienny z licznymi jaskiniami, Dąbrowa w Niżankowicach – zbiorowiska leśne z dominacją dębów.
Ponadto ustanowiono sześć interesujących pomników przyrody: Góra św. Genowefy –
ostańcowy pagór meandrowy z najwyższą i najbardziej malowniczą skałą wapienną, z rzadkimi
gatunkami roślin i murawą naskalną; Góra Draby – ostaniec wapienny (znajduje się tu Jaskinia Ewy
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i cenne stanowisko paleontologiczne); Ujście Suchej Strugi – strumień krasowy, który chowa się pod
ziemię w tzw. Ponorze, aby po kilku kilometrach wpaść do rzeki Warty podziemnym ujściem; Żabi Staw
– oczko wodne położone koło Bobrownik; Suchy Ług – torfowisko przejściowe, rzadki typ ekosystemu
z ciekawą florą; Góra Wapiennik – wapienne wzgórze nad brzegiem Warty, naprzeciw Góry św.
Genowefy. Obie góry tworzą skalną bramę, „otwierającą” od północy Wyżynę KrakowskoCzęstochowską.
Załęczański Park Krajobrazowy to bogaty i osobliwy świat roślin i zwierząt. Szata roślinna
składa się z 1200 gatunków roślin naczyniowych, porostów i mchów. Szczególną cechą tych terenów
jest wapieniolubna roślinność (rojnik pospolity, czosnek skalny, paprocie). Osobliwością tych terenów są
też rozległe zarośla jałowca z roślinami miododajnymi.
O czystości wód świadczą licznie występujące tu raki. Rzeka Warta zapewnia doskonałe
warunki dla wielu cennych gatunków ryb, a jej dolina tętni ptasim życiem. Można tu spotkać tracze
nurogęsi, łabędzie nieme i krzykliwe, chruściele, kaczki i liczne ptaki śpiewające. Żyją tu także bobry
i wydry.
Na terenie powiatu znajdują się znakowane szlaki turystyczne, wiodące przez najciekawsze
zakątki krajobrazowe: Szlak rezerwatów przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego(teren
powiatów pajęczańskiego i wieluńskiego), Szlak Jury Wieluńskiej (teren powiatów pajęczańskiego
i wieluńskiego), Szlak przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską (teren powiatów pajęczańskiego
i wieluńskiego).
Na terenie powiatu pajęczańskiego ustanowione zostały: rezerwaty przyrody o powierzchni 189
ha, oraz obszary chronionego krajobrazu o powierzchni 3640 ha.
Prawną ochroną objęte są obszary o łącznej powierzchni 480 km2, (co stanowi 64% powierzchni
powiatu) i 47 pomników przyrody.
Zabytki powiatu pajęczańskiego to głównie obiekty sakralne i architektoniczne oraz wiele miejsc
pamięci historycznej związanych z walkami Polaków o niepodległość kraju, w miejscowościach:
Pajęczno, Nowa Brzeźnica, Prusicko, Działoszyn, Kiełczygłów i Radoszewice.
Na terenie powiatu znajdują się 32 stanowiska archeologiczne. Są to kurhany, grodziska,
cmentarzyska oraz osady wielokulturowe.
Pajęczno
Miasto Pajęczno – stolica powiatu pajęczańskiego, jedno z najstarszych miast na terenie
województwa łódzkiego, siedziba Starostwa Powiatowego, leży na granicy Kotliny Szczercowskiej
i Wysoczyzny Bełchatowskiej w zakolu rzeki Warty.
Współczesne miasto zajmuje powierzchnię 2023 ha i liczy 6806 tys. mieszkańców.
Głównym zabytkiem architektonicznym Pajęczna jest barokowy jednonawowy Kościół p.w.
NMP, z wieżą gloriettą, datowany na XVII w. (parokrotnie odbudowywany po pożarach) oraz plebania
kościoła z XVIII w. Na uwagę zasługuje łaskami słynący obraz N.M.P. koronowany 18.06.2005 r.(na
którą zgodę wyraził w grudniu 2003 r. Jan Paweł II), oraz piękny ołtarz główny i 3 ołtarze boczne.
Osobliwością przyrody jest kilkuwiekowa lipa o obwodzie 7 m. i wysokości 8 m.
Pajęczno było miastem królewskim do 1717 r., kiedy to przeszło na własność o.o. Paulinów
z Jasnej Góry. W okresie 1276-1870 Pajęczno posiada już prawa miejskie, W latach 1975 – 1998
miasto administracyjnie należało do województwa częstochowskiego, obecnie do woj. łódzkiego.
Wizytówkę miasta stanowi: Ratusz, zabytkowy kościół, Hala Sportowa, Amfiteatr, oraz Park
1000 - lecia ze zbiornikiem wodnym „Matusowiec”
Miasto i Gmina Pajęczno
Miejsko – wiejska gmina Pajęczno ma centralne położenie wobec okolicznych gmin, leży
w południowej części powiatu pajęczańskiego. Stanowi ją miasto Pajęczno oraz wsie: Barany,
Czerkiesy, Dylów A, Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki, Janki, Kurzna, Lipina, Ładzin, Łężce,
Makowiska, Podmurowaniec, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Podładzin,
Murowaniec, Siedlec, Stare Gajęcice, Tuszyn, Wręczyca, Wydrzynów. W latach 1975-1998 w woj.
częstochowskim obecnie woj. łódzkie.
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Zajmuje powierzchnię 11.364 ha (w tym samo miasto Pajęczno 2.023 ha) i liczy 11.848 tys.
mieszkańców.
Od strony zachodniej gmina Pajęczno graniczy z gminami: Działoszyn, Siemkowice,
od północy z gminami Kiełczygłów i Rząśnia, od wschodu z gmina: Sulmierzyce, Strzelce Wielkie, Nowa
Brzeżnica.
Przez teren gminy przebiega droga krajowa numer 42.
Gmina stanowi 14,11% powierzchni powiatu.
Działoszyn
Miasto leży na Wyżynie Wieluńskiej, nad rzeką Wartą, na południowy zachód od Pajęczna,
jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Działoszyn. Zajmuje powierzchnię 494 ha i liczy 6.432
mieszkańców. Prawa miejskie uzyskał w latach 1412-1870 i ponownie w 1994 r.
Historia nie oszczędzała Działoszyna, przez jego tereny w czasie I i II wojny światowej
przetoczyło się wiele walk o dużym natężeniu, a systematyczny rozwój nastąpił dopiero na początku lat
60-tych wraz z budową cementowni „Warta”, kiedy to powstały osiedla mieszkaniowe i infrastruktura
wewnętrzna. Zespół pałacowo-parkowy z XVI wieku odbudowany w latach 1957-61 oraz rokokowy
kościół p.w. Św. Magdaleny z 1787 roku są najciekawszymi atrakcjami architektonicznymi Działoszyna.
Miasto i Gmina Działoszyn
Gmina Działoszyn o typie miejsko-wiejskim, leży na zachodnich krańcach powiatu
pajęczańskiego. Ościenne gminy to: Popów i Lipie (w woj. śląskim), Pątnów, Siemkowice Wierzchlas
i Pajęczno (w woj. łódzkim).
Do gminy Działoszyn należą następujące wsie: Bobrowniki, Kapituła, Sensów, Lisowice
Kolonia, Kabały, Szczepany, Tasarze, Węże, Lisowice, Niżankowice, Szczyty, Trębaczew, Sadowiec
Wieś, Sadowiec Wrzosy, Sadowiec Niwa, Sadowiec Pieńki, Grądy, Zalesiaki, Zalesiaki Pieńki,
Raciszyn, Draby, Młynki, Kiedosy, Szczepany, Posmykowizna, Wójtostwo.
Zajmuje powierzchnię 11.600 ha (w tym sam Działoszyn 494 ha) i liczy 13.102
mieszkańców.
W latach 1975-1998 gmina należała do woj. sieradzkiego. Od 1999 r. gmina podlega pod
woj. łódzkie.
Przez gminę Działoszyn przebiega droga krajowa nr 42 i droga nr 486.
Na terenie Miasta i Gminy Działoszyn prężnie rozwija się działalność gospodarcza. Gmina
posiada liczne walory przyrodnicze i gospodarcze: Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu
zajmujący 26,3% powierzchni gminy, Parki Krajobrazowe i Rezerwaty, jaskinie z kopalniami fauny
z pliocenu i plejstocenu, stacja kolejowa na trasie Śląsk-Porty z rozbudowaną bocznicą kolejową oraz
dobrze rozwiniętą siecią dróg, bogate złoża wapieni i margli, oraz piasków i żwirów a także liczne
zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego.
W Działoszynie funkcjonuje Miejsko-Gminny Dom Kultury, w skład, którego wchodzi również
Gminna Biblioteka.
Gmina stanowi 15% powierzchni powiatu.
Siemkowice
Siemkowice - siedziba gminy leży w północno - zachodniej części powiatu Pajęczno w Kotlinie
Szczercowskiej. Zajmuje powierzchnię 9.840 ha i liczy 5131 mieszkańców. Na gminę składa się 26
miejscowości skupionych w 15 sołectwach:
Borki, Delfina, Ignaców, Katarzynopole, Kije, Laski,
Lipnik, Lipnik-Kolonia, Łukomierz, Mokre, Ożegów, Pieńki, Radoszewice, Siemkowice, Zmyślona.
Sąsiaduje z gminami: Działoszyn, Kiełczygłów, Osjaków, Pajęczno, Wierzchlas. W latach 1975-1998
gmina położona była w woj. sieradzkim, obecnie woj. łódzkie. Tereny gminy obejmują prastare ziemie
nadwarciańskie. Wieś leży na wyżynie będącej dziełem rzeki Warty.
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W gminie Siemkowice historia splata się z kulturą, tradycjami i sztuką ludową. Do ciekawszych
zabytków należą: kościół parafialny p.w.św. Marcina w Siemkowicach., klasyczny dworek murowany
w Radoszewicach z XVIII w. w otoczeniu parku oraz kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
pierwotnie wybudowany w 1735 roku, a odbudowany po spaleniu w 1851 r.
Jeśli chodzi o infrastrukturę i warunki gospodarcze gmina leży na wyżynie stanowiącej dział wodny
Warty i Widawki na terenach bogatych w lasy iglaste o specyficznym mikroklimacie.. Znajduje się tu
Rezerwat Przyrody „Mokry Las”, o bardzo zróżnicowanym ekosystemie z bogactwem przyrody
i licznymi mokradłami obfitującymi w wiele gatunków zwierząt i roślin. Specjalnością gminy jest
przetwórstwo owocowo-warzywne.
Gmina stanowi 12,11% powiatu.
Kiełczygłów
Kiełczygłów wieś i siedziba gminy wiejskiej, sąsiednie gminy to Pajęczno, Rząśnia,
Siemkowice (powiat pajęczański), gmina Osjaków (powiat wieluński), Rusiec ( powiat bełchatowski).
Zajmuje powierzchnię 8880 ha i liczy 4380 mieszkańców.
Kiełczygłów w przeszłości był wsią królewską. W 1661 r. należał do województwa sieradzkiego
powiatu szadkowskiego. Wzmianki z XVI w. bezspornie natomiast poświadczają królewski tytuł
własności wsi wchodzącej w skład uposażenia starostwa wieluńskiego. Obecnie powiat pajęczański.
Kiełczygłów posiada korzystne połączenia drogowe i kolejowe. Gmina posiada ukształtowaną
sieć dróg, oraz dobrą komunikację kolejową ze względu na przebieg magistrali kolejowej do Katowic
i Częstochowy.
Gmina typowo rolnicza, jest siedzibą Polskiego Związku Producentów Chrzanu. Na terenie
gminy działają tartaki, zakłady piekarniczo-cukiernicze oraz szeroka sieć sklepów o różnej branży.
Gmina posiada także walory turystyczno-wypoczynkowe, ze względu na duże obszary leśne można
uprawiać turystykę pieszą i rowerową. Ochroną o randze pomników przyrody objęto tu 4 drzewa (dęby
szypułkowe i lipa drobnolistna).
W Kiełczygłowie warto zobaczyć zabytkowy dworek z XVI wieku, który jest obecnie
siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej.
Gmina stanowi 11,19% powierzchni powiatu.

Rząśnia
Gmina Rząśnia to gmina wiejska w latach 1975-1998 gmina położona w województwie
piotrkowskim, od 1999 r. w łódzkim, ościenne gminy to: Kiełczygłów, Pajęczno, Sulmierzyce (powiat
pajęczański), Rusiec, Szczerców (powiat bełchatowski). Gmina zajmuje powierzchnię 8612 ha i liczy
4952 mieszkańców.
Pierwsze wzmianki o Rząśni pojawiły się w roku 1357, kiedy to osadę umieszczono w wykazie
dóbr arcybiskupa gnieźnieńskiego. Największy rozkwit Rząśni to wiek XVI, kiedy to obejmowała swoim
terytorium dzisiejsze parafie Kiełczygłów i Chabielice. Obecny Kościół p.w. św. Macieja wybudowany
został w 1867 roku w stylu neorenesansowym w połączeniu z dwiema klasycznymi wieżami. Na
cmentarzu znajduje się odrestaurowana kaplica z końca XIX wieku. W 1810 r. została założona
pierwsza szkoła elementarna. Inny cenny zabytek klasy „0” znajduje się w Stróży. Jest to modrzewiowy
kościół orientowany na wschód z 1690 r. o wystroju barokowym. Podobny kościół o tej samej klasie
zabytkowej znajduje się w Białej przeniesiony z Woli Grzymalinej w wyniku działalności Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów. Stróża i Biała posiadają dwa pałace z końca XIX wieku po byłych właścicielach
ziemskich, w których obecnie znajdują się szkoły podstawowe.
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Nizinny teren gminy stanowi część Kotliny Szczercowskiej. W północnej części występuje rów
tektoniczny wypełniony w części złożami węgla brunatnego, oraz wydmy i pokrywy piasków eolicznych.
Przez gminę przepływają rzeki Krasówka i Nieciecz będące dopływami Widawki.
Do chwili obecnej gmina była typowym terenem rolniczym, obecnie zmienia się charakter gminy
z uwagi na rozpoczęcie przygotowań do wydobywania węgla brunatnego „Odkrywki Szczerców’.
W przyszłości w związku z zagospodarowaniem terenu i niezanieczyszczonym środowiskiem planuje
się przygotowanie bazy dla rekreacji i wypoczynku.
Modernizowana jest sieć dróg (wojewódzka Łask-Częstochowa) oraz linia kolejowa
Częstochowa-Biała-Siemkowice.
Gmina stanowi 10,74% powiatu.
Sulmierzyce
Sulmierzyce gmina wiejska w latach 1975-1998 gmina położona w województwie piotrkowskim,
od 1999 r. w łódzkim, ościenne gminy to: Kleszczów, Szczerców (powiat bełchatowski), Lgota Wielka
(powiat radomszczański), Pajęczno, Rząśnia, Strzelce Wielkie (powiat pajęczański). Gmina zajmuje
powierzchnię 8274 ha i liczy 4834 mieszkańców.
Gmina Sulmierzyce położona jest na pograniczu Kotliny Szczercowskiej i Wysoczyzny
Bełchatowskiej, w obrębie rzeki Krasówki (lewy dopływ Widawki).
W źródłach pisanych Sulmierzyce wzmiankowane są jako wieś szlachecka. Wieś Sulmierzyce
rozłożyła się po obu stronach doliny w kształcie niecki na długości około 800 m., 1 km od dworu,
z drogą położoną w środku wsi.
W gminie warto zwiedzić kościół klasycystyczny z 1806 roku w barokowym stylu, zespół
dworsko-parkowy w Woli Wydrzynej oraz zespół dworsko-pałacowy w Chorzenicach.
Gmina Sulmierzyce ma typowo rolniczy charakter (użytki rolne zajmują tu 5000 ha, tereny leśne
1307 ha). W miejscowości Winek znajduje się zbiornik retencyjno-osadowy z zaporą wodną.
Gmina stanowi 10,29% powierzchni powiatu.

