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I  WPROWADZENIE DO STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH W POWIECIE OLESKIM  NA LATA 2013 – 2020 

Polityka społeczna jest sferą działania państwa oraz innych podmiotów publicznych 

 i sił społecznych, które zajmują się kształtowaniem warunków życia oraz stosunków 

międzyludzkich. Instytucją polityki społecznej, której zadaniem jest umożliwienie osobom 

 i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie potrafią pokonać 

wykorzystując własne siły, możliwości, uprawnienia i zasoby- jest pomoc społeczna. Za 

organizację tej sfery życia publicznego odpowiedzialne są organy administracji rządowej  

i samorządowej współpracujące w tym zakresie z organizacjami społecznymi, 

pozarządowymi. 

 Celem instytucji pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka przez podejmowanie działań mających na celu życiowe 

usamodzielnienie osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Pod wpływem 

przeobrażeń ekonomiczno-społecznych polityka społeczna państwa ulega przekształceniu – 

od modelu typowo opiekuńczego, z rozbudowanym bezpieczeństwem socjalnym, do modelu 

wzmacniającego indywidualną aktywność każdej osoby i jej odpowiedzialność za swój los. 

Najbardziej efektywne są więc działania aktywizujące, a zarazem uczące umiejętności 

rozwiązywania problemów. 

 Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

jest obligatoryjnym zadaniem własnym powiatu. Artykuł 19 pkt 1 Ustawy o pomocy 

społecznej określa sposób realizacji tego zadania: 

- strategia powinna uwzględniać programy pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych oraz inne programy mające na celu integrację osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka, 

- opracowanie tego dokumentu powinno być dokonane po konsultacji z właściwymi 

terytorialnie gminami. 

Ponadto zgodnie z artykułem 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, częścią strategii powinien być program promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy, którego opracowanie i realizacja również należy do zadań 

samorządu powiatowego. 
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 Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem 

określającym priorytety w przyszłych działaniach powiatu w zakresie polityki społecznej. Ma 

ona również pomóc w umocowaniu prawnym konkretnych działań, ma być istotnym 

ogniwem w hierarchii dokumentów strategicznych poczynając od Narodowego Planu 

Rozwoju aż do strategii gminnych, zachowując w stosunku do nich pełną kompatybilność  

i komplementarność. 

 Po okresie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Oleskim opracowanej na lata 2007 – 2012 nadszedł czas na wytyczenie nowych kierunków  

i zadań służących niwelowaniu niepokojących zjawisk społecznych występujących w naszym 

powiecie. Przygotowanie strategii ma na celu stworzenie podstaw merytorycznych, 

metodologicznych i organizacyjnych dla realizacji zadań z zakresu rozwiązywania 

problemów społecznych w Powiecie Oleskim w latach 2013-2020. Konieczne jest określenie 

polityki społecznej Powiatu Oleskiego oraz misji, celów i kierunków działania na najbliższe 

lata. Fundamentem przedstawionej strategii jest maksymalne wykorzystanie istniejących 

zasobów i potencjału. Dla bezpieczeństwa socjalnego wymagane jest, bowiem stworzenie 

takiego systemu zaspokajania potrzeb społecznych, który szybko reaguje na zmiany i adaptuje 

się do stale zmieniających warunków społecznych. Misja stanowi podstawowy element 

strategii i jest jej celem nadrzędnym, który kształtuje kierunki działania. Wynikają z niej 

bezpośrednio cele strategiczne, które ją konkretyzują.  Misja to opis głównego pola działań w 

przyszłości.  

Strategia niniejsza opracowana została w oparciu o materiały zebrane przede 

wszystkim w toku konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie, Wydziałem Edukacji 

Starostwa Powiatowego, Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkami 

Pomocy Społecznej działającymi na terenie powiatu oleskiego, Komendą Powiatową Policji 

w Oleśnie, przedstawicielami innych instytucji związanych z pomocą społeczną jak również  

z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu. Zostały wykorzystane także 

dane z Głównego Urzędu Statystycznego. Również bardzo pomocne okazało się 

przeprowadzenie badania ankietowego, gdyż odpowiedzi na zawarte  

w ankietach pytania, pozwoliły na wyodrębnienie najważniejszych problemów  

wg mieszkańców powiatu. Analizą objęto informacje, sprawozdania i opracowania, na 

podstawie których dokonano oceny ogólnej sytuacji społecznej w powiecie, a następnie 

identyfikacji głównych problemów społecznych.  Określono cele strategiczne i wskazano 

kierunki działań zmierzające do rozwiązywania najistotniejszych problemów społecznych. 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata  

2013-2020 nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań realizowanych bezpośrednio 

przez Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie. Strategia proponuje przede wszystkim zadania, 

które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających 

na polu polityki społecznej w powiecie. Taka zasada partnerstwa i współpracy jest jednym  

z fundamentalnych elementów polityki spójności społecznej Unii Europejskiej. 

 Opracowania Strategii dokonał Zespół Roboczy powołany Zarządzeniem Nr 15/2012 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z dnia 10.10.2012r.   

w składzie: 

1. Agnieszka Pipa– pracownik socjalny w PCPR 

2. Mariola Markiewicz – Kula – pomoc administracyjna w PCPR 

3. Ewelina Lubojańska- starszy referent w PCPR 

Zespół działał pod kierownictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 w Oleśnie - mgr Elżbiety Hadaś . 
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II CHARAKTERYSTYKA POWIATU       

OLESKIEGO 

 

2.1 Położenie i charakterystyka Powiatu Oleskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powiat Oleski położony jest w północno 

– wschodniej części województwa opolskiego, 

zajmuje obszar 974 km
2
, na którym zamieszkuje 

66.110 ludności (gęstość zaludnienia wynosi  

68 osób na km
2
). W skład powiatu wchodzą  

4 gminy miejsko – wiejskie: Dobrodzień, 

Gorzów Śl., Olesno i Praszka oraz 3 gminy 

wiejskie: Radłów, Rudniki i Zębowice. 
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Gmina Olesno położona jest w centralnej części Powiatu Oleskiego. Graniczy  

z gminami miejskimi: Kluczbork, Gorzów Śl. i Dobrodzień oraz gminami wiejskimi: 

Lasowice Wielkie, Radłów, Zębowice, Przystajń i Ciasna. Gmina ma charakter  miejsko-

wiejski, a w jej skład wchodzą: miasto Olesno będące siedzibą gminy, 18 sołectw 

(Bodzanowice, Borki Małe, Borki Wielkie, Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kolonia 

Łomnicka, Kucoby, Leśna, Łomnica, Łowoszów, Sowczyce, Stare Olesno, Świercze, 

Wachów, Wachowice, Wojciechów, Wysoka).Powierzchnia gminy Olesno wynosi 241 km²,  

a liczba mieszkańców to 17 967, co stanowi o tym, że pod względem liczby mieszkańców jest 

14 gminą w województwie (2011 rok). Około 53% ogółu mieszkańców gminy to mieszkańcy 

miasta, natomiast wioski zamieszkuje około 47 %. Gmina Olesno ma charakter rolniczo – 

przemysłowo – usługowy. Miasto Olesno pełni funkcję usługowo-przemysłową z elementami 

turystyki opartej na walorach przyrodniczych i kulturowych gminy. Dla oleskiego krajobrazu 

charakterystyczne są lasy, głównie sosnowe i świerkowe. Wśród gmin opolskich, gminę 

Olesno wyróżnia wysoki udział lasów (42,0 %), przewyższający znacznie wskaźniki lesistości 

województwa (26,2 %) i kraju (27,6 %). Lasy gminy Olesno należą do kompleksu lasów 

Stobrawsko - Turawskich podlegających ochronie. Pod względem geograficznym gmina leży 

na pograniczu Równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko -Wieluńskiej. Sieć wodną tworzą trzy 

rzeki : Stobrawa, Prosna i Liswarta.  