Strzelce Wielkie
Strzelce Wielkie wieś i siedziba gminy o charakterze wiejskim, w latach 1975-1998 gmina
położona w województwie częstochowskim, od 1999 r. w woj. łódzkim. Ościenne gminy to: Lgota
Wielka, Ładzice (w powiecie radomskim), Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Sulmierzyce (w powiecie
pajęczańskim).
Gmina zajmuje powierzchnię 7800 ha (jest najmniejszą gminą powiatu) i liczy 5019
mieszkańców.
Krajobraz gminy ma charakter nizinny, z czego 10% zajmują lasy. Na uwagę zasługuje
„Wolskie Bagno” w Leśnictwie Kruplin oraz lasy ochronne pierwszej grupy w rejonie Marzęcic.
W centrum Strzelec znajdują się atrakcyjnie położone stawy rybne.
Źródła historyczne po raz pierwszy wymieniają Strzelce koło Brzeźnicy w 1386 r. oraz 1513 r.
Strzelce jako wieś dającą dziesięciny kanonii gnieźnieńskiej.
Już w 1641 r. istniał tu drewniany kościółek a rok później wybudowano dwór i kaplicę, którą
odbudowano po spaleniu w 1766 r. Dzisiejsza parafia powstała 4.VIII 1957 r., a 13 października tego
roku położono kamień węgielny pod budowę kościoła p.w. Opatrzności Bożej w stylu neoromańskim.
Zespół podworski, kościół, spichlerz i młyn w Strzelcach Wielkich, pozostałości zespołów dworskich w
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Skąpej
i Marzęcicach oraz licznie występujące stanowiska archeologiczne to główne zabytki warte
odwiedzin.
W związku z „Odkrywką Szczerców” od 1999 r. prowadzone są badania archeologiczne. Wśród
zabytków najwartościowsze to: największe w Polsce Środkowej Centrum ceramiki toczonej na kole z
okresów wpływów rzymskich (II-IV w. p.n.e.,), osada i cmentarzysko z epoki żelaza (VI-V w. p.n.e.),
naczynia oraz przedmioty związane z tkactwem i gospodarką domową, ozdoby i monety. Strzelce
Wielkie to miejscowość, która słynna jest od 19 maja 2003 z odkrycia cmentarzyska ciałopalnego
z epoki brązu (1000-800 lat p.n.e.), kultury łużyckiej. W wyniku badań odkryto groby z licznymi ciekawie
zdobionymi urnami.
Główne źródło utrzymania ludności stanowi rolnictwo. Gmina Strzelce Wielkie stanowi 9,66%
powierzchni powiatu.
Nowa Brzeźnica
Nowa Brzeźnica to siedziba i gmina wiejska, położona w zasięgu Wyżyny Śląsko- Krakowskiej
i Wyżyny Śląsko-Małopolskiej na pograniczu dwóch regionów: Wyżyny Wieluńskiej i Niecki
Włoszczowskiej.
Sąsiednie gminy to: Kruszyna, Mykanów (w powiecie częstochowskim), Miedźno, Popów
(w powiecie Kłobuck), Ładzice (powiat radomszczański), Pajęczno, Strzelce Wielkie (powiat
pajęczański).
Gmina zajmuje obszar 13515 ha (jest największą w powiecie) i liczy 5113 mieszkańców.
Na terenie gminy są następujące sołectwa: Stara Brzeźnica Osada, Stara Brzeźnica Wieś, Dubidze,
Dubidze Kolonia, Dworszowice Kościelne, Dworszowice Kolonia, Konstantynów, Kruplin, Kuźnica,
Łążek, Nowa Brzeźnica, Prusicko, Trzebca, Ważne Młyny, Wólka Prusicka. W latach 1975-1998 gmina
położona była w województwie częstochowskim, od 1999 r. w łódzkim.
Obszar gminy charakteryzuje się płaską, mało urozmaiconą rzeźbą terenu, w krajobrazie gminy
można jednak wyróżnić takie jednostki morfologiczne jak wyżyny polodowcowe i doliny rzeczne.
W południowej części gminy znaczną powierzchnię zajmują lasy, przepływają tutaj rzeki: Warta, Pisia,
Kocinka, Liswarta.
Brzeźnica dawniej miasto królewskie i gród warowny oraz starostwo, to osada mająca za sobą
bogatą przeszłość. W Brzeżnicy urodził się Jan Długosz, znakomity historyk (1415-1480), którego ojciec
był mianowany przez Władysława Jagiełłę starostą brzeźnickim.
Najciekawszymi zabytkami są tu: zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy, w którego skład wchodzą kościół, dzwonnica i kaplica (murowane
w 1908 r.), oraz plebania (murowana w 1884 roku.). Godny uwagi jest także zespół sakralny p.w. św.
Michała Archanioła w Dworszowicach.
Gmina ma charakter typowo rolniczy, z dominującym rolnictwem i leśnictwem.
Nowa Brzeźnica stanowi 16,91 % powierzchni powiatu pajęczańskiego.

3. DEMOGRAFIA RODZIN W POWIECIE PAJĘCZAŃSKIM
Rodzina (biologiczna) definiowana jest jako dwie lub większą liczba osób, które związane są
jako mąż i żona, wspólnie żyjący jako partnerzy – osoby płci przeciwnej lub jako rodzic i dziecko.
Tak więc, rodzina obejmuje parę bez dzieci lub parę w jednym lub większą liczbą dzieci, albo też
samotnego rodzica z jednym bądź większą liczbą dzieci.
Wyróżnia się następujące typy rodzin:
-małżeństwo bez dzieci
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-małżeństwo z dziećmi
-partnerzy bez dzieci
-partnerzy z dziećmi
-samotna matka z dziećmi
-samotny ojciec z dziećmi
Zgodnie z danymi zawartymi w Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2002
roku m.in. na terenie powiatu pajęczańskiego, liczebność poszczególnych typów rodzin w podziale na
rodziny ogółem oraz rodziny z dziećmi przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie

OGÓŁEM

Rodziny w gospodarstwach domowych według typów rodzin
Ogółem
Małżeństwa
Partnerzy
razem
bez
z
razem
bez z dziećmi
dzieci dziećmi
dzieci
15008 12518 3589
8929
92
39
53

W gospodarstwach
domowych:
jednorodzinnych
12261 10243 2585
dwurodzinnych
2614
2174
959
trzy i więcej rodzinnych
133
101
45
Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 rok.

7658
1215
56

88
4
-

36
3
-

52
1
-

Rodziny z dziećmi w gospodarstwach domowych według liczby dzieci i typu rodziny
Liczba dzieci do
Rodziny bez Rodziny według liczby dzieci do lat
lat 24
24 pozostających na utrzymaniu pozostających na
dzieci do lat
TYP RODZINY Ogółem
24
utrzymaniu
4 i
pozostających
4 i
na utrzymaniu Razem 1
2
3
razem więcej w
więcej
rodzinie
OGÓŁEM
11376
2923
8448 3373 3287 1258 481 16009 2221
Małżeństwa
z dziećmi
8929
1529
7400 2766 2999 1177 458 14345 2050
Partnerzy
z dziećmi
57
3
49
14
6
99
26
Matki z dziećmi
2106
1192
914 544 264
77
23
1430
127
Ojcowie
z dziećmi
284
199
85
49
18
4
135
18
*Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 rok.

Matki z
dziećmi

Ojcowie z
dziećmi

2096

280

1697
381
18

232
48
-

Przeciętna
Liczba
liczba dzieci
dzieci w
do lat 24
rodzinie
pozostających
ogółem
na utrzymaniu
21251

1,90

17576

1,94

119
3144

2,02
1,56

412

1,59

4. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH.
4.1. RODZINA – GŁÓWNE PROBLEMY RODZIN W POWIECIE PAJĘCZAŃSKIM.
Teren powiatu zamieszkuje 54379 osób, z tego 27361 stanowią kobiety, a 27018 mężczyźni. Ludność
w wieku produkcyjnym stanowią 31573 osoby, natomiast w wieku poprodukcyjnym 9514 osób.
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Zdaniem Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (GOPS) na terenie powiatu średniorocznie
wymaga ponad 3,5 tys. rodzin. Stanowi to 26% wszystkich rodzin na terenie powiatu pajęczańskiego.
Liczba osób, którym przyznano świadczenia z GOPS w trybie decyzji (ogółem) przedstawia się
następująco:
Liczba osób, którym przyznano świadczenia w GOPS w trybie decyzji
Rok
2003
2004
2005
*Źródło: Opracowanie własne PCPR

Liczba
3943
3887
3302

Rodzaj kryterium losowego decydującego o przyznaniu pomocy przez GOPS na terenie powiatu:
Rodzaj kryterium losowego
bezrobocie
niepełnoprawność
długotrwała choroba
potrzeba ochrony macierzyństwa
alkoholizm
inne(bezdomność, zdarzenia losowe,
klęska żywiołowa, trudności w
przystosowaniu do życia)
*Źródło: Opracowanie własne PCPR.
Typy rodzin objęte pomocą GOPS:
Typ rodziny
bezdzietne
rodzina z 1 do 3 dzieci
rodzina z 4 i powyżej dzieci

2003
1030
459
511
283
128

2004
1070
301
449
139
131

2005
1131
279
412
175
123

950

1165

1121

2003
1006
1254
314

2004
592
890
260

2005
554
1048
252

2574

1742

1854

Rodziny niepełne ogółem na terenie powiatu.
Rodzina niepełna
2003
z 1 dzieckiem
95
z 2 dzieci
62
z 3 dzieci
41
z 4 dzieci i powyżej
34
razem
232
*Źródło: Opracowanie własne PCPR

2004
62
52
47
37
198

2005
62
66
29
29
186

razem
*Źródło: Opracowanie własne PCPR.

Rodziny emerytów i rencistów
Rodzina emeryta i rencisty
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby i powyżej
razem

2003
135
110
108
241
594

2004
76
58
45
114
293

2005
108
73
62
120
363
12

*Źródło: Opracowanie własne PCPR.
Liczba dzieci, które otrzymują wyprawki szkolne
-2003 rok – 266
-2004 rok – 237
-2005 rok - 276
Rok
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych
2003
56
2004
48
2005
53
*Źródło: Opracowanie własne PCPR.
Liczba osób przystosowujących się po opuszczeniu zakładów karnych.
Rok
Liczba osób przystosowujących się po opuszczeniu zakładów karnych
2003
11
2004
8
2005
11
2006
12
*Źródło: Opracowanie własne PCPR.
Zasiłek okresowy jest świadczeniem przysługującym w szczególności ze względu na
długotrwałą chorobę, niepełnoprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20
złotych miesięcznie. Czas na jaki gminy w naszym powiecie przyznają zasiłek okresowy wynosi średnio
4 miesiące w skali roku.
Liczba osób pobierających zasiłek okresowy na terenie powiatu pajęczańskiego
Gmina
2003
2004
2005
Nowa Brzeźnica
54
21
42
Kiełczygłów
37
91
74
Siemkowice
11
13
22
Sulmierzyce
32
82
76
Strzelce Wielkie
45
66
29
Rząśnia
86
105
126
Pajęczno
89
98
185
Działoszyn
44
70
174
razem
398
546
728
*Źródło: opracowanie własne PCPR
Liczba osób pobierających zasiłek okresowy z powodu bezrobocia
Gmina
2003
2004
2005
Nowa Brzeźnica
46
21
42
Kiełczygłów
18
54
42
Siemkowice
11
13
13
Sulmierzyce
27
62
62
Strzelce Wielkie
38
60
28
Rząśnia
76
84
119
Pajęczno
82
76
130
Działoszyn
31
40
75
razem
329
410
511
*Źródło: Opracowanie własne PCPR
Liczba osób pobierających zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby:
Gmina
2003
2004
2005
Nowa Brzeźnica
8
Kiełczygłów
10
20
9
13

Siemkowice
Sulmierzyce
Strzelce Wielkie
Rząśnia
Pajęczno
Działoszyn
razem
*Źródło: Opracowanie własne PCPR

5
9
4
5
41

13
3
11
15
11
73

6
10
6
37
62
130

Liczba osób pobierających zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności:
Gmina
Nowa Brzeźnica
Kiełczygłów
Siemkowice
Sulmierzyce
Strzelce Wielkie
Rząśnia
Pajęczno
Działoszyn
razem
*Opracowanie: Własne PCPR

2003
9
1
3
7
20

2004
19
7
3
10
7
18
64

2005
10
3
1
1
18
35
68

Z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczeń społecznych:
Gmina
Nowa Brzeźnica
Kiełczygłów
Siemkowice
Sulmierzyce
Strzelce Wielkie
Rząśnia
Pajęczno
Działoszyn
razem

2003
1
1

2004
1
1

2005
13
2
15

Kwoty zasiłków okresowych przyznawanych najczęściej przez GOPS-y wynosiły:
- 2003 – średnio -194 złotych (od 40 zł – 420 zł)
- 2004 - średnio -144 złotych (od 20 zł – 628 zł)
- 2005 - średnio –180 złotych (od 20 zł – 529 zł)
W 2006 r. zasiłki okresowe na terenie powiatu pajęczańskiego planuje się przyznać 1433
osobom, w tym: 960 z tytułu bezrobocia, 177 z tytułu długotrwałej choroby, 233 z powodu
niepełnosprawności i 63 z tytułu innych powodów.
Zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,
zdrowotnych, mieszkalnych i innych. Świadczenie ma charakter jednorazowy. Może być przyznawany
w formie pieniężnej lub rzeczowej.
Kwoty zasiłków celowych wynosiły:
-2003 – średnio 172 złotych ( od 20 zł w Rząśni - 1500 zł w Rząśni)
-2004 - średnio 158 złotych ( od 20 zł w Kiełczygłowie – 460 zł w Pajęcznie)
-2005 - średnio 131 złotych ( od 40 zł w Rząśni - 2500 zł w Rząśni)
W 2006 r. zasiłki celowe planuje się przyznawać osobom w kwotach:
Nowa Brzeźnica – średnio 150 zł (od 50 zł do 200 zł)
Kiełczygłów
– średnio 60 zł (od 50 zł do150 zł)
Siemkowice
– średnio 190 zł (od 100 zł do 300 zł)
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Sulmierzyce
– średnio 150 zł (od 50 zł do 500 zł)
Strzelce Wielkie – średnio 98 zł (od 50 zł do 200 zł)
Rząśnia
- średnio 200 zł (od 50 zł do 500 zł)
Pajęczno
- średnio 150 zł (od 40 zł do 460 zł)
Działoszyn
– średnio 300 zł (od 200 zł do 400 zł).
Na terenie powiatu nie planuje się wypłat zasiłku w formie biletu kredytowego.
Na odpłatność za pobyt w DPS zaplanowano na 2006 r. 9 osób (Siemkowice – 1 osoba, Sulmierzyce –
1 osoba, Strzelce Wielkie – 1 osoba, Rząśnia 3 osoby, Działoszyn 3 osoby).
Na świadczenia zdrowotne dla osób niemających dochodów zaplanowano wypłacenie 142 osobom
(Nowa Brzeźnica 25 osób, Kiełczygłów 12 osób, Siemkowice 12 osób, Sulmierzyce 14 osób, Strzelce
Wielkie 17 osób, Rząśnia 9 osób, Pajęczno 38 osób, Działoszyn 15 osób)
Zasiłki stałe przysługują osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej
do pracy z powodu wieku lub niepełnoprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego tj. 461 złotych, oraz osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do
pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód nie przekracza 316 zł na osobę
w rodzinie.
W 2005 roku przyznano 128 zasiłków stałych; w tym 100 zasiłków dla osób samotnie
gospodarujących i 28 dla pozostających w rodzinach.
Zasiłki stałe wypłacone w 2005 r.
Gmina
zasiłki dla osób
zasiłki dla osób
razem
samotnie
pozostających w
gospodarujących
rodzinie
Nowa Brzeźnica
22
11
33
Kiełczygłów
5
3
8
Siemkowice
5
5
Sulmierzyce
5
3
8
Strzelce Wielkie
7
1
8
Rząśnia
6
5
11
Pajęczno
40
40
Działoszyn
10
5
15
razem
100
28
128
*Żródło:Opracowanie własne PCPR

W 2006 roku planuje się wypłatę zasiłków stałych dla 138 osób:
Nowa Brzeźnica – 35 osób
Kiełczygłów – 9 osób
Siemkowice – 6 osób
Sulmierzyce – 10 osób
Strzelce Wielkie – 8 osób
Rząśnia – 13 osób
Pajęczno – 42 osoby
Działoszyn – 15 osób
W 2005 roku udzielano schronienia 10 osobom (Nowa Brzeźnica 3 osoby, Strzelce Wielkie 2
osoby, Rząśnia 5 osób).
Na 2006 rok planuje się na terenie powiatu udzielić schronienia dla 12 osobom.
W 2005 roku przyznano posiłek dla 1704 osobom z tego dla 1702 dzieci:
Nowa Brzeźnica – 74 osoby
Kiełczygłów – 143 osoby
Siemkowice – 200 osób
Sulmierzyce – 189 osoby
Strzelce Wielkie – 224 osoby
Rząśnia – 329 osób
Pajęczno – 153 osoby
Działoszyn – 392 osoby (w tym 2 osoby dorosłe)
Świadczenia rodzinne na terenie powiatu.
15

Ustawa o świadczeniach rodzinnych weszła w życie od 1 maja 2004 roku.
Informacje z ilości świadczeń rodzinnych roku 2005z podziałem na gminy:
Świadczenia rodzinne
Nowa Kiełczygłów Siemkowice Sulmierzyce Strzelce Rząśnia Pajęczno Działoszyn
Brzeźnica
Wielkie
Zasiłek rodzinny
785
669
1063
547
1001
866
1468
2059
Dodatek do zasiłku z
tytułu opieki nad
26
13
30
23
56
81
dzieckiem w okresie
24
34
wychowawczym
Dodatek z tytułu
samotnego wychowania
1
4
2
3
dzieci i utraty praw do
2
zasiłku dla bezrobotnych
Dodatek z tytułu urodzenia
21
31
23
25
32
55
68
dziecka
28
Dodatek z tytułu
samotnych z dzieckiem
Dodatek z tytułu
kształcenia i rehabilitacji
dziecka
Dodatek z tytułu
rozpoczęcia roku
szkolnego
Dodatek z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenia
pielęgnacyjne
Zaliczka alimentacyjna

81

74

104

64

55

110

230

221

18

22

42

17

26

19

63

66

544

481

716

396

528

615

986

1369

203

154

238

97

173

163

194

326

45
5

46

82

48

49

57

146

148

12

15

8

11

6

29

29

17

13

19

10

31

29

86

67

Organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej w rodzinach zastępczych
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
Ilość rodzin zastępczych
37
41
47
45
Ilość dzieci
47
52
60
52
*Żródło: Opracowanie własne PCPR

2006 r.
39
47

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu
pajęczańskiego:
Rodzaj placówki opiekuńczo- wychowawczej
2003
2004
2005
2006
rodzinna
8
8
8
8
interwencyjna
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
*Źródło: Opracowanie własne PCPR.
Liczba dzieci z terenu powiatu pajęczańskiego umieszczonych w placówkach opiekunczowychowawczych na terenie innych powiatów:
Rodzaj placówki opiekuńczo- wychowawczej
2003
2004
2005
2006
rodzinna
socjalizacyjne
4
3
15
21
interwencyjna
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
1
1
1
1
*Źródło: Opracowanie własne PCPR.
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Liczba dzieci umieszczonych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie.
Liczba dzieci
Liczba dzieci
w roku szkolnym 2004/2005
w roku szkolnym 2005/2006
Gimnazjum
33
36
Szkoła Podstawowa
45
43
Internat
37
31
*Źródło: Opracowanie własne PCPR
4.2. ZDROWIE I USŁUGI OPIEKUŃCZE
I. Podstawowa opieka zdrowotna
Na terenie powiatu pajęczańskiego funkcjonują następujące zakłady podstawowej opieki zdrowotnej:
Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon

Kierownik
Lek. Maria Krzemińska

1.

Przychodnia Rejonowo –
Specjalistyczna w Pajęcznie

ul. Wiśniowa 6
98-330 Pajęczno

034/ 31-12-585

2.

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Nowej Brzeźnicy

ul. Kościuszki 1
98-331 Nowa
Brzeźnica

034/ 31-19-658 Lek. Elżbieta Górkiewicz

Gminny Ośrodek Zdrowia
3.
w Strzelcach Wielkich

ul. Częstochowska 8
98-337 Strzelce
Wielkie

034/ 31-10-789

Lek. Karol Młynarczyk

Niepubliczny Zakład Opieki
4. Zdrowotnej ZDROWIE s.c.
w Działoszynie

ul. Piłsudskiego 21B
98-355 Działoszyn

043/ 841-30-01
841-32-51

Lek. Bogusław Głowacki

Trębaczew
ul. Szkolna 4
98-355 Działoszyn

043/ 841-37-36

Lek. Zygmunt Szczęsny

5.

Praktyka Lekarza Rodzinnego
w Trębaczewie

6.

Niepubliczny Zakład Podstawowej ul. 22 Lipca 4
Opieki Zdrowotnej w Siemkowicach 98-354 Siemkowice

043/ 84 –17 –
800

Lek. Anna Walisiewicz

Niepubliczny Zakład Opieki
Radoszewice
7. Zdrowotnej
ul. Powst. Stycz.1
MEDI – ALM s.c. w Radoszewicach 98-354 Siemkowice

043/ 841-71-25

Lek. Andrzej Grzyb

Samodzielny Publiczny Zakład
8. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Kiełczygłowie

ul. 1000 lecia 18
98-358 Kiełczygłów

043/ 842-50-23

Lek. Jolanta
Mamzer-Cycak

ul. Waryńskiego 6
98-332 Rząśnia

044/631-77-77

Lek. Piotr Kruk

044/ 631-71-23

Lek. Anna Świderska

9.

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Rząśni

Niepubliczny Zakład Opieki
ul. 1 Maja 19
10. Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska
98-332 Rząśnia
ARMED w Rząśni
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Lp.
11.

Nazwa placówki
Samodzielny Publiczny Gminny
Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach

Adres
ul. Słoneczna 6
98-338 Sulmierzyce

Telefon

Kierownik

044/ 684-60-36

Lek. Marzenna
Bartosiewicz

W wymienionych zakładach wykonywane są również świadczenia pielęgniarki i położnej środowiskowej.
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Gabinety stomatologiczne

Na terenie powiatu pajęczańskiego występują następujące gabinety stomatologiczne, mające zawarte
kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia:
Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon

ul. Wiśniowa 6
98-330 Pajęczno

0-34/ 311-25-85

1.

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w
Pajęcznie

2.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowej Brzeźnicy

ul. Kościuszki 1
98-331 Nowa Brzeźnica

0-34/ 311-96-58

3.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Strzelcach Wielkich

ul. Częstochowska 8
98-337 Strzelce Wielkie

0-34 / 311-07-89

4.

Indywidualna Praktyka Lekarska w Działoszynie
– lek. stom. Monika Dalewska

ul. Piłsudskiego 21 B
98-355 Działoszyn

606-979-584

5.

Indywidualna Praktyka Lekarska w Działoszynie
– lek. stom. Jerzy Głowacki

ul. Piłsudskiego 21 B
98-355 Działoszyn

606-663-248

6.

Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Siemkowicach
– lek. stom. Jolanta Ciemny

ul. 22 Lipca 4
98-354 Siemkowice

0-43/ 841-77-00

7.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Kiełczygłowie

ul. 1000 Lecia 18
98-358 Kiełczygłów

0-43/ 842-50-23

8.

Indywidualna Praktyka Lekarska w Rząśni
– lek. stom. Grzegorz Ratajczyk

ul. Waryńskiego 6
98-332 Rząśnia

0-44/ 631-77-77

9.

Gabinet Stomatologiczny w Sulmierzycach
– lek. stom. Magdalena Kuklińska

ul. Słoneczna 6
98-338 Sulmierzyce

605-695-619

Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne
Przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie funkcjonują następujące
Poradnie Specjalistyczne:
− Psychiatryczna,
− Diabetologiczna,
− Okulistyczna,
− Otolaryngologiczna,
− Dermatologiczna,
− Neurologiczna,
− Leczenia Uzależnień,
− Pulmonologiczna,
− Ftyzjatryczna,
− Ginekologiczno – Położnicza,
− Chirurgii Ogólnej,
− Chirurgiczno – Ortopedyczna,
− Preluksacyjna,
− Rehabilitacyjna.
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OPTIMAX” z Częstochowy świadczy usługi specjalistyczne
w zakresie:
 dermatologii,
 okulistyki.
Gabinety te działają w Działoszynie, ul. Ogrodowa 7.
Indywidualna praktyka lekarska działająca w ramach umowy z NFZ udzielająca porad
laryngologicznych:
 Praktyka Lekarska Hanna Rataj, Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21 A.
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
 N. Z. Z. O. i M. „KORMED” - Poradnia Zaopatrzenia w Przedmioty Ortopedyczne i Środki
pomocnicze w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15.
Dostępność pacjentów do podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie jest prawidłowa.
Niekorzystnym zjawiskiem jest jednak brak wystarczającej liczby poradni specjalistycznych, a także
niewystarczająca ilość zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń. Powoduje
to konieczność dojazdu pacjentów do placówek w powiatach ościennych. Należy, zatem dążyć
do poszerzenia zakresu poradni specjalistycznych oraz ilości kontraktowanych świadczeń.
Działalność medyczna lecznictwa zamkniętego.
W ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie działają
następujące oddziały szpitalne:


Oddział Chorób Wewnętrznych (28 łóżek),
W chwili obecnej liczna łóżek na Oddziale Wewnętrznym wykazuje dobre
dostosowanie do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności, jednakże
za kilka lat sytuacja ta może ulec zmianie w związku ze wzrostem liczny osób w wielu
poprodukcyjnym oraz z ciągłym wzrostem zachorowalności na jednostki chorobowe
leczone na oddziałach wewnętrznych. Proces zwiększania się liczby pacjentów
na oddziale wewnętrznym jest zauważany w ostatnich latach.
Uwzględniając obecny stopień wyposażenia oddziału chorób wewnętrznych
w sprzęt i aparaturę medyczną, a także z uwagi na stopień jej dekapitalizacji występuje
konieczność uzupełnienia stanu wyposażenia o niezbędny, nowoczesny sprzęt. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki
zdrowotnej oddział wymaga przeprowadzenia remontów, które dostosują oddział
do obowiązujących wymogów. Wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi, dlatego
powiat podejmuje starania o pozyskanie funduszy na ten cel z różnych źródeł.
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Oddział Rehabilitacji Leczniczej (40 łóżek).
Oddział świadczy usługi w zakresie fizjoterapii, elektroterapii, hydroterapii,
krioterapii, kinezyterapii dla dorosłych pacjentów w opiece stacjonarnej i dziennej oraz
rehabilitacji dziecięcej w opiece dziennej.
Liczba hospitalizowanych pacjentów w ostatnim okresie wzrosła dzięki
korzystnym kontraktom podpisanym z NFZ. Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi jest
bardzo duża i w najbliższym okresie podjętych zostanie szereg działań mających na celu
poprawę jakości i ilości świadczonych usług.
Niewątpliwie w perspektywie najbliższych lat konieczne jest doposażenie
w sprzęt rehabilitacyjny, a także wyremontowanie oddziału z kompleksowym
dostosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Również i w tym przypadku podejmowane są działania zmierzające
do pozyskania niezbędnych środków finansowych.

Pacjenci z terenu powiatu na innych oddziałach są hospitalizowani najczęściej w szpitalach
w Bełchatowie, Wieluniu i Częstochowie.
Pomoc doraźna.
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Pajęcznie funkcjonuje w strukturach
organizacyjnych SP ZOZ. Jednostka ta w 2004 r. włączona została do Systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego i zapewnia opiekę w zakresie ratownictwa medycznego dla pacjentów
z terenu całego powiatu przez zespół wyjazdowy reanimacyjny i wypadkowy.
Miejscem stacjonowania zespołów wyjazdowych jest miasto Pajęczno, które usytuowane
w centralnym położeniu w stosunku do pozostałych miejscowości naszego powiatu. Daje to gwarancję
szybkiego podejmowania medycznych działań ratowniczych w stanach nagłego zagrożenia życia lub
zdrowia. Baza Stacji Ratownictwa w Pajęcznie wymaga przeprowadzenia kompleksowych remontów
dostosowujących obecne pomieszczenia do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej.
SP ZOZ w Pajęcznie wynajmuje usługi transportowe i wynajmowany sprzęt jest mocno
wyeksploatowany, a tym samym mniej sprawny. Powoduje to, że dojazd do pacjenta oczekującego
pomocy odbywa się w dłuższym czasie. Planuje się zakup nowych ambulansów, co niewątpliwie
wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług. W chwili obecnej podejmowane są działania
zmierzające do pozyskania środków finansowych na ten cel.
Świadczenia medyczne w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych dla pacjentów
z terenu naszego powiatu wykonywane są przez jednostki z Wielunia, Bełchatowa i Częstochowy.
Zatrudnienie wybranego personelu medycznego z wyższym wykształceniem w 2004 r.
Ogółem

Lekarz

Lekarz
stomatolog

Analityk medyczny

Liczba bezwzględna

55

36

12

2

Wskaźnik na 10 tys. ludności

10,23

6,70

2,23

0,37

Ilość zatrudnionych lekarzy na terenie naszego powiatu jest jedną z najniższych
w województwie łódzkim, dlatego należałoby stworzyć warunki motywujące personel medyczny
do podejmowania zatrudnienia w naszych placówkach.
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Zatrudnienie wybranego personelu medycznego ze średnim wykształceniem w 2004 r.

Ogółem

Pielęgniarka

Położna

Technik
analityki
medycznej

Technik
elektroradiologii

Technik
fizjoterapii

Liczba bezwzględna

128

91

10

9

4

4

Wskaźnik na 10 tys.
ludności

23,81

16,93

1,86

1,67

0,74

0,74

Realizacja świadczeń profilaktycznych z zakresu medycyny szkolnej.
Na terenie naszego powiatu funkcjonują 46 szkoły, w tym 35 szkół podstawowych,
9 gimnazjów i 2 ponadgimnazjalne, do których uczęszcza łącznie powyżej 8 500 uczniów. Ponad
połowa szkół posiada gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej. W 12 % szkół był gabinet
stomatologiczny, natomiast grupową profilaktykę fluorkową próchnicy zębów prowadzono w 8 % szkół.
42 % wykonuje szczepienia ochronne, zaś 16 % badania bilansowe.
14 % szkół nie posiada boiska szkolnego, a 22 % sali gimnastycznej. Z pływalni korzysta tylko
12 % szkół. Natomiast gimnastykę korekcyjną dla uczniów najmłodszych klas prowadzi co piąta szkoła.
Wśród uczniów najczęściej rozpoznawanymi problemami społecznymi jest:
 ubóstwo w rodzinie (ponad 10 %);
 nikotynizm (blisko 3 %);
 rodziny niepełne (ponad 2,5 %);
 alkoholizm (blisko 5 %).
Wysoki poziom bezrobocia i nieprzystosowanie społeczne rodzin wpływa na powstawanie
problemów szkolnych, które rozpoznano u ponad 30 % uczniów.
Problemy zdrowotne rozpoznano u prawie połowy ogólnej liczby uczniów. Najczęściej
występujące problemy zdrowotne to:
 zaburzenia statyki ciała ( ponad 12 %);
 wady i choroby wzroku (ponad 12 %);
 zaburzenia w rozwoju somatycznym (ponad 10 %);
 alergie (powyżej 3 %).
Rozpoznane problemy zdrowotne wskazują, że należałoby przeprowadzić wśród dzieci
i młodzieży realizację programów profilaktycznych, które będą zapobiegać tym niekorzystnym
zjawiskom. Z uwagi na przewagę wśród schorzeń wad postawy istnieje duże zapotrzebowanie
na zabiegi rehabilitacyjne i gimnastykę korekcyjną.

22

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu pajęczańskiego:
Lp.
Nazwa apteki
Adres
Rozkład godzin pracy
Poniedziałek – piątek 8oo - 21oo
Sobota 800 - 2000

1.

Apteka
Ewa i Marek Harciarek

Pajęczno
ul. Kościuszki 29A

2.

Apteka Firmowa „Medycyna i Farmacja”
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Pajęczno
ul. Wiśniowa 3a

Poniedziałek – niedziela 700 - 2200

3.

Apteka “Juventa”

Pajęczno
ul. Wiśniowa 26

Poniedziałek – piątek 800 - 2000
Sobota 800 - 1500

4.

Apteka „Centrum”

Pajęczno
ul. Kościuszki 41

Poniedziałek – piątek 900 - 1900
Sobota 900 - 1700

5.

Apteka
Urszula Cykowska

Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21/C

Poniedziałek – sobota 800 - 2000

6.

Apteka
Katarzyna Grzyb

Działoszyn
Pl. Wolności 8

Poniedziałek – sobota 800 - 2000

7.

Apteka „Primula”
Krzysztof Giedyk

Działoszyn
ul. Usługowa 1 c

Poniedziałek – sobota 800 - 2000

8.

Punkt Apteczny
w Trębaczewie

Trębaczew[
ul. Zagrodowa 26

Poniedziałek – piątek 930 - 1730
Sobota 930 - 1230

9.

Apteka
mgr Lidia i Roman Filipiak s.c.

Siemkowice
ul. Szkolna 9a

Poniedziałek – piątek 800 - 1600

10.

Apteka
Grażyna Góra

Radoszewice,
ul. Powst. Styczn. 1

Poniedziałek – piątek 800 – 1500

11.

Apteka
Halina Orłowska

Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 18

Poniedziałek – piątek 830 - 1530

12.

Apteka
mgr Lidia i Roman Filipiak s.c.

Rząśnia
ul. Nowa 2

13.

Apteka
Eugenia Walasik

Nowa Brzeźnica
ul. Kościuszki 26

Poniedziałek – piątek 800 - 1500
Co druga sobota w miesiącu 800 -1300

14.

Punkt Apteczny
Edyta Sadzisz

Nowa Brzeźnica
ul. Kościuszki 59

Poniedziałek – piątek 900 - 1600
Sobota 900 - 1400

15.

Apteka
Andrzej Kasperkowiak

Strzelce Wielkie,
ul. Częstochowska 8a

16.

Apteka „ Medicus”
Janina Gwoździk

Sulmierzyce
ul. Ogrodowa 4

Poniedziałek – piątek 83o - 163o
Sob. (oprócz ostatniej sob. w miesiącu) 9oo -12oo

Pon., środa, czwartek, piątek
Wtorek
Sobota
Poniedziałek – piątek
Sobota

800 - 1600
800 - 1700
800 - 1300
830 - 1800
830 - 1200

Dyżury całodobowe pełnią apteki w Pajęcznie, a w mieście Działoszyn zapewnione jest tzw.
pogotowie dyżurowe, co zapewnia dostępność pacjentów do zaopatrzenia w środki farmaceutyczne
o każdej porze. Apteki funkcjonujące na terenie Powiatu Pajęczańskiego zlokalizowane są w każdej
gminie i godziny ich pracy dostosowane są do potrzeb mieszkańców.
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Prognozy demograficzne dla Powiatu Pajęczańskiego.
Obecnie ludność powiatu pajęczańskiego należy uznać za stosunkowo młodą, ponieważ
wśród populacji największy udział posiada ludność w wieku produkcyjnym, a najmniejszą procentowo
grupą są osoby w wieku poprodukcyjnym.
Ludność należąca obecnie do grupy w wieku produkcyjnym w niedalekiej przyszłości
powiększy grono osób w wielu poprodukcyjnym. Wiązać się to będzie ze zwiększeniem liczby osób
korzystających z usług medycznych. Obserwowane zjawisko starzenia się społeczeństwa ma istotny
wpływ na kształtowanie się zachorowalności i chorobowości, zwłaszcza na choroby przewlekłe, choroby
układu krążenia, nowotwory, schorzenia układu oddechowego, pokarmowego i narządu ruchu.
Zjawisko to z uwagi na fakt, że ludność w wieku poprodukcyjnym w największym stopniu
korzysta z różnego rodzaju świadczeń medycznych ma bezpośredni wpływ na ilość świadczeń
zdrowotnych udzielanych zarówno w ramach lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego. Dlatego trzeba
będzie rozwijać bazę opieki długoterminowej, rehabilitacji i zakładów opiekujących się osobami
starszymi.
Starzejące się społeczeństwo, zwiększanie się średniej długości życia oraz duża grupa osób
znajdująca się w trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej, a także wysokie bezrobocie spowodują
w przyszłości nasilenie się depresji wśród społeczeństwa, a co za tym idzie zwiększone będzie
zapotrzebowanie na specjalistyczną opiekę psychiatryczną.

wsk. na 1000 mieszkańców

Przyrost naturalny

Umieralność ogólna

Umieralność niemowląt

- 2,41

11,5

6,1

13

10

14

Ranga
(miejsce w województwie)