Gmina Dobrodzień leży w południowej części Powiatu Oleskiego zajmując obszar 

162,84 km². Prawie połowa, bo aż 78 km² powierzchni gminy to lasy. Ludność gminy stanowi 

około 9.987 mieszkańców, w tym około 40% osób zamieszkuje miasto Dobrodzień. Pozostała 

ludność zamieszkuje 16 sołectw. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Dobrodzień 

znany jest przede wszystkim z tradycji stolarskich, o czym świadczy ok. 100 zakładów 

stolarskich prowadzących działalność produkcyjną i usługową w tej dziedzinie. 

Gmina Gorzów Śląski położona jest w północno - zachodniej części Powiatu 

Oleskiego. Od południa bezpośrednio graniczy z gminą Olesno, od wschodu z gminami: 

Praszka, Rudniki, Radłów, od strony zachodniej z gminami: Kluczbork i Byczyna, a od 

północy z gminami łódzkimi Łubnice i Skomlin. Obszar gminy zajmuje powierzchnię  

154,12 km
2.

. Tereny zalesione zajmują 22% terenu gminy, a jej użytki rolne - 70,10%. Liczba 

mieszkańców gminy to 7.674 osób.  

Gmina Praszka położona jest w północno-zachodniej części Powiatu Oleskiego. 

Powierzchnia tej jednostki terytorialnej wynosi 102,8 km
2
, a liczba mieszkańców to  

14.063 osób. Siedzibą gminy jest miasto Praszka leżące w środkowo-zachodniej części 
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gminy, w międzyrzeczu Prosny i Wyderki. Pod względem geograficznym obszar gminy 

należy do Wyżyny Śląskiej, jej północno-wschodniej części, którą jest Obniżenie 

Warciańsko- Prośniańskie.  

Gmina Radłów leży we wschodniej części Powiatu Oleskiego. Graniczy z gminą 

Krzepice w województwie śląskim i gminami Rudniki, Gorzów Śl. oraz Olesno  

w województwie opolskim. Administracyjnie należy do Powiatu Oleskiego. Gmina zajmuje 

obszar 117,00 km² , a ludność gminy stanowi około 4.460 mieszkańców Gmina Radłów ma 

charakter typowo rolniczy, bowiem grunty rolne zajmują 59 proc. jej powierzchni, a lasy – 

ok. 36 proc. 

Gmina Rudniki to gmina wiejska w północno- wschodniej części Powiatu Oleskiego. 

Tereny leżące w obrębie obecnej gminy Rudniki w przeszłości należały do województwa 

łódzkiego, w latach 1975-1998 do województwa częstochowskiego, a w wyniku reformy 

administracyjnej od 1998 roku wraz z Powiatem Oleskim do województwa opolskiego. 

Powierzchnia tej jednostki terytorialnej wynosi 100,52 km², a liczba mieszkańców  

wynosi 8.413. Siedzibą gminy jest miejscowość Rudniki. Gmina ta znajduje się w Otulinie 

Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Niedaleko stąd do jurajskich zamków, do 

wspaniałego rezerwatu Węże, do podoleskich lasów, dlatego jest to idealna baza wypadowa 

dla grzybiarzy, wędkarzy i  turystów rowerowych. Została wytyczona i oznakowana ścieżka 

rowerowa biegnąca przez dziewięć miejscowości w większości drogami polnymi i leśnymi.   

Gmina Zębowice położona jest w południowo- zachodniej części Powiatu Oleskiego, 

w odległości 35 km od Opola. Od północy graniczy z gminą Dobrzeń Wielki, od wschodu  

z gminą Olesno, od południa z gminami Ozimek i Dobrodzień, a od zachodu z gminą Turawa. 

Powierzchnia gminy to - 96 km
2
, a liczba mieszkańców terenu gminy to 3.753. Gminę jako 

jedyną w województwie opolskim porównuje się do „cudu natury”. Lasy zajmują ponad 61 % 

jej powierzchni, wchodzą w skład kompleksów leśnych, objętych ochroną w postaci obszaru 

chronionego „Lasy Stobrawsko -Turawskie”. Zębowice mają charakter typowo rolniczy.  
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2.2. Stan i struktura demograficzna Powiatu Oleskiego. 

Tabela nr 1. Podział administracyjny i ludność Powiatu Oleskiego. 

Wyszczególnienie Powierzchnia 

w km
2
 

Miejscowości Sołectwa Ludność w 2011 roku 

Ogółem Na 1 km
2
 

Gmina Olesno 240,8 km
2
 35 18 17 967 75 

Gmina Dobrodzień 162,84 km
2
 20 16 9 987 61 

Gmina Gorzów Śl. 154,12  km
2
 14 14 7 467 48 

Gmina Praszka 102,8 km
2
 21 16 14 063 137 

Gmina Radłów 117,00 km
2
 12 9 4 460 38 

Gmina Rudniki 100,52 km
2
 38 21 8 413 84 

Gmina Zębowice 95,81 km
2
 13 9 3 753 39 

Powiat Oleski 973,89 km
2
 153 103 65 863 71 

Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego. 

 

Według danych pozyskanych z Urzędów Miejskich i Gminnych powiatu- liczba osób 

w Powiecie Oleskim wynosiła na dzień 31.12.2011 r. – 66 110. Jest to niewielka ilość 

mieszkańców. Stanowi jedynie 6,5 % ogółu ludności całego województwa opolskiego, która 

wynosi 1 013 950. Porównując gminy powiatu oleskiego pod względem liczby mieszkańców 

najwięcej osób zamieszkuje gminę Olesno – 17 967, w drugiej kolejności gminę Praszka, 

natomiast w pozostałych gminach powiatu liczba ludności nie przekracza 10 000 osób. 

Najmniej osób zamieszkuje gminę Zębowice, bo tylko 3 753. Porównując na tle całego 

województwa opolskiego, gęstość zaludnienia w Powiecie Oleskim jest niewielka. Wynosi 

68os./ km
2
, a w województwie według danych GUS wynosi 108os./ km

2
. 
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Tabela nr 2. Ludność zameldowana na pobyt stały w Powiecie Oleskim. 