Analiza epidemiologiczna
Dane o stanie zdrowia ludności są podstawową informacją wyjściową do podejmowania
wszelkich decyzji w zakresie polityki zdrowotnej na danym obszarze.
Analizując strukturę zgonów należy stwierdzić, że najwyższy odsetek stanowią zgony
z powodu chorób układu krążenia. Ogólny wskaźnik na 10 tysięcy mieszkańców naszego powiatu
wynosił w 2005 r. 52,1, co plasowało nasz powiat na 9 miejscu w województwie łódzkim. Chcąc obniżyć
ten wskaźnik należy przeprowadzać badania profilaktyczne, propagować zdrowy styl życia, nasilić
działania wpływające na ograniczenie ilości spożycia alkoholu i wyrobów tytoniowych oraz środków
psychoaktywnych.
Drugą w kolejności przyczyną zgonów są nowotwory złośliwe, których wskaźnik
na 10 tysięcy mieszkańców wyniósł 24,5, co plasuje nas na 15 miejscu w województwie łódzkim.
Na trzecim miejscu wśród przyczyn zgonów znajdują się zewnętrzne przyczyny,
w których dominują wypadki komunikacyjne, zamierzone samouszkodzenia, upadki. Wskaźnik
na 10 tysięcy mieszkańców naszego powiatu wynosił 5,0 co plasuje nas na 1 miejscu
w województwie. Należałoby, więc podjąć szereg działań, które wpłyną na poprawę tych wskaźników.
Średnia wieku osób zmarłych w 2005 r. dla województwa łódzkiego wyniosła – 68,1 lat,
a w naszym powiecie - 70,56 lat, co plasuje nas na 1 miejscu w województwie.
4.3. EDUKACJA
Na terenie powiatu pajęczańskiego funkcjonuje:
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30 publicznych szkół podstawowych + 4 filie publicznych szkół podstawowych (klasy 0-III).
W gminie Pajęczno – 3 szkoły podstawowe i 2 filie, w gminie Działoszyn – 5 szkół
podstawowych i 1 filia, w gminie Siemkowice – 4 szkoły podstawowe i 1 filia, w gminie Nowa
Brzeźnica – 4 szkoły podstawowe, w gminie Sulmierzyce – 3 szkoły podstawowe, w gminie
Strzelce Wielkie – 4 szkoły podstawowe, w gminie Kiełczygłów – 2 szkoły podstawowe
w gminie Rząśnia – 5;
 9 publicznych gimnazjów (Działoszyn, Trębaczew, Siemkowice, Pajęczno, Kiełczygłów,
Rząśnia, Sulmierzyce, Nowa Brzeźnica, Strzelce Wielkie).
 2 szkoły ponadgimnazjalne (Zespół Szkół w Pajęcznie, Zespół Szkół w Działoszynie).
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie, zajmujący się kształceniem
specjalnym, na który składa się:
- Szkoła Podstawowa, - Gimnazjum, - internat


W roku szkolnym 2005/2006 do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 4355 dzieci (gmina
Pajęczno – 806, gmina Działoszyn - 1036, gmina Siemkowice – 450, gmina Nowa Brzeźnica - 441,
gmina Rząśnia – 515, gmina Sulmierzyce – 366, gmina Strzelce Wielkie – 395, gmina Kiełczygłów
– 346), do gimnazjów 2436 wychowanków, (gmina Pajęczno – 541, gmina Działoszyn 618, gmina
Siemkowice – 237, gmina Nowa Brzeźnica - 214, gmina Rząśnia – 216, gmina Sulmierzyce – 195,
gmina Strzelce Wielkie – 215, gmina Kiełczygłów – 200), a do szkół ponadgimnazjalnych 1561
młodzieży ( w tym Zespół Szkół w Pajęcznie – 1188, Zespół Szkół w Działoszynie – 373).
Szkoły ponadgimnazjalne powiatu pajęczańskiego liczą 18 oddziałów. W bieżącym roku
szkolnym w Zespole Szkół w Działoszynie uruchomiono następujące kierunki, profile i zawody:
 Liceum Ogólnokształcące:
Klasa podzielona na dwie grupy:
- grupa humanistyczna,
- grupa matematyczno – informatyczna,
 Liceum Profilowane:
- profil ekonomiczno – administracyjny,
- profil zarządznie informacją,
 Technikum Informatyczne:
Kształcące w zawodzie technik informatyk, specjalność administrowanie sieciowymi systemami
operacyjnymi,
 Technikum Mechaniczne kształcące w zawodzie technik mechanik specjalność konstrukcje
stalowe,
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 Technikum Uzupełnijące dla Dorosłych kształcące w zawodzie technik mechanik
specjalność konstrukcje stalowe,
 Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie handlowiec
W roku szkolnym 2005/2006 w Zespole Szkół w Pajęcznie uruchomiono następujące
kierunki kształcenia:
 Liceum ogólnokształcące:
W 6 oddziałach realizowane są następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- Ia matematyka, fizyka, informatyka,
- Ib matematyka, geografia,
- Ic język polski, historia,
- Id język angielski, język niemiecki,
- Ie biologia, chemia,
- If historia, matematyka, biologia, geografia,
 Technikum Ekonomiczne, kształcące w zawodzie technik ekonomista,
 Zasadnicza szkoła zawodowa,
 Uzupełniające Liceum dla Dorosłych kształcące w zawodzie technik handlowiec, forma
wieczorowa,
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Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik rachunkowości, forma
zaoczna.

4.4. BEZROBOCIE
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie na koniec:
- grudnia 2004r. wynosiła 4190 osób z czego 47,2% stanowiły kobiety tj. 1977 osób,
- grudnia 2005r. wynosiła 3658 osób z czego 48,7% stanowiły kobiety tj.1780 osób.
Poziom bezrobocia w latach 2004 – 2005 przedstawia tabela:
Poziom bezrobocia w latach 2004 i 2005.
Liczba bezrobotnych
Rok
w tym
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni

% udział do ogółu
bezrobotnych
Kobiety

Mężczyźni

2004

4190

1977

2213

47,2

52,8

2005

3658

1780

1878

48,7

51,3

Źródło: Opracowanie własne PUP.

Liczba bezrobotnych wg gmin powiatu pajęczańskiego w latach 2004 i 2005.

Wyszczególnienie

2004 rok
Liczba bezrobotnych

2005 rok
Liczba bezrobotnych

439
437
311
399
566
372
509
391
372
394
4190

379
357
238
357
501
325
474
351
327
349
3658

Miasto Działoszyn
Gmina Działoszyn
Gmina Kiełczygłów
Gmina Nowa Brzeźnica
Miasto Pajęczno
Gmina Pajęczno
Gmina Rząśnia
Gmina Siemkowice
Gmina Strzelce Wielkie
Gmina Sulmierzyce
Ogółem
Źródło: Opracowanie własne PUP.

Z w/w gmin powiatu pajęczańskiego największe bezrobocie występuje wśród mieszkańców
miasta Pajęczno. Stanowią oni na koniec 2004r. 509 osób bezrobotnych, natomiast stan na koniec
2005r. wynosi 501 osób bezrobotnych.
Istotny wpływ na wielkość i strukturę bezrobocia mają dwa czynniki,,napływ” do bezrobocia
i ,,odpływ” z bezrobocia, które równocześnie obrazują zmiany zachodzące w poziomie.
„NAPŁYW”
w badanym okresie.

przedstawia

liczbę

osób

bezrobotnych

zarejestrowanych
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W okresie 12 miesięcy 2004r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się ogółem 3627
osoby w tym 1566 kobiety. W tym samym okresie 2005r. zarejestrowało się ogółem 2962 osoby w tym
1346 kobiet. Przeważającą grupę wśród osób rejestrujących się stanowiły osoby zamieszkałe na wsi:
- w 2004 roku 3185 osób, które stanowiły 87,8% ogółu rejestrujących się bezrobotnych.
- w 2005 roku 2778 osób, które stanowiły 93,8% ogółu napływu.
„ODPŁYW” - przedstawia liczbę osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji w badanym
okresie z różnych powodów.
W okresie 12 miesięcy 2004r. z ewidencji wyłączono ogółem 4190 osób w tym 1794 kobiety.
Z ogółu wyłączonych 2933 osób zamieszkiwało tereny wiejskie, stanowiąc 70,0%. Na przestrzeni 12
miesięcy 2005r. urząd pracy z ewidencji osób bezrobotnych wyłączył ogółem 3494 osoby, w tym 1543
kobiety. Z ogółu wyłączonych z ewidencji 2778 osoby zamieszkiwały tereny wiejskie, stanowiąc 79,5%
ogółu wyłączeń.
1. Bezrobotni wg wieku
Trudna sytuacja utrzymuje się wśród bezrobotnych w wieku produkcyjnym-mobilnym 18-44 lata.
Osoby w tym wieku na dzień 31.12.2005r. stanowiły 75% ogółu bezrobotnych tj. 2741 osób. Powyższa
sytuacja dotyczy również ludzi młodych w wieku 18-24 lata, którzy stanowili 25,0% ogółu bezrobotnych
tj. 915 osób. Szczegółową strukturę wg wieku w latach 2004 i 2005 przedstawia tabela 3.

Struktura osób bezrobotnych wg wieku w latach 2004 i 2005
2004
2005
Wiek
Ogółem
% ogółu
Ogółem
% ogółu
15-17 lat
0
0
0
0
18-24
1161
27,7
915
25,0
25-34
1295
30,9
1076
29,4
35-44
810
19,3
750
20,5
45-54
788
18,8
737
20,1
55-59
127
3,1
170
4,6
60-64 lata
9
0,2
10
0,3
OGÓŁEM
4190
100
3658
100
Źródło: Opracowanie własne PUP.

2. Bezrobotni wg wykształcenia
Charakterystyczną cechą bezrobocia w powiecie pajęczańskim jest niski poziom wykształcenia
osób bezrobotnych, co w zasadniczy sposób zmniejsza ich szansę na znalezienie zatrudnienia.
Na koniec 2005r. najliczniejszą grupę reprezentowały osoby
z wykształceniem zasadniczym
zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej, które stanowiły 69,3% ogółu bezrobotnych tj. 2535 osób.
Szczegółową strukturę osób bezrobotnych wg wykształcenia w latach 2004 i 2005 przedstawia tabela
Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia w latach 2004 i 2005
2004
2005
Udział w % do
Udział w % do
Liczba
Wykształcenie
Liczba osób
ogółu
ogółu
osób
bezrobotnych
bezrobotnych
Wyższe

165

3,9

159

4,3
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Średnie ogólne
Policealne i średnie
zawodowe
Zasadnicze
zawodowe
Gimnazjalne i
poniżej
Ogółem

785

18,7

705

19,3

251

6,0

259

7,1

1385

33,1

1191

32,6

1604

38,3

1344

36,7

4190

100

3658

100

Źródło: Opracowanie własne PUP.
3. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy.
Okres pozostawania bez pracy stanowi jeden z wielu czynników, który w istotny sposób
zmniejsza szansę osoby bezrobotnej na powrót na rynek pracy. O zagrożeniu długotrwałym
bezrobociem decydują różnorodne czynniki między innymi takie jak wiek, wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe czy staż pracy.
W strukturze bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy najliczniejszą grupę
reprezentowali bezrobotni oczekujący na pracę powyżej 24 miesięcy, a ich liczba na koniec 2005r.
wynosiła 760 osób, co stanowiło 20,8% ogółu bezrobotnych. Strukturę wg czasu pozostawania bez
pracy w latach 2004 i 2005 przedstawia tabela:
Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w latach 2004 i 2005
2004 rok
2005 rok
Wyszczególnienie
Udział % do ogółu
Liczba osób Udział % do ogółu Liczba osób
bezrobotnych
bezrobotnych
Do 1 miesiąca
1-3 miesiące
3-6 miesięcy
6-12 miesięcy
12-24 miesięcy
pow. 24 miesięcy

278
644
559
574
704
1431
4190
Ogółem
4190
4. Bezrobotni wg stażu pracy.

6,7
15,4
13,3
13,7
16,8
34,1

212
577
422
478
612
1357

100

3658

5,8
15,8
11,5
13,1
16,7
37,1
100

Negatywnymi skutkami bezrobocia dotknięte są wszystkie kategorie bezrobotnych.
W najgorszej jednak sytuacji ze względu na brak doświadczenia zawodowego są bezrobotni, którzy
chcą podjąć pierwszą w życiu pracę. Wśród ogółu bezrobotnych na koniec 2005r. najliczniejszą grupę
stanowili bezrobotni z krótkim stażem pracy do 5 lat, tj. 40,2% (1472 osoby), oraz osoby bez stażu
pracy tj. 20,8% (760 osoby). Szczegółową strukturę wg stażu pracy w latach 2004 i 2005 przedstawia
tabela:

Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy w latach 2004 i 2005
2004

2005
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Liczba osób Udział % do ogółu
bezrobotnych
Do 1 lat
623
1- 5 lat
1107
5-10 lat
632
10-20 lat
573
20-30 lat
326
30 lat i więcej
25
Bez stażu
904
Ogółem
4190
Źródło: Opracowanie własne PUP

14,9
26,4
15,0
13,7
7,8
0,6
21,6
100

Liczba osób

Udział % do ogółu
bezrobotnych

549
923
558
530
304

15,0
25,2
15,3
14,5
8,3

34
760
3658

1,0
20,8
100

5. Bezrobotni zamieszkali na wsi
W powiecie pajęczańskim w 2005 roku aż 75,9% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby
zamieszkałe na wsi tj. 2778 osób. W 2004r. 73,8% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby zamieszkałe na
wsi. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na wsi wg stanu na koniec grudnia 2004 r.
wynosiła 3185 osób.
6. Osoby młode do 25 roku życia
Na dzień 31.12.2005r. w ewidencji osób bezrobotnych osoby młode do 25 roku życia stanowiły
25,0% ogółu bezrobotnych tj. 915 osób w tym 474 kobiety. Osoby młode do 25 roku życia to najczęściej
osoby:
- bez prawa do zasiłku, które stanowiły 88,2% (tj. 807 osób) ogółu omawianej grupy,
- bez stażu pracy, które stanowiły 43,8% (tj. 401 osób) ogółu omawianej grupy,
- z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, które stanowiły 61,3% (tj. 561 osób) ogółu
omawianej grupy.
Liczbę bezrobotnej młodzieży w latach 2004 i 2005 przedstawia tabela:

Liczba bezrobotnej młodzieży w latach 2004 i 2005
Liczba bezrobotnej
Ogółem liczba
młodzieży
Wyszczególnienie
w tym kobiety bezrobotnych
Ogółem

Udział %
młodzieży do
ogółu
bezrobotnych

2004r.

1161

584

4190

27,7

2005r.

915

474

3658

25,0

*Źródło: Opracowanie własne PUP

7. Długotrwale bezrobotni
Na koniec grudnia 2005r. w strukturze bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy
najliczniejszą grupę reprezentowali długotrwale bezrobotni, którzy stanowili 67,2 % (tj. 2458 osób) ogółu
bezrobotnych. Długotrwale bezrobotni to najczęściej:
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- kobiety, które stanowiły 50,7 % (tj. 1247 osób) ogółu omawianej grupy,
- osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniżej, które stanowiły 74,0
% (tj.1820 osób) ogółu omawianej grupy,
- osoby z 5 letnim stażem pracy, które stanowiły 48,9 % (tj. 1041 osób) ogółu omawianej grupy,
- osoby w wieku do 34 lat, które stanowiły 47,2 % (tj. 1204 osoby) ogółu omawianej grupy.
Liczbę długotrwale bezrobotnych w latach 2004 i 2005 przedstawia tabela:

Liczba osób długotrwale bezrobotnych w latach 2004 i 2005
Liczba bezrobotnych
Lata
Ogółem
Długotrwale bezrobotni

Udział % długotrwale
bezrobotnych w ogóle
bezrobotnych

2004 rok

4190

2990

71,3

2005 rok

3658

2458

67,2

*Źródło: Opracowanie własne PUP

4.5. NIEPEŁNOSPRAWNI.
Charakterystyka osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Powiecie Pajęczańskim
Diagnoza osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest trudna, ponieważ brak jest pełnych danych
w zakresie poszczególnych dysfunkcji, otrzymanej pomocy finansowej
w związku
z niepełnosprawnością,.
Osoby niepełnosprawne w stosunku do liczby mieszkańców.
Polska
- 5,5 mln niepełnosprawnych
Powiat pajęczański
- 6.636 niepełnosprawnych
* źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 r.

- 14% ogółu obywateli Polski
- 12,2 % ogółu obywateli powiatu

Osoby niepełnosprawne z podziałem na płeć w powiecie pajęczańskim
Kobiety
- 3.400 osób niepełnosprawnych
Mężczyźni
- 3.236 osób niepełnosprawnych
*źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 r.
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Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawne bez orzeczeń
w powiecie pajęczańskim.
Osoby niepełnosprawne
Osoby niepełnosprawne
ogółem
prawnie
Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety
6.636
3.236
3.400
4.401
2.398
2.003
* źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002r.

Osoby niepełnosprawne tylko
biologicznie
Razem
Mężczyźni
Kobiety
2.235
838
1397

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia o niepełnosprawności stanowią 66,32 % ogółu osób
niepełnosprawnych w powiecie.
Osoby niepełnosprawne nieposiadające orzeczeń o stopniu niepełnosprawności to w większości dzieci
do lat 16 i osoby powyżej 75 roku życia.
Osoby niepełnosprawne wg. ekonomicznych grup wieku.
Wyszczególnienie
Razem
Mężczyźni
290
174
Przedprodukcyjny
3232
1945
Produkcyjny
889
538
Mobilny
2343
1407
Niemobilny
3114
1117
Poprodukcyjny
*źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 r.

Kobiety
116
1287
351
936
1997

Osoby w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież do 18 roku życia) stanowią – 4,37 % ogółu osób
niepełnosprawnych.
Osoby w wieku produkcyjnym stanowią – 48,7 % ogółu osób niepełnosprawnych. Osoby w wieku
poprodukcyjnym stanowią – 46,9 %

Osoby niepełnosprawne według aktywności ekonomicznej.
Wyszczególnienie
Razem
Mężczyźni
Aktywni zawodowo
1255
766
Pracujący
1146
691
Bezrobotni
109
75
Bierni zawodowo
5348
2450
źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002r.

Kobiety
489
455
34
2898

Na koniec grudnia 2005r osoby niepełnosprawne stanowiły 1,1% ogółu bezrobotnych tj. 41
osób. Wśród osób niepełnosprawnych przeważały mężczyźni, którzy stanowili 56,1% (tj. 23 osoby)
ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych. Liczba osób niepełnosprawnych zamieszkałych na wsi
wynosiła 24 osoby, co stanowiło 58,5% ogółu osób niepełnosprawnych.

Liczba osób zamieszkałych niepełnosprawnych ze względu na miejsce zamieszkania
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Liczba osób w 2004 r.

Liczba osób w 2005r.

4190

3658

17

18

22

24

Wyszczególnienie
Ogółem

Kobiety

Z ogółu zamieszkali na wsi
Źródło: Opracowanie własne PUP.

Analizując osoby niepełnosprawne wg stopni niepełnosprawności najliczniejszą grupę
reprezentowały osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności. Zestawienie osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych wg stopnia niepełnosprawności w latach 2004 i 2005 przedstawia
tabela:

Niepełnosprawni zarejestrowani wg stopnia niepełnosprawności w latach

2004 i 2005

Liczba osób w 2004r.

Liczba osób w 2005r.

Znaczny

8

5

Umiarkowany

13

14

Lekki

26

22

Ogółem

47

41

Wyszczególnienie

Źródło: Opracowanie własne PUP.
Jeżeli chodzi o strukturę wykształcenia osób niepełnosprawnych to na przestrzeni lat nie uległa
ona większym zmianom i nadal najliczniejszą grupę reprezentowały osoby o niskim poziomie
wykształcenia tj. gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze zawodowe. Szczegółową strukturę osób
niepełnosprawnych wg wykształcenia przedstawia tabela:
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Struktura osób niepełnosprawnych wg wykształcenia

Wyszczególnienie

2004
Udział % do
Liczba osób
ogółu
bezrobotnych

Liczba osób

2005
Udział % do ogółu
bezrobotnych

Wyższe

1

0,02

1

0,02

Średnie ogólne

1

0,02

2

0,05

Policealne i średnie
zawodowe

3

0,07

3

0,08

Zasadnicze zawodowe

15

0,35

12

0,32

Gimnazjalne i poniżej

27

0,64

23

0,62

Ogółem

47

1,12

41

1,12

*Źródło: Opracowanie własne PUP

Sytuacja osób bezrobotnych na rynku pracy jest bez wątpienia niekorzystna. Wyraża się niskim
poziomem aktywności zawodowej i relatywnie wysokim bezrobociem. Duży wpływ ma na to struktura
populacji osób niepełnosprawnych według wieku i wykształcenia oraz poziom ich kwalifikacji
zawodowych.
Dla porównania z danymi z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Współczynnik aktywności
zawodowej w grupie wieku produkcyjnego w Polsce wynosił – 25,7 %.
- w powiecie pajęczańskim - 38,83 %
- w krajach UE
- 40 – 50 %
Według badań OBOP z 2002r. tylko 5 % pracodawców wyraża zainteresowanie zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych. Z drugiej strony pracodawcy na otwartym rynku nie są w ogóle przygotowani do
zatrudnienia niepełnosprawnych. Nie chodzi tu o nieprzystosowanie stanowiska pracy, lecz o lęk przed
zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, która wydaje się pracodawcom kłopotliwą – mniej produktywną,
mniej przydatna, więcej chorującą. Pracodawcom brakuje również wiedzy o ulgach związanych
z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Wyszczególnienie
Wyższe
Policealne
Średnie
Zawodowe
Ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Podstawowe
Podstawowe nieukończone i bez
wykształcenia szkolnego

Razem
79
70
639
451
188
1062
3469
1121

% do ogółu
niepełnosprawnych
1,1
0,98
9,02
6,37
2,65
15,0
49,0
15,8

mężczyźni
39
27
336
271
71
742
1603
369

kobiety
40
43
303
180
117
320
1866
752
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*Źródło: Narodowy Spis powszechny 2002 r.



współczynnik wykształcenia wyższego wśród osób niepełnosprawnych w Polsce - 4,6
w powiecie pajęczańskim
- 1,19




współczynnik wykształcenia średniego i policealnego w powiecie pajęczańskim - 10, 68
współczynnik wykształcenia zasadniczego w powiecie pajęczańskim
- 16,00

Powyższe dane wskazują, że należy podjąć działania ukierunkowane na podniesienie
wykształcenia i wzmocnienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych i to począwszy od dzieci
po osoby dorosłe.
Partycypacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych jest również niska ze względu na ich brak
samodzielności, brak przygotowania do życia w społeczeństwie
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Dotychczasowe działania samorządu i organizacji pozarządowych powiatu pajęczańskiego
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U z 1997r. Nr 123 ze zmianami) do zadań powiatu należy:
1.Opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatowa strategią dotyczącą rozwiązywania problemów
społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
2.Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu i realizacji
programów, o których mowa w pkt. 1,
3.Udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu
wojewodzie uchwalonych przez rade powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej
informacji z ich realizacji,
4.Uodejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
5.Opracowanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich
udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
6.Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
7. Dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji, i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
d) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
8. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
9. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz
przekwalifikowanie,
10. Kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz
rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub
innej placówki szkoleniowej,
11. Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikających z odrębnych przepisów,
12. Doradztwo organizacyjno – prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub
rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,
13. Współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób
niepełnosprawnych
Zadania te są realizowanie przez PCPR w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz PUP
poprzez szkolenia i przekwalifikowania.
Na realizację w/w zadań corocznie powiat otrzymuje dotacje ze środków PFRON zgodnie z algorytmem.
Wysokość środków na realizację zadań w latach 2002 – 2005 przedstawia się następująco:
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Lata

Zobowiązania
wynikające z umów z
lat poprzednich
dotyczące tworzenia
miejsc pracy,
refundacja
wynagrodzeń, WTZ.
203.370
54.211
32.971
16.851
-

Ogółem

2002
313.365
2003
302.805
2004
352.144
2005
336.426
2006
305.821
* źródło: Opracowanie własne PCPR.

Pozostałe środki

109.995
248.594
319.173
319.575
305.821

REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON.
Sport, kultura, turystyka osób niepełnosprawnych
lata
Ilość umów
2002
3
2003
3
2004
2
2005
3
2006 - plan
4
* źródło: Opracowanie własne PCPR

Kwota przyznana
5.000
12.845
4.600
5.500
8.280

 Turnusy rehabilitacyjne
Lata

Ilość złożonych
wniosków

Rezygnacja z
przyznanego
dofinansowania
26
10
19
49
10

2002
169
2003
181
2004
197
2005
209
2006
220
* źródło: Opracowanie własne PCPR

Kwota przeznaczona
na dofinansowanie w
zł.
68.629
106.492
119.414
119.358
130.000

Zauważa się tendencję wzrostową przy składaniu wniosków o dofinansowanie w turnusach
rehabilitacyjnych zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów.
Dla zobrazowania przedstawiono wykres dotyczący liczby osób i ich opiekunów korzystających
z dofinansowania w latach 1999 – 2005:
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 Bariery architektoniczne
Lata

Ilość złożonych
wniosków
2002
30
2003
25
2004
44
2005
45
2006 - plan
45
* źródło: Opracowanie własne PCPR

Realizacja wniosków

Kwota przyznana w zł.

25
38
19
14

63.560
100.929
60.090
46.766

Likwidacja barier architektonicznych polega głównie na dostosowaniu mieszkań do potrzeb osób
niepełnosprawnych tj. wyrównywaniu podłogi, ułożeniu posadzek antypoślizgowych, modernizacji
łazienek, WC i ciągów komunikacyjnych.

 Bariery w komunikowaniu się
Lata

Ilość złożonych
wniosków
2002
8
2003
13
2004
23
2005
30
2006 - plan
30
* źródło: Opracowanie własne PCPR

Liczba realizowanych
wniosków
16
17
16
10

Kwota przyznana na
realizację w zł.
13.229
44.075
33.548
23.800

Zadanie to głównie polega na dofinansowaniu zakupu programów i zestawów komputerowych, zakupu
urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.
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 Zapotrzebowanie w przedmioty ortopedyczne.
Lata

Liczba wniosków

Liczba
realizowanych
wniosków
55
59
88
112
117

2002
60
2003
59
2004
92
2005
116
2006 - plan
120
* źródło: Opracowanie własne PCPR

Kwota przyznana w zł.

33.300
32.757
46.612
86.152
93.628

W zakresie tego zadania dofinansowano głównie zakup pieluchomajtek, cewników, wózków
inwalidzkich, aparatów słuchowych, materacy przeciw odleżynowych, parapodium, butów
ortopedycznych. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie ta formą pomocy.
 Lecznicze środki techniczne
Lata

Liczba wniosków

Liczba
realizowanych
wniosków
5
2
2
1

Kwota przyznana w zł.

2002
2003
5
31.483
2004
2
1.042
2005
2
6.552
2006 - plan
1
3.347
* źródło: Opracowanie własne PCPR
Obserwuje się małe zainteresowanie zakupem sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby niepełnosprawne.
 Stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.
Lata

Liczba umów

1999
4
2000
2
2001
2
2002
2
2003
2004
2005
* źródło: Opracowanie własne PCPR

Liczba osób
niepełnosprawnych
zatrudnionych

Kwota
przyznana w zł.

4
3
3
4
-

118.000
78.253
88.182
145.241
-

Liczba osób
niepełnosprawnych,
za które wypłacana
była refundacja
15
12
14
14
10
8
6

W ramach tworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w roku 1999 podpisano 4 umowy dla 4
osób niepełnosprawnych. Zmiana przepisów prawnych dotyczących tworzenia miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych spowodowała znaczne zahamowania ich zatrudniania. Nowe przepisy w tym
zakresie umożliwiają pracodawcom jedynie zwrot kosztów przystosowania miejsca pracy dla osoby
niepełnosprawnej bez refundacji. W związku z powyższym pracodawcy nie przejawiają zainteresowania
taka forma pomocy.
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 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Lata

Ilość wniosków

1999
1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 - plan
* źródło: Opracowanie własne PCPR

Ilość pożyczek
obsługiwanych przez
PCPR
1
II transza
-

Kwota

11.294
6.706
-

Zadanie cieszy się małym zainteresowaniem ze strony osób niepełnosprawnych.

 Szkolenia i przekwalifikowania dla osób niepełnosprawnych
W latach 1999-2002 nie prowadzono szkoleń dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
lata
Ilość osób
niepełnosprawnych
2003
1
2004
2
2005
2
2006 - plan
-

Kwota w zł.
452
2.601
8.375
-

INNE ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
 Na terenie powiatu pajęczańskiego działa 1 Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach
– typu: dla osób w podeszłym wieku, przeznaczony dla 36 osób
 Na terenie powiatu działają punkty, w których osoby niepełnosprawne mogą się
zaopatrywać w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, jeden w budynku ZOZ
w Pajęcznie na ul. 1-go Maja 13/15, drugi -w Działoszynie przy Aptece „Primula”
na ul. Usługowej 1 c, który zaopatruje w pieluchomajtki.
 Przy PCPR działa punkt konsultacyjny do rozwiązywania problemów społecznych.
 Na terenie powiatu istnieje jeden Ośrodek Wsparcia Dziennego tj. Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bobrownikach dla osób upośledzonych umysłowo i chorych
psychicznie przeznaczony dla 20 osób
 Na terenie powiatu działają organizacje pozarządowe na rzecz osób
niepełnosprawnych:
Stowarzyszenie
Na
Rzecz
Dzieci
i
Młodzieży
Niepełnosprawnej
„Nie Jesteś Sam” w Pajęcznie
Stowarzyszenie Na Rzecz Praw Dzieci Niepełnosprawnych: „Promyk Słońca”
w Działoszynie
Koło TPD w Siemkowicach
- Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne: „Betel” Dom Chleba Powszedniego dla Osób
Niepełnosprawnych w Działoszynie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pajęcznie
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 Wg. Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. wynika, że teren Powiatu Pajęczańskiego
zamieszkuje 290 dzieci niepełnosprawnych jedynymi placówkami edukacyjnymi dla tych dzieci są:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie, kształcący i wychowujący 81
wychowanków.
4.6. UZALEŻNIENIA
Sprawami uzależnienia na terenie gmin i miasta Pajęczno zajmują się:
1.Pełnomocnicy Wójtów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym 1 Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminne Komisje
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielają porad profilaktycznych dot.
uzależnień:
-na temat leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych
-przeprowadzają kontrole w sklepach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
-kierują na leczenie odwykowe
-wydają opinie dot. sprzedaży alkoholu
W gminach corocznie opracowywane są Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W ramach tych programów realizowane są różnorodne programy
profilaktyczne, które są ukierunkowane na młodzież, nauczycieli, rodziców oraz same grupy osób
uzależnionych i ich rodzin.
2. Świetlice szkolne na terenie powiatu

Gmina Działoszyn
miejsce
Działoszyn Sz. P. nr 1
Działoszyn Sz. P. nr 2
Działoszyn Gimnazjum
Raciszyn
Trębaczew

Liczba świetlic
1
1
1
1
1

Gmina Nowa Brzeźnica
Nowa Brzeźnica

1

Gmina Sulmierzyce
Sulmierzyce

1

Gmina Pajęczno
Makowiska
Gajęcice Stare
Patrzyków
Pajęczno Sz. P
Pajęczno Gimnazjum
Niwiska

1
1
1
1
1
1
40

Gmina Strzelce Wielkie
Strzelce Wielkie
Wiewiec
Zamoście

1
1
1

Gmina Siemkowice
Siemkowice

1

Liczba świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
Gmina
Świetlice środowiskowe
Świetlice socjoterapeutyczne
Strzelce Wielkie
Marzęcice
1
Dębowiec
1
Strzelce Wielkie
1

Liczba osób
40
40
20

3. Poradnia Leczenia Uzależnień w Przychodni Specjalistycznej przy SP ZOZ w Pajęcznie
Poradnia Odwykowa w Pajęcznie działa od 1969 roku, a od 1999 roku Poradnia ta działa przy
SP ZOZ w Pajęcznie. Poradnia odwykowa działa na zasadzie udzielania świadczeń zdrowotnych na
podstawie podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Celem Poradni Odwykowej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w stosunku do osób
z problemem uzależnienia od alkoholu, a także promocja zdrowia.
Zadaniem Poradni Odwykowej jest profilaktyka, terapia i rehabilitacja w zakresie uzależnień od
alkoholu.
Ze świadczeń Poradni Odwykowej mogą korzystać osoby:
 Zgłaszające się same
 Kierowane przez Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Kierowane przez Sąd Rodzinny
 Po leczeniu szpitalnym w całodobowym oddziale lecznictwa odwykowego
 Kierowane przez lekarza
Poradnia Odwykowa obecnie czynna jest we wtorek od 8:00 - 12:00. Poradnia udziela
świadczeń dla osób z problemem alkoholowym z terenu całego powiatu.
W 2005 r. w Poradni zarejestrowano 49 osób uzależnionych od alkoholu. Wykonano około 250
porad dla osób uzależnionych od alkoholu, których udzielali lekarz i psycholog. Liczbę osób
korzystających z poradni w poszczególnych gminach przedstawia tabela:
Gmina
Liczba osób
Pajęczno
19
Działoszyn
8
Nowa Brzeźnica
5
Strzelce Wielkie
7
Rząśnia
3
Siemkowice
3
Sulmierzyce
4
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4. Komenda Powiatowa Policji
Wśród podstawowych uwarunkowań wpływających na istnienie zjawiska alkoholizmu Policja
ujawnia uwarunkowania biologiczne, społeczne oraz psychologiczne.
W ramach działań profilaktycznych Policja:
- prowadzi pogadanki, rozmowy indywidualne, profilaktyczno – ostrzegawcze,
- prowadzi ścisłą współpracę z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szkołami,
kuratorami sądowymi.
W 2004 roku KPP w Pajęcznie przeprowadziła 5 działań antyalkoholowych, 58 kontroli
placówek handlowych, sporządzono 8 wniosków o ukaranie do Sądu, ujawniono 152 podejrzanych pod
wpływem alkoholu.
W 2005 roku KPP w Pajęcznie przeprowadziła 5 działań antyalkalkoholowych, 64 kontrole
placówek handlowych, sporządzono 7 wniosków o ukaranie za spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym, 5 osób na kwotę 500 złotych ukarano MKK za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym,
ujawniono 171 podejrzanych pod wpływem alkoholu
W roku bieżącym tj. do dnia 30.06.2006 r. KPP w Pajęcznie ujawniła 24 przypadki naruszania
zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych - sporządzono 19 wniosków o ukaranie, 5 osób
ukarano MKK. Ujawniono 98 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 16 w stanie po użyciu alkoholu.