Wyszczególnienie 2009          

ilość osób 

2010         

 ilość osób 

2011               

ilość osób 

Prognoza na 

2020 rok 

Gmina Olesno 18 094 18 041 17 967 17 527 

Kobiety 9 437 9 412 9 367 9 187 

Mężczyźni 8 657 8 629 8 600 8 340 

Gmina Dobrodzień 10 082 10 039 9 987 9 607 

Kobiety 5 246 5 228 5 190 4 966 

Mężczyźni 4 836 4 811 4 797 4 641 

Gmina Gorzów Śl. 7 482 7 469 7 467 7 407 

Kobiety 3 816 3 809 3 788 3 676 

Mężczyźni 3 666 3 660 3 679 3 731 

Gmina Praszka 14 219 14 144 14 063 13 439 

Kobiety 7 235 7 168 7 164 6 880 

Mężczyźni 6 984 6 976 6 899 6 559 

Gmina Radłów 4 499 4 492 4 460 4 460 

Kobiety 2 293 2 292 2 283 2 283 

Mężczyźni 2 206 2 200 2 177 2 177 

Gmina Rudniki 8 452 8 423 8 413 8 166 

Kobiety 4 354 4 335 4 314 4 160 

Mężczyźni 4 098 4 088 4 099 4 006 

Gmina Zębowice 3 807 3 791 3 753 3 553 

Kobiety 1 904 1 897 1 876 1 756 

Mężczyźni 1 903 1 894 1 877 1 797 

Powiat Oleski 66 635 66 399 66 110 64 159 

Kobiety 34 285 34 141 33 982 32 908 

Mężczyźni 32 350 32 258 32 128 31 251 

Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego. 

 

Analizując sytuację demograficzną Powiatu Oleskiego, przedstawiono dane  

z 2009, 2010 i 2011 roku po to by ukazać dynamikę zmian na przestrzeni ostatnich lat. 

Zauważyć można, że  liczba ludności stale maleje, a prognozując dane na rok 2020 wynika, iż 

gęstość zaludnienia obniży się z 68 os/km2 do 66 os/km2. W całym powiecie liczba kobiet  

i mężczyzn jest bardzo zbliżona. Wg danych w 2011 r. wskaźnik ilości kobiet na 100 

mężczyzn wynosił 105 w powiecie, a 107 w całym województwie. 
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Tabela nr 3. Ruch naturalny i migracyjny ludności na terenie Powiatu Oleskiego. 
 

 

Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego. 

… Rok Zamel- 

dowania 

Wymeldo

wania 

Liczba 

małżeństw 

Liczba 

małżeństw na 

1000 

mieszkańców 

Liczba 

urodzeń 

Liczba 

zgonów 

Przyrost 

naturalny 

Gmina 

Olesno 

2009 408 163 

 

150 0,12 136 194 -58 

 2010 518 186 143 0,13 149 183 -34 

 2011 511 191 163 0,11 139 162 -23 

Gmina 

Dobrodzień 

2009 182 127 79 0,079 76 89 -13 

 2010 199 106 84 0,084 81 112 -31 

 2011 168 83 87 0,087 65 96 -31 

Gmina 

Gorzów Śl. 

2009 189 166 91 0,09 73 90 -17 

2010 230 211 93 0,09 79 66 -13 

2011 237 220 84 0,08 57 78 -21 

Gmina 

Praszka 

2009 458 533 208 15 174 97 77 

 2010 455 536 212 15 142 103 39 

 2011 449 512 187 13 152 118 34 

Gmina 

Radłów 

2009 91 96 47 1,04 50 42 8 

 2010 84 91 52 1,16 44 43 1 

 2011 105 137 55 1,23 60 49 11 

Gmina 

Rudniki 

2009 67 72 83 10 75 108 -33 

 2010 86 95 95 11 85 100 -15 

 2011 102 79 88 10 67 107 -40 

Gmina 

Zębowice 

2009 33 48 50 13 33 49 -16 

 2010 53 44 41 10 32 48 -16 

 2011 34 50 45 12 28 47 -19 

Powiat 

Oleski 

2009 1428 1205 708 39 617 669 -52 

 2010 1625 1269 720 37 612 655 -43 

 2011 1606 1272 709 37 568 657 -89 
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Wykres nr 1. Wskaźnik przyrostu naturalnego w gminach Powiatu Oleskiego.  

  

 Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego. 

 

 W analizowanych latach od 2009 roku w większości gmin Powiatu Oleskiego 

utrzymuje się ujemny przyrost naturalny. Dodatni przyrost naturalny występuje  

w gminie Praszka i w gminie Radłów. Można jednak zauważyć dynamiczny wzrost 

wskaźnika przyrostu naturalnego na przełomie trzech lat w gminie Olesno, a duży spadek 

wskaźnika w gminie Praszka i w gminie Dobrodzień.   

Tabela nr 4. Struktura wieku mieszkańców Powiatu Oleskiego. 

… 

Liczba osób 

W wieku 

przedprodukcyjnym 

W wieku 

produkcyjnym 

W wieku 

poprodukcyjnym 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Gmina 

Olesno 

3 057 2 977 2 896 12 219 12 241 12 229 2 818 2 823 2 842 

Gmina 

Dobrodzień 

1 792 1 741 1 707 6 619 6 631 6 613 1671 1 667 1 667 
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Gmina 

Gorzów Śl. 

1 462 1 460 1 228 5 064 5 044 3 500 956 956 2 739 

Gmina 

Praszka 

2 223 2 201 2 181 10 708 10 648 10 547 1 288 1 295 1 335 

Gmina 

Radłów 

955 922 905 2 819 2 846 2 833 725 724 722 

Gmina 

Rudniki 

1 598 1 563 1 535 5 209 5 214 5 221 1 645 1 646 1 657 

Gmina 

Zębowice 

668 644 613 2 443 2 476 2 485 688 668 652 

Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego 

 

Wykres nr 2. Struktura wieku mieszkańców Powiatu Oleskiego- stan na 31.12.2011 r. 

(wskaźnik %). 

 Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego. 

 
W omawianym okresie obserwuje się wzrost udziału populacji w wieku produkcyjnym 

oraz jeszcze większy wzrost udziału populacji w wieku poprodukcyjnym. Przy spadku 

udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz spadku udziału ludności w wieku 

produkcyjnym obserwujemy wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym.  
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Tabela nr 5. Zasoby mieszkań komunalnych w gminach Powiatu Oleskiego. 