4.7. PRZEMOC W RODZINIE

Rok

Ilość
interwencji
domowych

Liczba
sporządzonych
Niebieskich Kart

Informacje
przesłane do
GOPS

Wszczęte
postępowania
z art. 2007 kk

Informacje
przesłane do
GKRPA

2003

533

30

3

39

16

2004

655

27

10

33

23

2005

754

27

9

34

12

Do
30.06.2006

374

25

10

24

38

W związku z programem Niebieska Karta osoby pokrzywdzone otrzymują bezpośrednia
pomoc ze strony Policji oraz szczegółową informację o swoich prawach. Efektem tego programu są
wszczęte postępowania karne, ujawnione i zgłoszone podczas przeprowadzonych interwencji oraz
przesłane informacje do odpowiednich służb społecznych. Dzięki programowi Niebieska Karta
ujawniono następującą liczbę ofiar przemocy w podziale na dorosłych i dzieci.

42

OGÓŁEM
dorośli
dzieci

2003 r.
117
62
55

2004 r.
44
27
17

2005 r.
48
27
21

W badanym okresie nie stwierdzono zjawiska „ fali”, nie odebrano żadnego zgłoszenia od dyrektorów
pedagogów, nauczycieli.
4.8. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
W roku 2004 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie zanotowano 22 czyny
karalne popełnione przez nieletnich, natomiast w roku 2003 było ich 42, co stanowi spadek o 20
czynów. Dynamika w porównaniu do 2003 roku wynosi 52,3 %.
Nieletni najczęściej popełniali czyny w kategoriach:
- kradzież z włamaniem – 2,
- kradzież cudzej rzeczy – 2,
- bójka, pobicie – 1,
- przestępstwa drogowe – 2,
- czyny z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 5.
Wśród nieletnich sprawców, którzy dopuścili się czynów karalnych w większości przypadków byli to
chłopcy w przedziale wiekowym 14 – 17 lat.
Do Sądu Rodzinnego i Nieletnich przesłano 41 wniosków o rozpatrzenie w tym 28 na sprawców czynów
karalnych, 13 na zagrożonych demoralizacją.
W roku 2005 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie zanotowano 24 czyny
karalne popełnione przez nieletnich, natomiast w 2004 roku było ich 22 co stanowi wzrost o 2 czyny.
Dynamika w porównaniu do 2004 roku wynosi 109,09 %.
Nieletni najczęściej popełniali czyny w kategoriach:
- kradzież – 6,
- kradzież z włamaniem - 4,
- kradzież dokumentów – 1,
- zniszczenie mienia – 1,
- uszkodzenie ciała – 1,
- naruszenie spokoju domowego – 3.
Wśród nieletnich sprawców, którzy dopuścili się czynów karalnych w większości przypadków byli to
chłopcy w przedziale wiekowym 14 – 17 lat.
Do Sądu Rodzinnego i Nieletnich skierowano 37 wniosków w tym 23 na sprawców czynów
karalnych, 14 na nieletnich zagrożonych demoralizacją.
W okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. nieletni popełnili 18 czynów karalnych takich jak :
- kradzież z włamaniem – 4
- zniszczenie mienia przez podpalenie - 3
- kradzież – 1
- czyny z Ustawy o narkomanii – 2
- nielegalne kopiowanie – 1
- groźby karalne – 1
- kierowanie w stanie nietrzeźwości – 1
- zniszczenie mienia – 1
43

- bójka – 1
- uszkodzenie ciała – 1
- znieważenie funkcjonariusza publicznego – 1
Ponadto nieletni popełnili 3 wykroczenia z art.119 & 1 KW – kradzież, oraz 1 wykroczenie drogowe
inne/ nie stanowi czynu karalnego /
4.9 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pajęcznie z Filią w Działoszynie funkcjonuje
w oparciu o nadany przez radę Powiatu Pajęczańskiego Statut Poradni. W zakresie profilaktyki
uzależnień prowadzi szereg działań na terenie powiatu. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Jednym z zadań Poradni jest profilaktyka uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży
a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia realizuje zadania poprzez
diagnozę, konsultacje, psychoedukację, działalność profilaktyczną i informacyjną.
Rejon działania Poradni pokrywa się z terenem powiatu pajęczańskiego. Pracownicy Poradni
świadczą usługi dla dzieci z:
- 18 przedszkoli
- 35 szkół podstawowych / w tym 1 specjalna/
- 10 gimnazjów / w tym 1 specjalne/
- 2 zespołów szkół ponadgimnazjalnych
- dzieci w wieku 0-5 lat zamieszkałych na terenie powiatu.
Obsada kadrowa Poradni:
- 10,5 etatu pedagogicznego / 4,5 etatu psychologów, 5 etatów pedagogów i 1 etat logopedy/
- pracowników administracyjno-obsługowych /2,28 etatu/
- lekarz konsulant / 0,125 etatu/
Realizując zadanie dotyczące profilaktyki uzależnień i innych problemów społecznych dzieci i młodzieży
Poradnia realizuje różnorodne formy pracy. Odpowiadając na zapotrzebowanie szkół prowadzi się
z uczniami następujące zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne:
- „Jak radzić sobie z agresją i przemocą”
- „My i narkotyki”
-, „Co to znaczy być asertywnym”
- „Trening interpersonalny po badaniach socjometrycznych”
- „Dziecko w sieci – bezpieczeństwo w Internecie”
- „Elementy treningu antystresowego”.
Realizowane programy profilaktyczne „ Domek z piernika”, „Kolejka”, „Komunikacja społeczna-agresja
w grupie rówieśniczej”
Pracownicy Poradni prowadzili szereg działań profilaktycznych takich jak:
- rozmowy wspierające
- diagnostyczne badania osobowościowe
- konsultacje i porady dla rodziców
- konsultacje dla nauczycieli wspierające realizacje szkolnych programów profilaktycznych
i wychowawczych.
Na terenie poradni prowadzona jest socjoterapia dla uczniów mających problemy
ze stosowaniem norm społecznych w kontaktach z innymi.
Przeprowadzone zostały spotkania edukacyjne z rodzicami uczniów m.in. na temat:
- „Przyczyny powstawania zachowań agresywnych”
- „Jak rozpoznać czy moje dziecko sięga po narkotyki”
- „Agresja wśród dzieci i jak jej zapobiegać”.
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Dla rodziców i starszych uczniów uruchomiony jest w Poradni Punkt Konsultacyjny dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie.
Dla nauczycieli przedszkoli przeprowadzono szkolenie nt. „Potrzeby emocjonalne dzieci i skutki
ich niezaspokojenia”.
W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie działa Zespół Orzekającyorzeka on o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego uczniów.
Zestawienie wydanych orzeczeń przedstawia się następująco:

Rodzaj orzeczenia

Rok szk. 2003/04

Kształcenie specjalne dla dzieci:
upośledzonych w stopniu lekkim
upośledzonych w st. umiarkowanym i znacznym
upośledzonych w stopniu głębokim
dzieci z niepełnosprawnością ruchową
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
potrzeba indywidualnego nauczania

Rok szk. 2004/05

21
18
3
1
37

25
18
2
3
35

Orzeczenia dla dzieci z autyzmem i wadami zmysłów wydaje Zespół Orzekający w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach / wskazania Kuratora Oświaty w Łodzi /.

4.10 Grupy samopomocowe i organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu pajęczańskiego znajdują się następujące grupy i organizacje:
w Działoszynie
AA “Odnowa” - dla osób uzależnionych
spotkania w poniedziałki godz. 19
„Al-Anon” - dla osób współuzależnionych - całych spotkania we wtorek godz. 18
rodzin
„DDA” – dla dorosłych dzieci alkoholików
spotkania w piątek godz. 18
AA „Krokus” Stowarzyszenie Klubu Abstynentów
spotkania od poniedziałku do piątku w godz.
18-20
w Pajęcznie
Grupa AA
mityngi czwartek godz. 18
Klub Abstynenta „Żagiel”
Spotkania we wtorek i piątek godz. 16-21
5. ANALIZA SWOT PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH.
Uwarunkowanie rozwoju - analiza sił i słabości, szans i zagrożeń regionu (analiza SWOT).
Ten etap to ocena wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju, którą dokonuje się za pomocą
analizy SWOT. Metoda ta polega na identyfikacji atutów i słabości w układzie lokalnym oraz szans
i zagrożeń powiatu w układzie zewnętrznym.
Poszczególne kategorie analizy SWOT definiowane są następująco:
SIŁA - zjawisko pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju lokalnego, na
występowanie, którego bezpośredni wpływ ma sam układ lokalny ( władze samorządowe, społeczność
lokalna, instytucje)
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SŁABOŚC – zjawisko ograniczające możliwości rozwoju, na które bezpośredni wpływ mają lokalni
aktorzy.
SZANSA – zjawisko korzystne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju, występowanie,
którego jest uwarunkowane czynnikami lezącymi poza możliwościami bezpośredniego oddziaływania
układu lokalnego;
ZAROŻENIE – zjawisko negatywne z punktu widzenia rozwoju jednostki terytorialnej, na które lokalny
układ społeczno – gospodarczy nie ma możliwości wpływu
OBSZAR
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
SZANSE
ZAGROŻENIA
- gminy wypłacają
- brak terapii rodzin
- umożliwienie
- brak pomocy
świadczenia rodzinne
w przypadku
rodzinom
odpowiednich specjalistów
pojawiających się
prowadzenia pełnej powodujące pogłębienie
problemów
terapii
się problemów
- GOPS wypłaca zasiłki
dla rodzin znajdujących
się w okresowych
trudnościach

- GOPS prowadzą
dożywiania dzieci
w szkołach

RODZINA

- PCPR zajmuje się
dziećmi pozostawionymi
bez opieki poprzez
umieszczenie dzieci
w placówkach
opiekuńczowychowawczych
rodzinach zastępczych

- brak chętnych do
- utworzenie placówki - pogłębienie się patologii
tworzenia nowych rodzin socjalizacyjnozastępczych np.
interwencyjnej
zawodowych, pogotowia
opiekuńczego
- brak całodobowych
- przeszkolenie osób, - pogłębianie pomocy
placówek opiekuńczogotowych do przyjęcia instytucjonalnej dla dzieci
wychowawczych na
dziecka w rodzinę
pozbawionych opieki, co
terenie powiatu np.
zastępczą
pociąga wzrost kosztów
placówek socjalizacyjnych
opieki nad dziećmi
i interwencyjnych
- brak pracy socjalnej
z rodzinami naturalnymi,
z rodzin, w których
odebrano dzieci do
placówek lub rodzin
zastępczych

- brak środków na pomoc
- PCPR współpracuje
z Ośrodkami Adopcyjno- rodzinie
Opiekuńczymi
- brak specjalistów do
- PCPR prowadzi proces pracy z rodziną
usamodzielniania
- brak przeszkolonych
wychowanków
opuszczających placówki rodzin zastępczych
przygotowanych do
opiekuńczo –
wychowawcze, rodziny przyjęcia dzieci
zastępcze, zakłady
- słabe warunki lokalowe
poprawcze, ośrodki
szkolno- wychowawcze PCPR, oraz Ośrodka
Pomocy Społecznej
itp.
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-skuteczne
pozyskiwanie
przez powiat
środków
finansowych
z różnych
źródeł na
inwestycje
w ochronie
zdrowia;

ZDROWIE
I USŁUGI
OPIEKUŃCZE

-niektóre placówki
świadczące usługi
medyczne na
terenie powiatu
wymagają
remontów
i dostosowania na
potrzeby osób
niepełnosprawnych
oraz wyposażenia
w nowoczesny
sprzęt medyczny;

-poprawa
-brak środków
warunków
w budżecie powiatu
lokalowych
na dofinansowanie
z przystososłużby zdrowia;
waniem dla
niezadowalający stan
osób
lecznictwa
niepełnospraspecjalistycznego.
wnych
Powiatowego
Zespołu do
Spraw
Orzekania
o Niepełnosprawności
w Pajęcznie;

-możliwość
pozyskiwania
środków
finansowych
z Unii
Europejskiej
-stworzenie
rozwiązań
systemowych
usprawniających
funkcjonowanie ochrony
zdrowia.

-likwidacja
barier
architektonicznych
w części
placówek
medycznych.
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-utrzymująca się na wysokim poziomie
zachorowalność na choroby nowotworowe,
układu krążenia oraz choroby
układu oddechowego;
-starzejące się społeczeństwo
i zwiększanie się średniej długości
życia spowoduje większe
zapotrzebowanie na opiekę medyczną;
-warunki pracy w ochronie zdrowia
nie sprzyjają zatrudnianiu na naszym
terenie personelu medycznego
o wysokich kwalifikacjach.

OBSZAR

MOCNE STRONY
- zakorzenione tradycje
podmiotowego
traktowania uczniów

SŁABE STRONY
- w wielu placówkach
oświatowych jest słabe
wyposażenie w pomoce
dydaktyczne

- potencjał ludzki
- kwalifikacje nauczycieli
- dostosowywanie
kierunków kształcenia do
potrzeb rynku
- współpraca ze szkołami
UE w ramach programu
Socrates-Comenius 1
(szkoły z Niemiec
i Hiszpanii)
- zaangażowanie
nauczycieli
EDUKACJA - dążenie do uzyskania
kolejnych stopni awansu
zawodowego
- budowanie partnerskich
relacji z młodzieżą
- przychylność nauczycieli
do integracji z UE
- pozyskiwanie środków
z Europejskiego
Funduszu Społecznego
i Budżetu Państwa na
stypendia dla uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych
- pozyskiwanie środków
z UE na wyposażenie
i remonty placówek
oświatowowychowawczych

- brak wystarczających
środków na realizację
celów edukacyjnych
- opór części nauczyciel
i i rodziców przed
zmianami
- niż demograficzny
- brak wrażliwości
społecznej na problemy
drugiego człowieka
- nie w pełni wykorzystane
zasoby ludzkie
- brak kompleksowego
pomiaru osiągnięć
uczniów prowadzonych
przez wszystkich
nauczycieli
- brak środków
finansowych na
przeprowadzenie
kompleksowych
remontów w szkołach

- zaangażowanie
rodziców w działalność
szkół
- rozwój różnorodnych
ruchów i nieformalnych
organizacji
młodzieżowych

- w części gmin brak sal
gimnastycznych

- wzrost czytelnictwa

- brak własnych środków
transportu (autobus
szkolny)
- niewystarczająca ilość
zajęć wyrównawczych
- w szkołach brak
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ZAGROŻENIA

- możliwość korzystania ze - niż demograficzny
środków UE
(zmniejsza się liczba
uczniów)
- dostęp do
świadczeń państw UE
- upadek autorytetówautorytet nauczyciela
- otwarcie rynku UE
- narastanie patologii
- rozwijająca się
społecznych – łatwy
współpraca partnerska
dostęp do używek,
ze szkołami w UE
coraz więcej agresji
wśród uczniów
- rozwój technologii
informatycznej
- zagrożenia związane
z likwidacją szkół
- doposażenie
wiejskich
i unowocześnianie szkół
w pomoce dydaktyczne - niska subwencja
oświatowa na rozwój
- pomoc socjalna dla
edukacji
uczniów
- zwolnienia nauczycieli
- budowa sieci współpracy
szkół
- brak właściwej opieki
z innymi instytucjami
medycznej
powiatu, województwa
i stomatologiczne
w szkołach
- coraz większa mobilność
nauczycieli

- w części gmin,
w szkołach występuje
nauczanie łączone
w klasach

- tradycja lokalna
- liczny udział uczniów
w konkursach
artystycznych

SZANSE

- niż demograficznyracjonalizacja
liczebności klas

Edukacja

i recytatorskich oraz
w zawodach sportowych
- szkoły rozwijają
działalność związaną
z regionalizmem
i ekologią
- w części szkół na terenie
powiatu, dobre zaplecze
do prowadzenia zajęć
sportowych (np.
Działoszyn, Pajęczno,
Strzelce Wielkie)
- organizowanie imprez
środowiskowych np.
festynów

specjalistów: logopedów,
psychologów, pedagogów
- brak pracowników
w Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
(logopeda)
- brak klas integracyjnych
- brak oddziałów
integracyjnych
i terapeutycznych
- brak windy
w SOSz-W
w Działoszynie
- brak placówki
resocjalizacyjnej
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OBSZAR

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- efektywna współpraca z partnerami rynku pracy
-stosowanie
instrumentów rynku pracy i stworzenie korzystnych
warunków dla
powstawania i rozwoju
przedsiębiorczości,
-dobry sprzęt
komputerowy ułatwiający i przyspieszający pracę, -wyspecjalizowana kadra
pracownicza, otwarta na dokształcające szkolenia

BEZROBOCIE

-

-

SZANSE

wysoki odsetek w grupie - pojawienie się ofert
bezrobotnych ludzi
zagranicznych
w wieku młodym do 34 lat; - korzystanie ze środków
wysoki odsetek ludzi
Europejskiego Funduszu
z niskim wykształceniem Społecznego co umożliwia
(z wykształceniem
wzrost aktywności zawodowej
zasadniczym zawodowym osób bezrobotnych
oraz podstawowym
- zauważalny wzrost poziomu
i gimnazjalnym);
wykształcenia i kwalifikacji
brak parkingu;
u osób młodych,
brak podjazdu dla osób
niepełnosprawnych;
siedziba tut. Urzędu nie
dostosowana do obsługi
tak licznej grupy osób
bezrobotnych,
poszukujących pracy,
pracodawców (wąskie,
ciemne korytarze, brak
pomieszczeń biurowych
zapewniających
swobodną rozmowę
z klientem, dającą osobie
poczucie dyskrecji);
brak poczekalni dla
bezrobotnych;
brak miejsca na terenie
urzędu, gdzie klient
mógłby swobodnie
wypełniać druki urzędowe;
brak wydzielonego
pomieszczenia (np. Klub
Pracy), w którym
bezrobotny mógłby
skorzystać z komputera
(zaznajomić się z obsługą,
spróbować pisać CV lub
wyszukiwać ofert pracy
z Internetu);
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ZAGROŻENIA
-