Wyszczególnienie Liczba mieszkań komunalnych 

Liczba  Powierzchnia w m2 Liczba izb Izb na mieszkanie 

Gmina Olesno 204 9 369,88 518 2,5 

Gmina Dobrodzień 388 19 280 1 260 3 

Gmina Gorzów Śl. 185 9 622 546 3 

Gmina Praszka 63 2 603,2 148 2 

Gmina Radłów 35 1 914,12 105 3 

Gmina Rudniki 25 1 229,43 74 3 

Gmina Zębowice 16 776,76 70 4 

Powiat Oleski 916 44 795,39 2 721 3 

Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego 

 

Zasoby mieszkań komunalnych w Powiecie Oleskim kształtują się na poziomie 916. 

Najwięcej mieszkań komunalnych odnotowano w gminie Dobrodzień- z prawie dwukrotną 

przewagą nad ilością mieszkań komunalnych w gminie Olesno.  
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III DIAGNOZA SPOŁECZNA POWIATU OLESKIEGO 

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym reguluje zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym realizowane przez powiat. Między innymi  

są to zadania z zakresu: edukacji publicznej, promocji i ochrony  zdrowia, pomocy 

społecznej, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania 

osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy, polityki prorodzinnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Poprzez 

wykonanie określonych ustawą zadań, powiat zaspakaja podstawowe potrzeby mieszkańców. 

3.1 Pomoc społeczna i piecza zastępcza. 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, 

którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  

i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom 

życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem. (źródło: MPiPS ). 

Podstawową przyczyną korzystania z pomocy  Ośrodków Pomocy Społecznej na 

terenie Powiatu Oleskiego jest ubóstwo i bezrobocie. Zaraz za nimi pojawia się pomoc 

osobom chorym i niepełnosprawnym, a także potrzeba ochrony macierzyństwa i bezradność 

w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące liczby 

rodzin, które korzystały z pomocy świadczonej przez OPS-y na terenie powiatu.  

Tabela nr 6. Powody przyznawania pomocy w OPS- ach Powiatu Oleskiego. 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 
2010 2011 

Liczba rodzin Liczba osób 

 w rodzinach 

Liczba rodzin Liczba osób 

 w rodzinach 
Ubóstwo 536 1527 562 1596 

Sieroctwo 1 5 1 4 

Bezdomność 9 9 11 12 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

242 1289 226 1185 

Bezrobocie 535 1642 549 1662 

Niepełnosprawność 473 1055 549 1662 

Długotrwała  474 896 444 832 
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lub ciężka choroba 

Przemoc 2 5 6 24 

Alkoholizm 87 199 99 212 

Narkomania 1 1 0 0 

Trudności  

w przystosowaniu się do 

życia po opuszczeniu  

zakładu karnego 

13 16 23 50 

Bezradność  

w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

213 855 198 781 

Zdarzenie losowe 9 17 5 8 

Sytuacja kryzysowa 1 2 1 5 

Klęska żywiołowa 36 44 1 1 

 

Razem 

 

2632 

 

7562 

 

2599 

 

7431 

Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego. 

 
Ośrodki Pomocy Społecznej udzielały wsparcia potrzebującym mieszkańcom swoich 

gmin, a także wypłacały świadczenia w postaci zasiłków rodzinnych, zasiłków 

pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych z  funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi  

z tytułu urodzenie dziecka. W latach 2010, 2011 gminy wypłaciły łącznie 25. 676.606,00 zł. 

Tabela nr 7. Wsparcie finansowe udzielone przez OPS- y Powiatu Oleskiego. 

 

Świadczenia rodzinne 

 

2010 

 

2011 

Dobrodzień 1.737.472,00 1.697.636,00 

Gorzów Śl. 1.629.919,00 1.590.752,00 

Olesno 3.117.556,00 3.151.947,00 

Praszka 2.688.811,00 2.422.895,00 

Radłów 1.007.569,00 1.012.296,00 

Rudniki 2.102.381,00 1.949.054,00 
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Zębowice 782.657,00 785.661,00 

Razem 13.066.365,00 12.610.241,00 

Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego. 

 
W 2011 roku funkcjonowało w naszym powiecie 58 rodzin zastępczych (  61  rodzin 

zastępczych – 2010r. ),  w których umieszczonych na mocy postanowień sądów było   

92 dzieci ( 93 w 2010r.), w tym 43 rodziny spokrewnione, w których przebywało 54 dzieci            

( w 2010r. -  45 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 59 dzieci ) i 13 rodzin 

niespokrewnionych, w których przebywało 24 dzieci ( w 2010r. - 15 rodzin 

niespokrewnionych,  w których przebywało 26 dzieci ) oraz 2 rodziny zawodowe, w których 

przebywało 14 dzieci ( w 2010r. -  1 rodzina zawodowa, w której przebywało 8 dzieci) . 

Wszystkie rodziny korzystały ze świadczenia na częściowe utrzymanie dzieci w rodzinie 

zastępczej. 

 

Tabela nr 8. Ilość rodzin zastępczych w Powiecie Oleskim. 

GMINA ILOŚĆ RODZIN ILOŚĆ UMIESZCZONYCH DZIECI 

2010r. 2011r. 2010r. 2011r. 

Olesno 19 18 32 31 

Praszka 8 9 11 17 

Gorzów Śląski 10 11 17 17 

Dobrodzień 5 4 6 8 

Rudniki 8 6 9 6 

Radłów 5 3 7 4 

Zębowice 6 7 11 9 

Razem 61 58 93 92 

Źródło: dokumentacja wewnętrzna PCPR w Oleśnie. 

 

W 2011 roku realizowany był projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej   

w ramach  Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu 

opieki nad dzieckiem i rodziną,  pod tytułem ,,Rodzina zastępcza stabilnym środowiskiem 
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wychowawczym”. Zadanie realizowane było od 01 lipca 2011 r. do 16 grudnia 2011 r. 

Wysokość dotacji MPiPS wynosiła 21.000,00 zł. natomiast wkład własny Powiatu Oleskiego 

wynosił 5.400,00 zł.  

Rezultaty założone  w projekcie zostały osiągnięte w n/w zakresach: 

1) realizacji szkoleń, pracy socjalnej, konsultacji  psychologicznych, pedagogicznych 

 i prawnych dla rodzin zastępczych niespokrewnionych i zawodowych poprzez 

wyposażenie rodziców zastępczych w niezbędną wiedzę i umiejętności, które 

przyczynią się do stworzenia przez nich środowiska  opiekuńczo-wychowawczego 

pełnego życzliwości, wzajemnego zaufania, zrozumienia idei rodzicielstwa 

zastępczego. Praca socjalna z rodzinami zastępczymi była prowadzona przez cały 

okres realizacji projektu.  Rodziny uczestniczyły w szkoleniu prowadzonym przez 

psychologa w dniach: 09.09; 27.10; 25.11; 09.12.2011 r. Osiągniętym rezultatem było 

wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych, wzmocnienie 

kompetencji w obszarze budowania poczucia tożsamości dziecka, zwiększenie 

świadomości w zakresie wsparcia więzi rodzinnych. Rodziny uczestniczyły także        

w szkoleniu organizowanym przez pedagoga, które odbyło się 21.10.2011 r. 

i prawnika, które odbyło się 27.10.2011 r.; 

2)   zakupu niezbędnego wyposażenia dla dwóch rodzin zawodowych poprzez poprawę 

warunków mieszkaniowych – zakup sprzętu AGD dla jednej rodziny zastępczej 

zawodowej wielodzietnej – dostarczenie sprzętu w dniu 31.08.2011 r. oraz zakup mebli 

dla jednej rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej – dostarczenie mebli w dniu 

22.08.2011r.; 

3) prowadzenia grup wsparcia dla niespokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych - 

wzmocnienia postaw rodziców zastępczych, nawiązanie przyjaźni między sobą – 

utworzono grupę wsparcia, która spotykała się w okresie od lipca do listopada 2011 r. 

raz w miesiącu w dniach: 27.07; 26.08; 09.09; 27.10; 25.11.2011 r. 