-

-

-

migracje osób
o wysokich
kwalifikacjach;
niechęć osób
bezrobotnych po 40
roku życia po
podejmowania pracy
w zakładach
prywatnych;
niechęć osób
bezrobotnych po 40
roku życia do
podnoszenia
kwalifikacji w formie
kursów;
zbyt mały przyrost
ofert pracy do liczby
bezrobotnych

OBSZAR

MOCNE STRONY
- dostępność placówek
opieki społecznej:

SŁABE STRONY
SZANSE
ZAGROŻENIA
- Brak możliwości
- pozyskanie funduszy - brak możliwości
wyegzekwowania
na realizacje programów korzystania osób
likwidacji barier
ze środków UE
niepełnosprawnych
architektonicznych
-dobra współpraca
z pełnego życia
GOPS- przyznawanie
w obiektach użyteczności placówek i instytucji
w społeczeństwie (izolacja
zasiłków
publicznej np. ( Szkoły, działająca na rzecz osób i marginalizacja)
niepełnosprawnych
PCPR dofinansowanie do sklepy, urzędy)
brak
skoordynowanych
- organizacja oddziałów - pogorszenia jakości
turnusów rehabilitacyjnych
działań w zakresie usług integracyjnych
życia osób
likwidacji barier
transportowych
na
rzecz
-zwiększenie
ilości
niepełnosprawnych.
architektonicznych
osób niepełnosprawnych kursów doskonalenia
w komunikowaniu się
zawodowego na rzecz - brak kwalifikacji
i technicznych, sprzętu - brak wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych zawodowych wyklucza
ortopedycznego, oraz
- pomoc pracodawcom osoby niepełnosprawne
zorganizowania sportu, - brak usług
rehabilitacyjnych w domu w przystosowaniu miejsc z ubiegania się o pracę
kultury i rekreacji,
osoby niepełnosprawnej pracy dla osób
przystosowania miejsc
i usamodzielnienie się
za
mało
palcówek
niepełnosprawnych
pracy, udzielanie
dziennego pobytu dla
-realizacja zadań
pożyczek
osób niepełnosprawnych w ramach współ pracy
-brak przedszkoli
z sektorem
-PUP: szkolenia
pozarządowym oparta
i przekwalifikowania dla integracyjnych
na zasadzie
NIEPEŁNOSPRAW osób niepełnosprawnych -brak oddziałów
integracyjnych
subsydiarności
NOŚĆ
- słabe wykształcenie
-ŚDS: dla 20 osób
osób niepełnosprawnych - utworzenie WTZ
niepełnosprawnych,
posiadający samochód do - brak przygotowania
zawodowego
przewozu osób
- obawa pracodawców
niepełnosprawnych
przed zatrudnianiem osób
- Coraz więcej palcówek niepełnosprawnychi instytucji dostosowywuje stereotypy
swoje obiekty do potrzeb - mała mobilność osób
osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych
- niewystarczający
przepływ informacji dla
- Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy osób niepełnosprawnych
w sprawach różnorodnych
dla dzieci
programów i rozwiązań
prawnych dotyczących
środowiska osób
niepełnosprawnych
- brak WTZ
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OBSZAR

MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
SZANSE
- na terenie wszystkich gmin - brak
- przeprowadzanie
działają pełnomocnicy
skoordynowania badań przez
wójtów, burmistrza do spraw działań wszystkich specjalistów
uzależnień
instytucji, które
zewnętrznych na
realizują zadania terenie całego powiatu
- na terenie wszystkich gmin związane
działają Gminne Komisje z profilaktyką
-pozyskanie do
Rozwiązywania Problemów
współpracy organizacji
Alkoholowych
- brak
pozarządowych
zarejestrowanych
- Poradnia Psychologiczno- świetlic – działań - pozyskanie środków
profesjonalnych unijnych na działania
Pedagogiczna realizuje
z odpowiednią
szereg programów
profilaktyczne
kadrą
profilaktycznych
dotyczących uzależnień
- brak informacji
-Szeroka oferta oddziaływań z poszczególnych
gmin o problemach
profilaktycznych
uzależnień brak
i wychowawczych
monitorowania
skierowana do szkół
problemu na
i systematyczna jej
terenie powiatu
realizacja

-dobrze przygotowana pod
UZALEŻNIENIA względem merytorycznym
kadra- psycholodzy
i pedagodzy- do
podejmowania zadań
edukacyjnych z zakresu
komunikacji i relacji
społecznych

- brak grup
samopomocowych
niektórych gmin
.

- Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna
prowadzi akcje informacyjne
- Policja – przeprowadza
pogadanki w szkołach dot.
uzależnień
- działają grupy
samopomocowe
- GOPS-y wspierają rodziny
dotknięte uzależnieniami
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ZAGROŻENIA
- ukryty problem
uzależnienia od narkotyków,
spożycia alkoholu wśród
coraz młodszych dzieci
- zubożenie społeczeństwa
i zagrożenia rozwoju
patologii społecznych
- tolerancyjna i chroniąca
postawa rodziców wobec
dzieci sięgających po
alkohol i narkotyki
-brak specjalistycznej
placówki prowadzącej
interwencję kryzysową dla
dzieci i młodzieży
uzależnionej oraz ich rodzin.

OBSZAR

PRZESTĘPCZOŚĆ

MOCNE STRONY
-wdrożono pilotażowy
program Bezpieczne
Dzieciństwo

SŁABE STRONY
-mała liczba etatów co
powoduje ograniczenie
możliwości
w działaniach
prewencyjnych
-niedostateczna
świadomość młodzieży
zażywania środków
odurzających

SZANSE
-współpraca ze
szkołami,
placówkami
wychowawczymi
i innymi instytucjami

-prowadzenie
pogadanek
i spotkań
z dziećmi,
młodzieżą,
- brania prochów, aby rodzicami,
dorównać rówieśnikom nauczycielami dot.
zagrożenia
-brak nadzoru rodziców przestępczości
nad dziećmi
i związanymi z tym
skutkami prawnymi
-współpraca
z jednostkami
ościennymi oraz
korzystanie
z policyjnej bazy
danych
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ZAGROŻENIA
-wzrost przestępczości tj.,
kradzieży z włamaniem,
kradzieży, przestępstw
narkotykowych
-wysoki poziom
bezrobocia
-dostępność do środków
narkotycznych, co
związane jest ze
wzrostem przestępczości
z ustawy o
przeciwdziałaniu
narkomanii
-brak zaangażowania
rodziców w życie dzieci,
rekompensata czasu
pieniędzmi

OBSZAR

PRZEMOC
W RODZINIE

MOCNE STRONY
- w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie
w Pajęcznie działa punkt
informacyjny
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
-w każdej gminie przy
Gminnych Ośrodkach
Pomocy Społecznej
udzielana jest pomoc
ofiarom przemocy –
prowadzenie pracy
socjalnej

SŁABE STRONY
-brak
wyspecjalizowanego
ośrodka dla ofiar
przemocy
-brak specjalistów
/ psychologów,
terapeutów/

SZANSE
-możliwość
udziału sfery
pozarządowej
w zaspokojeniu
potrzeb w tym
zakresie

- pozyskanie
środków
-brak skoordynowanych zewnętrznych na
działań wszystkich
utworzenie
jednostek
Ośrodka
pomagającym ofiarom Interwencji
Kryzysowej
-większa liczba
-w każdej gminie działają dysfunkcji i patologii
Gminne Komisje
w rodzinach
Rozwiązywania
powodująca
Problemów Alkoholowych zwiększenie interwencji
– udzielana jest pomoc
Policji
osobom dotkniętym
problemem alkoholizmu. -brak miejsc pracy
-Komenda Powiatowa
Policji w Pajęcznie
przeprowadzają
interwencje domowe,
zakładane są Niebieskie
Karty, informują inne
instytucje o problemach
zgłaszających podczas
interwencji

-brak większego
zainteresowania ze
strony większości
samorządów
-instytucje w sposób
ogólny informują o
możliwości uzyskania
pomocy, co zniechęca
ofiary przemocy do
podjęcia działań.

-Dzielnicowi KPP
Pajęczno na bieżąco
prowadzą współpracę
z kuratorami sądowymi

54

ZAGROŻENIA
-upadek wartości rodziny
-pogłębianie się patologii
-problem dotyczy coraz
większej liczby rodzin

6.PROJEKTOWANIE STRATEGII.
6.1. Misja
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wskazuje na najważniejsze przedsięwzięcia, które
w ramach swoich kompetencji Powiat musi wykonać. Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązanie wielu
problemów społecznych jest bardzo trudne, ale należy robić wszystko, aby nie dopuszczać do ich
pogłębiania, a przez systematyczne wsparcie w wielu obszarach minimalizować ich skutki. Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie opera się na takich przesłankach jak:
- dokonanie wyboru obszarów i skupienie się na najważniejszych problemach w Powiecie
-współdziałaniu różnych instytucji, organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów
społecznych
-lepsze wykorzystanie instytucji już istniejących
Mając powyższe przesłanki na uwadze została określona misja:

Pomoc Społeczna w Powiecie Pajęczańskim to spójny system wspierający rodziny,
ograniczający skutki niekorzystnych zjawisk socjologicznych.

6.2. CELE STRATEGICZNE.
W celu realizacji przyjętej misji określono cele strategiczne, które są sformułowane w sposób ogólny,
gdyż dotyczą wieloletniego horyzontu czasowego.
Cele operacyjne są pochodna celów strategicznych i zostały sformułowane w sposób bardziej
szczegółowy, dotyczą krótszych okresów.
Dla realizacji misji przyjęto następujące cele strategiczne:
A) Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienie rodziny
Przewidywane efekty:
- zwiększenie zaradności rodzin
- zmniejszenie liczby rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej
- ograniczenie „kryzysów” w rodzinie
B) Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja osób
bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie
społeczne.
Przewidywanie efekty:
- zmniejszenie liczby osób bezrobotnych
- zwiększenie miejsc pracy
- wzrost szkoleń zawodowych
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C) Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
Przewidywane efekty:
- zwiększenie dostępności do informacji i edukacji dla osób niepełnosprawnych
-zwiększenie usług rehabilitacyjnych w społeczności lokalnej
- likwidacja barier architektonicznych i społecznych
- zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych
- zwiększenie wiedzy o niepełnosprawności

osób

6.3. PROGRAMY REALIZACYJNE.
W celu zrealizowania celów strategicznych sprecyzowano cele operacyjne i przypisano im zadania do
wykonania. Tworzą one programy realizacyjne dla poszczególnych celów strategicznych.
Lp
.
A
1A
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2006
2007
2008
2009
2010
Odpowiedzialny/
Źródła
współodpowiefinansowania
dzialny
Cel strategiczny: Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienie rodziny
Cel operacyjny: Zbudowanie systemu wsparcia dla osób i rodzin
Prowadzenie
-Poradnia
Środki własne
szeroko
Psych.-Pedagog. powiatu,
pojętego
-PCPR
pomocowe
poradnictwa
- Organizacje
i pozarządowe
X
X
X
X
X
rodzinnego(usł pozarządowe
ugi poradnicze
wspierające,
edukacyjne)
Utworzenie
-PCPR
Środki własne
Ośrodka
powiatu i rządowe
X
X
X
X
Interwencji
Kryzysowej
Utworzenie
- PCPR
Środki własne
mieszkań
powiatu i rządowe
X
X
chronionych
Prowadzenie
-Ośrodek
Środki własne
terapii
Interwencji
powiatu
rodzinnej
kryzysowej
i pomocowe
X
X
X
X
i osób
Rozwijanie
-PCPR
Środki
własne
rodzinnych
powiatu
X
X
X
X
X
form opieki
zastępczej

Wyszczególnie
nie

Prowadzenie
grup wsparcia
dla osób i
rodzin z
określonymi
problemami

-PCPR
-Poradnia
Psych.-Pedag.
-SP ZOZ
-Szkoły
-Organizacje
pozarządowe

Środki własne,
pomocowe i środki
pozarządowe

X
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X

X

X

X

2011

2012

2013

2014

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015

X

X

1.7

2A
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Tworzenie
- PCPR
Środki
własne
partnerstwa
-Poradnia
gmin,
powiatu,
pomiędzy
Psych.-Ped.
pozarządowe,
sektorem
-PUP
pomocowe
publicznym a
- SP ZOZ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
pozarządowym - Szkoły
, realizacja
-GOPS
wspólnych
-organizacje
projektów na
pozarządowe
rzecz rodzin.
i kościelne
Cel operacyjny: Zapobieganie przestępczości, demoralizacji i nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież
Wprowadzenie -Szkoły
Środki własne gmin
poradnictwa
- Poradnia
i powiatu
dla dzieci i
Psych.-Pedag.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
młodzieży w
placówkach
edukacyjnych
Prowadzenie
- Szkoły
Środki własne gmin
działań
-Poradnia Psych.- i powiatu, rzędowe,
informacyjnych Pedag.
pomocowe.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
i edukacyjnych -Komenda
z
zakresu Powiatowa Policji
uzależnień
Szkolenia
-Szkoły
Środki własne gmin
pracowników
-Poradnia Psych.- i powiatu, rzędowe,
zajmujących
Pedag.
pomocowe
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
się
-Komenda
problemami
Powiatowa Policji
uzależnień
Tworzenie dla - PCPR
Środki własne
dzieci
-GOPS
gmin, powiatu,
i młodzieży
-Organizacje
pozarządowe.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
placówek
pozarządowe
wsparcia
dziennego
Zwiększenie
Środki własne
-Szkoły
oferty usług
- Gminne Ośrodki gmin, powiatu,
sportowo
pozarządowe,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kultury
rekreacyjnych
pomocowe.
i kulturalnych
dla dzieci i
młodzieży
Tworzenie
- Komenda
- Środki rządowe,
programów
Powiatowa Policji własne
bezpieczeńX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
stwa
i
porządku
publicznego
Umożliwienie
-DPS
Środki
własne
młodzieży
-SDS
powiatu,
współpracy
-PCPR
pomocowe,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
z instytucjami
-Poradnia Psych.- pozarządowe
socjalnymi
Pedag.
(rozwój
wolontariatu)
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2.8

3A
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Utworzenie
WTZ

-PCPR,
gminy

powiat,

Środki
własne
powiatu,
pomocowe,
pozarządowe

X

X

X

X

X

X

X

X

Cel operacyjny: Zapewnienie mieszkańcom powiatu pajęczańskiego korzystania z szerszej gamy usługo medycznych
i opiekuńczych
Promocja
-PCPR
Środki własne
i rozwój
-GOPS
powiatu, gminy,
środowisko-Organizacje
środki
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
wych form
pozarządowe
pozarządowe,
wsparcia dla
pomocowe
ludzi
starszych(placówki wsparcia
dziennego)
Rozbudowanie Gminy i powiat
Środki własne gmin
usług
i powiatu,
wspomagająpozarządowe
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
cych
i pomocowe.
(transport,
gastronomia)
Utworzenie na -PCPR
Środki własne
terenie powiatu
powiatu, rządowe.
placówki
całodobowej
X
X
(np. DPS dla
ludzi chorych
somatycznie,
psychicznie)
Zwiększenie
- SP ZOZ
Środki rządowe,
usług,
własne powiatu,
zdrowotnych,
fundusze prywatne.
specjalistycznych
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
w zakresie
opieki
psychiatrycznej,
diabetologicznej,
urologicznej,
dermatologicznej,
kardiologicznej
onkologicznej.
Zwiększenie
-gminy i powiat
Środki
własne
opieki
gminy i powiatu,
medycznej
rządowe
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
w szkołach,
w tym opieki
stomatologicznej
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4A Cel operacyjny: Podniesienie poziomu edukacji na terenie powiatu pajęczańskiego
4.1 Unowocześnia- -gminy i powiat
Środki własne
nie
gminy i powiatu,
i doposarzanie
rządowe,
X
X
X
X
szkól
pomocowe.
w pomoce
dydaktyczne
4.2
Dostęp
- gminy i powiat
- Środki własne
wszystkich
gminy i powiatu,
placówek
rządowe,
X
X
X
X
oświatowych
pomocowe
do stałego
łącza
internetowego
4.3
Rozwój bazy
-gmina, powiat
Środki własne
sportowej przy
gminy i powiatu,
palcówkach
rządowe,
X
X
X
X
oświatowych
pomocowe.
4.4
Podniesienie
- gmina i powiat
Środki własne
warunków do
gminy i powiatu,
nauczania
rządowe,
(modernizacja
pomocowe
X
X
X
X
bazy szkolnej,
termomodernizacja,
ekologiczne
źródła
opalania itp.)
4.5

4.6

Kształcenie
kadry
pedagogicznej
Nawiązanie
kontaktów,
celem
wymiany
doświadczeń
ze szkołami z
terenu UE

-szkoły

-szkoły

Środki własne gmin
i powiatu,
pomocowe.
Środki własne gmin
i powiatu,
pomocowe.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B
Cel strategiczny: Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem
osób narażonych na wykluczenie społeczne.
1B
Cel operacyjny: Działanie w zakresie motywowania do poszukiwania pracy
1.1 Aktywizacja osób
-PUP
Środki
bezrobotnych ze
Funduszu Pracy
szczególnym
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
uwzględnieniem grup
narażonych na wykluczenie
1.2 Tworzenie ścieżek
-PUP
Środki
umożliwiających
Funduszu Pracy
podejmowanie pracy w
ramach różnych form
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(EURES,
samozatrudnienie,
pośrednictwo pracy)
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2B
2.1

2.2

3B
3.1

3.2

C
1C
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Cel operacyjny: Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy.
Organizowanie szkoleń i
-PUP
Środki Funduszu
kursów w zakresie
Pracy
przekwalifikowania i
doskonalenia zawodowegorozwijanie i promowanie
różnych form nabywania
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
nowych i zmiany
posiadanych kwalifikacji
Prowadzenie poradnictwa
-PUP
Środki Funduszu
zawodowego ( dla
Pracy
bezrobotnych, absolwentów
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
gimnazjów)
Cel operacyjny: Działania w zakresie tworzenie nowych i alternatywnych miejsc pracy
Wspieranie osób
-PUP
Środki Funduszu
tworzących miejsca pracy i
Pracy
podejmujących działalność
gospodarcza poprzez
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
dofinansowanie z FP
nowych miejsc pracy
Wspieranie działań
-PUP
Środki Funduszu
mających na celu zmianę
Pracy
kwalifikacji oraz
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
dostosowanie ich do
wymagań rynku pracy
Cel strategiczny: Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych w środow
lokalnym.
Cel operacyjny: Zwiększenie ilości usług stacjonarnych świadczonych dla osób niepełnosprawnych przez instytucje, stowarzysz
i fundacje.
Zwiększenie ilości placówek - gminy - Środki własne
terapeutycznych,
i
gminy i powiatu,
rehabilitacyjnych i wsparcia powiat, rządowe,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
dziennego dla osób
organiz pozarządowe
niepełnosprawnych
acje
i pomocowe
pozarz
ądowe
Utworzenie Zakładu
Aktywizacji Zawodowej
(ZAZ)

Zwiększenie placówek
edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej

Utworzenie wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego,
ortopedycznego
i pomocniczego
Tworzenie miejsc pracy na
chronionym i otwartym

-PCPR,
powiat,
organiz
acje
pozarz
ądowe
- gmina
i powiat

powiat,
organizacje
pozarz
ądowe
powiat,
gminy

Środki własne
powiatu,
rządowe,
pozarządowe,
pomocowe.
Środki własne
gminy i powiatu,
rządowe,
pomocowe

Środki własne
powiatu,
pomocowe,
pozarządowe.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Środki własne
powiatu, gminy,
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rynku pracy

2C
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

rządowe,
pomocowe.