4) szkolenia dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych 

niespokrewnionych i zawodowych,  w celu zdobycia wiedzy na temat zagrożeń 

uzależnienia  od narkotyków i dopalaczy – szkolenie odbyło się 15.09 i 22.09.2011 r.                       

Celem zajęć było: 

a) dostarczenie podstawowych wiadomości o narkotykach oraz ich oddziaływania na 

organizm ludzki, 

b) kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia, 

c) uświadamianie skutków uzależnienia od narkotyków, 
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d) poznanie funkcjonowania rynku narkotykowego z jego cechami –podstępnością       

i bezwzględnością, 

e) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą, 

5) z zakresu prawa pracy szkolenia dla usamodzielnianych wychowanków rodzin 

zastępczych. Rezultatem zajęć było zdobycie lub wzbogacenie  wiedzy nt. praw  

i obowiązków pracowniczych wynikających ze stosunku pracy – szkolenie odbyło się 

15.09.2011 r. Celem zajęć było przedstawienie podstawowych unormowań dot. 

stosunku pracy, praw i obowiązków pracodawców i pracowników, czasu pracy, 

urlopów wypoczynkowych, a także  określenie problemów najczęściej występujących 

w relacjach pracodawca – pracownik oraz wskazanie sposobu ich rozwiązywania; 

6) ukończenia kursu prawa jazdy przez usamodzielnianych wychowanków - podniesienie 

ich umiejętności, co może być przydatne na rynku pracy. Troje wychowanków 

ukończyło kurs prawa jazdy i zdało egzamin wewnętrzny w dniu 29.11.2011 r. 

Szkolenie dla wychowanków rozpoczęło się 07.09.2011 r. a zakończyło 29.11.2011 r.   

Powiat Oleski w 2011 roku pomógł finansowo w usamodzielnieniu 17 wychowankom 

poprzez: 

1) wypłatę 4 jednorazowych świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie dla 

wychowanków rodzin zastępczych oraz specjalnego ośrodka szkolno – 

wychowawczego na łączną kwotę 19.764,00  zł.; 

2)  wypłatę dla 14 wychowanków łącznie 105 miesięcznych świadczeń na 

kontynuowanie nauki w ogólnej kwocie 51.322,64  zł. w tym dla:  9 wychowanków 

rodzin zastępczych, 4 wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz  

1 wychowanka specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego.  

       Z każdym usamodzielniającym się wychowankiem opracowywany był indywidualny 

program usamodzielnienia z udziałem – wychowanka, opiekuna z placówki lub rodziny 

zastępczej i osoby prowadzącej (z PCPR).  

 

3.2 Pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia – WHO - niepełnosprawność oznacza 

wszelkie ograniczenia lub braki wynikające z ograniczenia zdolności wykonywania jakiejś 
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czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka. Pojęcie 

niepełnosprawności oznacza stan, w jakim się znajduje człowiek, natomiast samego 

człowieka określa się jako osobę niepełnosprawną. Przez osobę niepełnosprawną rozumie się 

człowieka nie mogącego samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości 

normalnego życia indywidualnego lub społecznego na skutek nabytego lub wrodzonego 

upośledzenia sprawności fizycznych lub psychicznych. W związku z powyższym 

niepełnosprawność jest jednym z powodów trudnej sytuacji życiowej klientów pomocy. 

( świadczenia z tego tytułu udzielane przez OPS-y uwzględnione zostały w punkcie 3.1). 

Rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych zajmuje się PCPR. Poniżej 

przedstawiono ilość wniosków oraz wartości udzielanego wsparcia finansowanego 

w ramach rehabilitacji społecznej. 

 

Tabela nr 9. Dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze wg gmin Powiatu Oleskiego. 

 

 

Wyszczególnienie 

rok 2010 rok 2011 

Liczba 

wniosków 

wypłacono Liczba 

wniosków 

wypłacono 

Gmina Dobrodzień 14 9.495,04 zł 19 11.491,64 zł. 

Gmina Gorzów Śląski 27 15.651,57 zł 44 24.662,40 zł. 

Gmina Olesno 38 37.958,01 zł 55 38.830,66 zł. 

Gmina Praszka 46 20.229,29 zł 65 28.662,96 zł. 

Gmina Radłów 16 5.034,30 zł 27 20.836,13 zł. 

Gmina Rudniki 18 9.550,11 zł 36 17.738,75 zł. 

Gmina Zębowice 7 2.399.10 zł 16 9.645,50 zł 

Razem 166 100.317,42 zł 262 151.868,05 zł. 

Źródło: dokumentacja wewnętrzna PCPR w Oleśnie. 
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Tabela nr 10. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wg gmin Powiatu Oleskiego. 

 

Wyszczególnienie 

rok 2010 rok 2011 

Liczba 

wniosków 

wypłacono Liczba 

wniosków 

wypłacono 

Gmina Gorzów Śląski 2 1.662,00 zł 3 4.263,00 zł. 

Gmina Olesno 4 4.559,00 zł 13 14.171,00 zł. 

Gmina Praszka 7 8.794,00 zł 6 7.382,00 zł. 

Gmina Radłów 2 1.694,00 zł 1 1.213,00 zł. 

Gmina Zębowice 0 0 7 7.971,00 zł. 

 Razem 15 16.709,00 zł 30 35.000,00 zł 

Źródło: dokumentacja wewnętrzna PCPR w Oleśnie. 

 

 Dofinansowania do sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych -  w 2011 r. 

udzielono dofinansowania w kwocie wydano 1.320,15 zł. dla: 

 Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce do 

organizacji –  Mini Olimpiady Sportowej „Razem Sprawni Tak Samo”. 

 Dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych udzielono na łączna kwotę 31.735,99 zł., w tym: 

 w gminie Gorzów Śląski na kwotę 12.239,81 zł.– 2 wnioski  

 w gminie Praszka na kwotę 31.735,99 zł.- 4 wnioski.  

 Dofinansowaniem zostały objęte tylko wnioski z zakresu likwidacji barier 

architektonicznych. Oprócz tego dzięki współpracy z Nową Trybuną Opolską udało się 

pozyskać sponsorów, którzy za darmo zamontowali podjazd, wykonali jego projekt oraz 

dokumentację. Podjazd był przeznaczony dla mieszkańca Gminy Praszka - siedmioletniego 

chłopca cierpiącego na miopatię miotubularną.  

 Od 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie realizuje projekty 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te  

o wspólnym tytule WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ adresowane są do pełnoletnich 

wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze 

oraz   do osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo. Każdego roku planowane są 

różnorodne działania skierowane do w/w podopiecznych Centrum, mające na celu ich 
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aktywizowanie, w celu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Misją 

działania jest „promocja integracji społecznej” tak jak tytuł Priorytetu VII POKL, w ramach 

którego realizowane są  projekty. W 2010 roku Powiat Oleski otrzymał zgodnie z algorytmem 

środki w kwocie: 341 799,00 zł., dzięki którym mógł objąć wsparciem 42 osoby 

niepełnosprawne i 4 usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze. 

  W 2011 roku Powiat Oleski otrzymał  środki w kwocie: 319.036,00 zł. 

 ( liczone z wkładem własnym w kwocie: 33.498,78 zł.), dzięki którym objęto wsparciem 45 

osób niepełnosprawnych. Wkładem własnym w całości były środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na dofinansowanie do turnusu 

rehabilitacyjnego. 

 Dla 15-osobowej grupy osób niepełnosprawnych- kontynuujących udział w projekcie  

w ramach Uniwersytetu Integracyjnego w Oleśnie odbyły się zajęcia szkolne. Szkolenia  

te umożliwiły zdobycie kompetencji o charakterze zawodowym, między innymi umiejętności 

obsługi komputera. W ramach aktywizacji zdrowotnej dla w/w grupy zorganizowano  

11-dniowy pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym (z zabiegami rehabilitacyjnymi) w Szczyrku 

wraz  z warsztatami psychologicznymi. Cała 15-osobowa grupa objęta była coachingiem, 

czyli wsparciem indywidualnym asystenta, który na podstawie opracowanego harmonogramu 

i autodiagnozy potrzeb uczestnika przeprowadził ścieżkę reintegracji środowiskowej. Starania 

o przyznanie dodatkowych środków w kwocie 60.000,00 zł. pozwoliły po ich otrzymaniu 

zrekrutować w 2011 roku 30-osobową grupę osób niepełnosprawnych, którzy rozpoczęli 

szkolenie w ramach Uniwersytetu Integracyjnego- semestr zimowy.  

 W ramach aktywizacji zdrowotnej zorganizowano turnus rehabilitacyjny w Mrzeżynie  

z zajęciami z psychologiem, które miały na celu poprawianie umiejętności społecznych  

w komunikowaniu się, kształtowanie asertywności i podwyższenie samooceny uczestników. 

 Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

PZOON realizuje zadania określone w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. poprzez wydawanie: 

 orzeczeń o niepełnosprawności, 

 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 

 legitymacji osoby niepełnosprawnej. 
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Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  wydaje orzeczenia dla dzieci do 16 roku 

życia (w celu przyznania uprawnień do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych 

uprawnień) oraz dla dorosłych ustalając stopień niepełnosprawności dla celów poza 

rentowych.  W skład zespołu orzekającego wchodzą lekarze interniści,  pediatrzy, ortopeda, 

neurolog i psychiatra oraz dwóch pracowników socjalnych, dwóch doradców zawodowych, 

dwóch pedagogów i psycholog. 

Tabela nr 11. Wnioski skierowane do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

 

Wyszczególnienie 

Wnioski osób  

pow. 16 r. życia 

Wnioski osób  

do 16 r. życia 

2010 2011 2010 2011 

Gmina Olesno 276 291 27 29 

Gmina Praszka 234 220 33 16 

Gmina Gorzów Śląski 94 112 7 13 

Gmina Rudniki 89 100 14 19 

Gmina Dobrodzień 78 109 15 8 

Gmina Zębowice 60 73 7 7 

Gmina Radłów 48 51 5 5 

      Źródło: dokumentacja wewnętrzna Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 

W 2010r. wydano  931 orzeczeń, natomiast w 2011r. wydano  990 orzeczeń  

o stopniu niepełnosprawności.  

Poza pomocą wymienioną powyżej (świadczoną przez PCPR) osoby starsze  

i niepełnosprawne korzystały z pomocy udzielanej przez OPS-y na terenie gmin.  

W 2010 roku 412 rodzinom udzielono pomocy w postaci usług opiekuńczych w zakresie 

zaspakajania codziennych życiowych potrzeb oraz usług opiekuńczych w zakresie opieki 

higienicznej i pielęgnacyjnej. W 2011 roku rodzin tych było 376. 

 

3.3 Podstawowa opieka medyczna. 

      Na terenie Powiatu Oleskiego świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa szpitalnego 

realizowane są przez Szpital Powiatowy na ul. Klonowej  1 w Oleśnie- Zakład Opieki 

Zdrowotnej.  
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      ZOZ w Oleśnie w roku 2010 dysponował 243 miejscami łóżkowymi, w roku 2011 do 30 

kwietnia-215 miejscami a od 1 maja 203 miejscami . Świadczenia zdrowotne udzielane były  

w następujących oddziałach opieki stacjonarnej: 

Tabela nr 12. Liczba leczonych pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Oleśnie. 

Oddział Liczba leczonych 

pacjentów w 2010 r 

Liczba leczonych 

pacjentów w 2011 r 

Oddz. Wewnętrzny 1 964 2 093 

Oddz. Chirurgii ogólnej 1 346 1 292 

Oddz. Urazowo- ortopedyczny 1 149 1 068 

Oddz. Ginekologiczno- położniczy 1 885 1 766 

Oddz. Dziecięcy 819 840 

Oddz. Noworodkowy 750 640 

Oddz. Anestezjologii i intensywnej 

opieki medycznej 

135 142 

Oddz. Nefrologii 224 Brak kontraktu z NFZ 

SOR 71 150 

Razem 8343 7 991 

Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Oleśnie- Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia. 

 

W Stacji Dializ wykonano 4 798 dializ w 2010 roku i 4 892 dializy w 2011 roku. 

Liczba porad w szpitalnych poradniach specjalistycznych kształtowała się następująco: 

Tabela nr 13. Liczba porad w szpitalnych poradniach specjalistycznych. 

Poradnia Liczba porad 2010 Liczba porad 2011 

Diabetologiczna 986 1253 

Ginekologiczna 2963 2837 

Laryngologiczna 960 589 

Zdrowia psychicznego 2805 3116 

Audiologiczna 354 439 

Gruźlicy płuc 1450 1503 

Kardiologiczna 4449 4203 

Reumatologiczna 4040 4035 
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Chirurgii urazowo-

ortopedyczna 

8101 7417 

Chirurgii ogólna 9377 10385 

Nefrologiczna 879 663 

Rehabilitacyjna 52 Brak kontraktu z NFZ 

Urologiczna 2444 2809 

Razem 38860 39 249 

Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Oleśnie- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia. 