X

X

Cel operacyjny: Likwidacja barier wobec osób niepełnosprawnych
Łamanie barier
gmina, Środki własne
architektonicznych w
powiat gminy i powiatu,
palcówkach użyteczności
rządowe,
X
X
publicznej
pomocowe,
pozarządowe,
inwestorzy
prywatni
Organizowanie imprez
gmina Środki własne
kulturalnych, sportowych
powiat, gminy i powiatu,
promujących możliwości
organi- rządowe,
i umiejętności osób
zacje
pomocowe,
X
X
niepełnosprawnych
pozapozarządowe
rządowe
Organizowanie wypoczynku gminy, Środki własne
i rehabilitacji o charakterze powiat, gmin i powiatu,
integracyjnym
organiz pomocow,
X
X
acje
pozarządowe
pozarz
ądowe
Organizacja szeroko pojętej PCPR, Środki własne
edukacji społecznej nt.
organiz gmin i powiatu,
Niepełnosprawności
acje
pomocowe,
X
X
poprzez różnorakie formy
pozarz pozarządowe
szkoleń, poradnictwa,
ądowe,
edukacji
GOPS
Zwiększenie liczby
organiz Środki
wolontariuszy pracujących z acje
pozarządowe
osobami
pozarz
X
X
niepełnosprawnymi
ądowe
Poradnictwo zawodowe
PUP,
- Środki własne
umożliwiające osobom
organiz powiatu,
niepełnosprawnym
acje
rządowe,
X
X
dokonania wyboru zawodu. pozarz pomocowe
ądowe
Kształcenie osób
gmina, Środki własne
realizujących zadania na
powiat, gminy i powiatu,
rzecz osób
organi- pomocowe.
X
X
niepełnosprawnych np.
zacje
pracowników administracji
pozasamorządowej,
rządoprzedsiębiorców,
we
opiekunów.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.4. MONITOROIWANIE STRATEGII.
Ocena strategicznych dokumentów zawierających programy rozwoju powinna być dokonywana
trzykrotnie: przed rozpoczęciem realizacji (ex-ante), w połowie okresu realizacji (mid- term) oraz po
zakończeniu realizacji (ex-post).
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Mierzone i oceniane są uzyskane produkty, wyniki, efekty i skutki. Działania służące realizacji celów
oceniane są na podstawie czterech kryteriów: skuteczności, celowości, efektywności i wydajności.
Ponadto monitorowanie strategii służy do:
-bieżącej obserwacji zaawansowania projektu, aktualnej identyfikacji problemów w ich realizacji
-oceny zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.
-kontroli postępów prac związanych z wdrażaniem programów realizacyjnych
Obecna wersja Strategii jest dokumentem otwartym, podlegającym aktualizacji w zależności od
pojawiających się problemów społecznych.
Przyjęto, że każde działanie przypisane konkretnemu celowi operacyjnemu będzie monitorowane.
Monitorowaniem działań na poziomie celów operacyjnych zajmować się będzie jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za jego realizację, natomiast całość będzie koordynowane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.
Do monitorowanie i realizacji celów, a w nich konkretnych działań zaproponowano wskaźniki zgodnie z
poniższą tabelą. Ich coroczne obliczanie rozpoczynając od 2006 roku umożliwi dokonanie w latach
2009-2015 ocen konkretnego celu operacyjnego pod kątem skuteczności, celowości, efektywności i
wydajności.
Do monitorowania Strategii zostanie powołany zespół ds. Monitorowania Strategii, który dokonywać
będzie bieżącej ( raz w roku) i okresowej w latach 2009-2015 kontroli realizacji Strategii. Efektem
kontroli może być konieczność zmodyfikowania Strategii. Komisja ds. Monitorowania Strategii będzie
corocznie przedstawiać Zarządowi, a ten Radzie Powiatu informacje z realizacji Strategii.
Zmiany dotyczące celów operacyjnych są w gestii Zarządu Powiatu, po złożeniu wniosku komisji ds.
Monitorowania Strategii.
Zmiany dotyczące celów strategicznych wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu po zaopiniowaniu
przez Zarząd Powiatu.
Tabela: Wskaźniki monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” w Powiecie
Pajęczańskim w latach 2006-2015.
Ocena
celu i
zadania

1A
1.1

1.2
1.3

Nazwa celu / działania
Cel operacyjny: Zbudowanie
systemu wsparcia dla osób i rodzin
Prowadzenie szeroko pojętego
poradnictwa rodzinnego (usługi
poradnicze, wspierające, edukacyjne)
Utworzenie
Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej, oraz mieszkań chronionych
Prowadzenie terapii rodzinnej i osób

1.4

Rozwijanie rodzinnych form opieki
zastępczej

1.5

Prowadzenie grup wsparcia dla osób
i rodzin z określonymi problemami

1.6

Wskaźnik monitorowania

- ilość osób korzystających z
poradniczych
-ilość placówek udzielających porad

usług

-liczba rodzin i osób korzystających z terapii
-liczba liczba punktów prowadzących terapię
-liczba nowych rodzin zastępczych
- liczba rodzin zastępczych zawodowych
- liczba osób przeszkolonych do założenia
rodziny zastępczej

-liczba grup wsparcia
-liczba osób biorących udział w grupach
wsparcia
-liczba spotkań grup wsparcia
Tworzenie partnerstwa pomiędzy
- liczba pratnerstw
sektorem publicznym a pozarządowym, -liczba wspólnych projektów
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2A
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6
2.8

3A
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

4A
4.1
4.2

realizacja wspólnych projektów na rzecz
rodzin.
Cel
operacyjny:
Zapobieganie
przestępczości,
demoralizacji
i nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież
Wprowadzenie poradnictwa dla dzieci
-liczba poradni w szkołach
i młodzieży w placówkach edukacyjnych -liczba porad udzielonym uczniom
Prowadzenie działań informacyjnych -liczba szkoleń, spotkań
i edukacyjnych z zakresu uzależnień
-liczba uczniów biorących udział w spotkaniach
szkolnych
Szkolenia pracowników zajmujących się -liczba szkoleń
problemami uzależnień
-liczba przeszkolonej kadry
Tworzenie dla dzieci i młodzieży
-liczba placówek
placówek wsparcia dziennego
-liczba dzieci korzystających z placówek
wsparcia
Zwiększenie oferty usług sportowo
-liczba ofert
rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci
-liczba dzieci biorących udział w dodatkowych
i młodzieży
zajęciach pozaszkolnych
-ilość dzieci i młodzieży korzystających z
różnych form edukacji
Tworzenie programów bezpieczeństwa -liczba programów
i porządku publicznego
-liczba osób objętych programami
Umożliwienie młodzieży współpracy
-liczba wolontariuszy
z instytucjami socjalnymi (rozwój
-liczba
instytucji
wspomagana
przez
wolontariatu)
wolontariuszy
Cel operacyjny: Zapewnienie mieszkańcom powiatu pajęczańskiego korzystania
z szerszej gamy usług medycznych i opiekuńczych
Promocja i rozwój środowiskowych form -liczba placówek wsparcia dziennego
wsparcia dla ludzi starszych(placówki
-liczba osób objęta wsparciem
wsparcia dziennego)
Rozbudowanie usług wspomagających
- ilość punktów gastronomicznych
(transport, gastronomia)
-ilość usług transportowych
Utworzenie na terenie powiatu placówki
całodobowej (np. DPS dla ludzi chorych
somatycznie, ludzi chorych psychicznie)
Zwiększenie usług, zdrowotnych,
- liczba poradni specjalistycznych
specjalistycznych w zakresie opieki
-liczba osób korzystająca z poradni
psychiatrycznej, diabetologicznej,
urologicznej, dermatologicznej,
kardiologiczne, onkologicznej.
Zwiększenie opieki medycznej
-ilość gabinetów medycznych na terenie szkół
w szkołach, w tym opieki
-ilość gabinetów stomatologicznych
stomatologicznej
-liczba uczniów korzystających z gabinetów
medycznych na terenie szkól
Cel operacyjny: Podniesienie edukacji na terenie powiatu pajęczańskiego
Unowocześnianie i doposażenie szkół
-ilość pomocy dydaktycznych
w pomoce dydaktyczne
-liczba doposażonych szkól
Dostęp wszystkich placówek
-liczba placówek edukacyjnych z możliwością
oświatowych do stałego łącza
korzystania ze stałego łącza internetowego
internetowego
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4.3
4.4

4.5

4.6
1B
1.1

1.2

2B
2.1

2.2
3B
3.1

3.2
1C
1.1

1.2
1.3

Rozwój bazy sportowej przy palcówkach
oświatowych
Podniesienie warunków do nauczanie
(modernizacja bazy szkolnej,
termomodernizacja, ekologiczne źródła
opalania itp.)
Kształcenie kadry pedagogicznej

-liczba nowych obiektów sportowych
-liczba
zmodernizowanych
edukacyjnych

obiektów

-liczba szkoleń,
-liczba awansów zawodowych
-liczba osób biorących udział w szkoleniach
Nawiązanie kontaktów, celem wymiany
-liczba szkół, które nawiązały kontakt ze
doświadczeń ze szkołami z terenu UE
szkołami UE
Cel operacyjny: Działanie w zakresie motywowania do poszukiwania pracy
Aktywizacja osób bezrobotnych ze -liczba osób objętych formami aktywnymi
szczególnym uwzględnieniem grup
narażonych na wykluczenie
Tworzenie ścieżek umożliwiających
-liczba osób uczestniczących w zajęciach
podejmowanie pracy w ramach różnych poradnictwa grupowego i indywidualnego
form (EURES, samozatrudnienie,
-liczba osób korzystających z usług EURES
pośrednictwo pracy)
i pośrednictwa pracy
Cel operacyjny: Podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do
potrzeb rynku pracy
Organizowanie szkoleń i kursów
-liczba
osób
objętych
szkoleniami
w zakresie przekwalifikowanie
indywidualnymi i grupowymi
i doskonalenia zawodowego- rozwijanie
i promowanie różnych form nabywania
nowych i zmiany posiadanych
kwalifikacji
Prowadzenie poradnictwa zawodowego -liczba osób bezrobotnych i poszukujących
( dla bezrobotnych, absolwentów
pracy objętych poradnictwem indywidualnym
gimnazjów)
i grupowym
Cel operacyjny: Działania w zakresie tworzenia nowych i alternatywnych miejsc
pracy
Wspieranie osób tworzących miejsca
-liczba osób objętych jednorazowymi środkami
pracy i podejmujących działalność
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
gospodarczą poprzez dofinansowanie
-liczba osób objętych refundacjami kosztów
z FP nowych miejsc pracy
doposażenia stanowisk pracy
Wspieranie działań mających na celu
-liczba osób objętych aktywnymi formami
zmianę kwalifikacji oraz dostosowanie
w tym szkoleniami
ich do wymagań rynku pracy
Cel operacyjny: Zwiększenie ilości usług stacjonarnych świadczonych dla osób
niepełnosprawnych przez instytucje stowarzyszenia i fundacje.
Zwiększenie ilości placówek
-liczba placówek terapeutycznych
terapeutycznych, rehabilitacyjnych
-liczba placówek rehabilitacyjnych
i wsparcia dziennego dla osób
-liczba placówek wsparcie dziennego
niepełnosprawnych
-liczba osób korzystająca z placówek
Utworzenie Zakładu Aktywizacji
Zawodowej (ZAZ)
Zwiększenie placówek edukacyjnych dla -liczba placówek edukacyjnych dla dzieci
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
i młodzieży niepełnosprawnej
-liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
korzystającej z palcówek
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1.4

1.5

2C
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Utworzenie nowych wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego,
ortopedycznego i pomocniczego
Tworzenie miejsc pracy na chronionym
i otwartym rynku pracy

-liczba wypożyczalni
-liczba osób korzystająca z wypożyczalni

-liczba
miejsc
pracy
dla
osób
niepełnosprawnych
-liczba osób niepełnosprawnych podejmująca
zatrudnienie
Cel operacyjny: Likwidacja barier wobec osób niepełnosprawnych
Skoordynowanie działań dotyczących
transportu osób niepełnosprawnych na
bazie posiadanego taboru
samochodowego
Łamanie barier architektonicznych
-liczba placówek użyteczności publicznej,
w palcówkach użyteczności publicznej
w której zlikwidowano bariery architektoniczne
Organizowanie imprez kulturalnych,
-liczba imprez kulturalnych i sportowych
sportowych promujących możliwości
i umiejętności osób niepełnosprawnych
Organizowanie wypoczynku
-liczba osób biorących udział w wypoczynku
i rehabilitacji o charakterze
i rehabilitacji o charakterze integracyjnym
integracyjnym
Organizacja szeroko pojętej edukacji
-liczba szkoleń
społecznej nt. Niepełnosprawności
-ilość porad
poprzez różnorakie formy szkoleń,
poradnictwa, edukacji
Zwiększenie liczby wolontariuszy
-liczba wolontariuszy pracujących z osobami
pracujących z osobami
niepełnosprawnymi
niepełnosprawnymi
Poradnictwo zawodowe umożliwiające
-liczba porad dla osób niepełnosprawnych
osobom niepełnosprawnym dokonania
wyboru zawodu.
Kształcenie osób realizujących zadania na
-liczba szkoleń
rzecz osób niepełnosprawnych np.
-liczba osób biorących udział w szkoleniach
pracowników administracji samorządowej,
przedsiębiorców, opiekunów.

6.5.WDRAŻANIE STRATEGII
Przyjęcie przedstawionej koncepcji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Pajęczańskim na lata 2006-2015 wynika z uznania wszystkich celów strategicznych jako
równoważnych i silnie ze sobą związanych. Powyższa Strategia była konsultowana w trakcie jej
powstawania z członkami powołanego do jej opracowania zespołu i poszczególnymi gminami.
W trakcie jej opracowywania uwzględniono opinię osób zajmujących się polityką społeczną na terenie
Powiatu Pajęczańskiego. Ustaleni są uczestnicy Strategii odpowiedzialni za prawidłową jej realizację,
wymagana jest współpraca wielu instytucji czy organizacji pozarządowych.
Środki na realizacje celów i konkretnych działań określonych w Strategii podzielono na następujące
źródła finansowania:
- budżet powiatu
- budżet gmin
- środki rządowe
- środki własne organizacji pozarządowych
- środki UE ( Fundusze Strukturalne w tym Europejski Fundusz Społeczny)
- środki inwestorów krajowych ( osób prawnych i fizycznych)
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Wdrażanie Strategii
l.p.
Zadanie
1

2.

3

4
5

6
7

8

Przyjęcie dokumentu
Strategicznego przez
Zespół ds.
Opracowania Strategii
i przedłożenie go
Zarządowi Powiatu
Przesłanie dokumentu
Strategicznego do gmin
Powiatu
Pajęczańskiego
Przedłożenie Strategii
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Radnym
Powiatu
Pajęczańskiego
Zatwierdzenie Strategii
Uchwałą Rady Powiatu
Publikacja Strategii w
formie wydawnictwa lub
biuletynu
Powołanie Komisji ds.
Monitorowania Strategii
Analiza
realizacji
Strategii
Przedłożenie
sprawozdań z realizacji
Strategii
Radzie
Powiatu

Odpowiedzialni

Termin realizacji

-Kierownik PCPR
w Pajęcznie

-sierpień 2006

Wymagane
środki
--------

-Kierownik PCPR
w Pajęcznie

- sierpień 2006

-------------

-----------

-Kierownik PCPR
w Pajęcznie

-wrzesień 2006

-Kierownik PCPR
w Pajęcznie
-Kierownik PCPR
w Pajęcznie

-wrzesień 2006
2.000 Zł.

Budżet Powiatu

-Starosta
Pajęczański
-Zespół ds.
Monitorowania
Strategii
- Zarząd Powiatu
Pajęczańskiego

-wrzesieńk 2006

-wrzesień 2006

Źródła środków
----------

jeden raz w roku
(po każdym roku
realizacji)
-jeden raz w roku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Szymon Wojewoda
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