 

     Liczba ogólnie zatrudnionych w ZOZ spadła z 432 (na dzień 31 grudnia 2010)  

do 383 (na dzień 31 grudnia 2011). Zmniejszyła sie  liczba lekarzy, ratowników medycznych 

oraz salowych. 

     Na terenie Powiatu Oleskiego w latach 2010, 2011 o zdrowie mieszkańców dbały również  

NZOZ-y, Poradnie POZ, jak również lekarze, położne i pielęgniarki świadczący Praktyki 

Indywidualne . Zestawienie ilościowe innych form opieki zdrowotnej z podziałem na gminy 

przedstawia się następująco. 

Tabela nr 14. Liczba jednostek świadczących opiekę medyczną. 

Wyszczególnienie ZOZ, ZOL, 

Przychodnia 

Indywidualna  praktyka lekarska, 

położnicza. Indywidualna i grupowa 

praktyka pielęgniarska 

Dobrodzień 3 2 

Gorzów Śl. 3 2 

Olesno 5 11 

Praszka 3 3 

Radłów 0 1 

Rudniki 2 3 

Zębowice 1 1 

Razem 17 23 

Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Oleśnie- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia. 

 

         Gminy posiadają na swoim terenie apteki ogólnodostępne w tym także dyżurujące 

 w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy. W Dobrodzieniu  

są 3 apteki , w Gorzowie Śl. 2, w Oleśnie 9, w Praszce 4, w Rudnikach 3, w Zębowicach 1. 
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3.4 Edukacja publiczna. 

      Społeczeństwa, których gospodarka i rozwój  oparte są na wiedzy, rozwijają się o wiele 

szybciej i efektywniej. Edukacja publiczna jest jednym z filarów budowy takiego 

społeczeństwa. 

      Zapewnienie edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym oraz gimnazjalnym  

w powiecie jest obowiązkiem  gminy. Poniższe tabele przedstawiają łączną dla całego 

powiatu liczbę placówek edukacyjnych oraz ilość dzieci korzystających z nich.  

Tabela nr 15. Liczba placówek edukacyjnych w Powiecie Oleskim. 

 

 

Gmina 

 

Żłobki 

Placówki 

przedszkolne 

Szkoły 

 podstawowe 

  

 Gimnazja 

 

2010 

 

2011 

 

2010 

 

2011 

 

2010 

 

2011 

 

2010 

 

2011 

Dobrodzień - - 5 5 4 4 1 1 

Gorzów Śl. - - 3 3 3 3 1 1 

Praszka - - 8 8 8 8 1 1 

Radłów - - 6 6 2 2 1 1 

Olesno 1 1 10 10 7 7 2 2 

Rudniki - - 5 5 4 4 1 1 

Zębowice - - 2 2 3 2 1 1 

Razem 1 1 39 39 31 30 8 8 

Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego. 

Tabela nr 16. Wychowanie przedszkolne na terenie Powiatu Oleskiego w latach 2010, 2011. 

 

 

 

 

Żłobki 

 

Placówki przedszkolne 

 

Ilość dzieci 

 

 

Ogółem 

 

 

Ogółem 

 

 

Przedszkola 

 

Oddziały 

przed-

szkolne 

 

 

Ogółem 

 

 

W przedszkolach 

 

W 

żłobkach 

 

 

2010 

 

1 

 

39 

 

30 

 

9 

 

50 miejsc 

 

1728 

 

50 miejsc 

 

2011 

 

1 

 

39 

 

30 

 

9 

 

50 miejsc 

 

1721 

 

50 miejsc 

Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego. 
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Tabela nr 17. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne na terenie Powiatu Oleskiego  

w latach 2010, 2011. 

 

 

 

Rok 

 

Szkolnictwo podstawowe 

 

Szkolnictwo gimnazjalne 

 

Ilość szkół 

 

Ilość uczniów 

 

Ilość szkół 

 

Ilość uczniów 

 

2010 

 

31 

 

3486 

 

8 

 

2115 

 

2011 

 

30 

 

3441 

 

8 

 

1986 

Źródło: dane Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Oleskiego. 
 

Tabela nr 18. Szkolnictwo specjalne w latach 2010, 2011 na terenie Powiatu Oleskiego. 

 

 

 

Rok 

 

Szkolnictwo podstawowe 

 

Szkolnictwo gimnazjalne 

 

Ilość szkół 

specjalnych/klas 

integracyjnych 

 

Ilość uczniów 

 

Ilość szkół 

specjalnych/klas 

integracyjnych 

 

Ilość uczniów 

2010 2 17 3 51 

2011 2 15 3 54 

Źródło: dane ze szkół z terenu Powiatu Oleskiego. 
  

Zapewnienie edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym jest ustawowym obowiązkiem 

powiatu. Poniżej przedstawione zostało zestawienie szkół licealnych, techników i szkół 

zawodowych. 

Tabela nr 19. Szkolnictwo ponadgimnazjalne w latach 2010, 2011 na terenie Powiatu 

Oleskiego. 

 

Rodzaj szkoły 

Liczba uczniów Liczba uczniów 

ogółem 

2010 2011 2010 2011 

LICEA 

 

 

1 

Zespół Szkół 

 ul. Sądowa 2, Olesno 

391 362  

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

1 

195 165 
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ul. Sportowa 8, Praszka  

927 

 

835  

3 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

ul. Oleska 7, Dobrodzień 

102 74 

 

4 

I Liceum Ogólnokształcące 

ul. Kaliska 38, Praszka 

205 165 

 

5 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

 i Ogólnokształcących 

ul. Powstańców Śl., Olesno 

 

34 

 

69 

  

TECHNIKA 

 

 

1 

Zespół Szkół 

ul. Byczyńska 9, Gorzów Śl. 

206 228  

 

 

 

 

1243 

 

 

 

 

 

1172 

 

2 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

ul. Oleska 7, Dobrodzień 

72 56 

 

3 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

I Ogólnokształcących 

ul. Powstańców Śl., Olesno 

 

263 

 

224 

 

4 

Zespół Szkół Zawodowych 

ul. Wielkie Przedmieście 41, Olesno 

350 307 

 

5 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

1 

ul. Sportowa 8, Praszka 

379 357 

 

SZKOŁY ZAWODOWE 

 

 

1 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

ul. Oleska 7 

46-380 Dobrodzień 

 

199 

 

173 

 

 

 

 

 

 

 

612 

 

 

 

 

 

 

 

520 

 

 2 

Zespół Szkół Zawodowych 

ul. Wlk. Przedmieście 41 

46-300 Olesno 

 

308 

 

256 

 

3 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

1 

ul. Sportowa 8 

46- 320 Praszka 

 

86 

 

84 

 

4 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i 

Ogólnokształcących 

ul. Powstańców Śl. 4 

46-300 Olesno 

 

19 

 

7 

 Źródło: dane ze szkół na terenie Powiatu Oleskiego. 

 

Najczęściej wybierane kierunki nauki w technikach to: ekonomia, budownictwo, informatyka, 

mechanika oraz handel. W szkołach zawodowych uczniowie najczęściej wybierali kierunki: 

mechanik, stolarz, sprzedawca. 
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Dorośli mieszkańcy powiatu mogli uzupełniać edukację w szkołach przygotowanych 

specjalnie dla nich. W latach 2010 i 2011 na terenie powiatu funkcjonowało jedno 

gimnazjum, jedno technikum, dwa licea i jedna szkoła policealna dla dorosłych. W 2010 roku 

uczyło się łącznie 331 dorosłych a w roku 2011 liczba uczących się dorosłych wynosiła 286 

osób. 

Dzieci oraz młodzież  zamieszkujące na  terenie powiatu korzystały z pomocy 

świadczonej przez Publiczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Oleśnie. Formy 

pomocy bezpośredniej udzielonej w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 przedstawia 

kolejna tabela, sporządzona na podstawie informacji przekazanych przez Poradnię. 

Tabela nr 20. Pomoc świadczona przez Publiczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną  

w Oleśnie. 

 

 

Formy pomocy 

 

Uczniowie szkół 

podstawowych 

 i gimnazjów 

Uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych oraz 

młodzież nie ucząca się  

i nie pracująca 

2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 6 10 0 0 

Terapia logopedyczna 20 22 0 0 

Terapia psychologiczna 5 26 6 11 

Zajęcia grupowe aktywizujące do 

wyboru kierunku kształcenia  

i zawodu 

94 490 17 0 

Inne formy pomocy indywidualnej 26 49 2 17 

Inne formy pomocy grupowej 0 154 0 23 

Indywidualne porady zawodowe na 

podstawie badań 

13 11 4 5 

Indywidualne porady zawodowe bez 

badań 

21 40 3 6 

Zajęcia psychoedukacyjne 

prowadzone w szkołach  

i placówkach 

482 326 123 137 

Porady bez badań 11 17 14 12 

Badania przesiewowe słuchu 0 25 0 0 
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Zajęcia z uczniami zdolnymi 0 10 0 0 

Interwencja kryzysowa 0 2 0 5 

Źródło: dane Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Oleśnie. 

 

Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oferuje specjalistyczną pomoc nie 

tylko dzieciom i młodzieży ale także rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. 

3.5 Bezpieczeństwo publiczne. 

            Za porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli w Powiecie Oleskim 

odpowiedzialna jest Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie wraz z Komisariatem Policji  

w Dobrodzieniu i Komisariatem Policji w Praszce. Z analizy liczby przestępstw i wykroczeń 

dokonanych w  latach 2010-2011 wynika, że zmniejszyła się liczba kradzieży, oszustw 

 i fałszerstw gospodarczych, kolizji drogowych, spożywania alkoholu w miejscach 

publicznych, zakłócania porządku oraz przestępstw związanych z narkomanią. Wzrosła 

natomiast liczba rozbojów, korupcji i przestępstw drogowych.  

Tabela nr 21. Liczba przestępstw i wykroczeń w Powiecie Oleskim w latach 2010 i 2011. 

 

Kategoria 

przestępstw 

Wszczęte Stwierdzone 

 

2010  

W tym 

nieletni 

 

2011  

W tym 

nieletni 

 

2010  

W tym 

Nieletni 

 

2011  

W tym 

nieletni 

Zgwałcenie 4 0 3 0 4 0 3 0 

Kradzież 

cudzych 

rzeczy 

202 7 172 7 223 7 211 7 

Kradzież 

kieszonkowa 

9 0 8 0 2 0 2 0 

Kradzież 

samochodu 

9 0 4 0 7 0 7 0 

Kradzież z 

włamaniem 

99 0 96 1 136 0 122 1 

Rozbój z 

wymuszenie

m rozboju 

8 5 10 0 10 5 13 0 

Rozbój z 

bronią 

2 0 0 0 1 0 0 0 

Uszczerbek 

na zdrowiu 

18 3 20 8 17 3 26 8 

Bójka lub 

pobicie 

14 1 7 3 11 1 13 3 

Uszkodzenie 

rzeczy 

46 4 58 3 48 4 56 3 

Krótki zabór 

pojazdu 

2 0 4 1 0 0 5 1 
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Przeciwko 

funkcjonarius

zowi 

publicznemu 

14 1 14 3 24 1 28 3 

Ustawa o 

przeciwdziała

niu 

narkomanii 

26 6 22 4 301 6 250 4 

Oszustwo 

kryminalne 

49 0 31 1 19 0 20 1 

Oszustwo 

gospodarcze 

34 1 42 0 51 1 41 0 

Fałszerstwo 

kryminalne 

15 1 19 0 8 1 9 2 

Fałszerstwo 

gospodarcze 

5 0 4 0 4 0 2 0 

Korupcja 6 0 14 0 20 0 71 0 

Przeciwko 

obrotowi 

gospodarcze

mu 

3 0 11 0 2 0 2 0 

Pozostałe  

z U.K.S 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Przestępstwo 

drogowe 

410 2 458 5 375 2 431 5 

Art. 178a § 1 

i 2 

361 1 425 5 351 1 416 5 

Kolizje 

drogowe 

    680 4 598 0 

Zakłócenia 

porządku 

    278 1 273 1 

Spożywanie 

alkoholu w 

miejscu 

publicznym 

    609 0 606 0 

Nieobyczajo-

we wybryki 

    261 0 266 0 

Kradzież 

mienia 

    207 11 233 8 

Niszczenie 

mienia 

    65 4 70 3 

Źródło: dane Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. 

3.6 Rynek pracy i bezrobocie. 

         Rynek pracy jest miejscem, na którym spotykają się pracownicy oferujący świadczenie 

swojej pracy (gospodarstwa domowe) z przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, 

aby wytwarzać towary i usługi.  
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Rynek pracy jest mechanizmem gospodarczym, który reguluje wielkość podaży pracy (ilość 

pracy, którą oferują pracownicy) i popyt na pracę (ilość pracy, której potrzebują 

przedsiębiorstwa). Rynek pracy znajduje się w równowadze, kiedy podaż i popyt pracy są 

równe, co następuje przy określonym poziomie płacy realnej. Jeśli podaż pracy przewyższa 

popyt - pojawia się bezrobocie. (definicja wg. Portalu Edukacji Ekonomicznej). 

 

         Bezrobocie – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy  

i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. 

Przez pojęcie bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą 

działalności gospodarczej i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do 

podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka 

definicja. Natomiast wąską stosują państwowe Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). 

Mianowicie bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku prac
1
 jest osoba poszukująca zatrudnienia, która: 

-ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), 

-nie ukończyła 65 lat w przypadku kobiet i 67 lat w przypadku mężczyzn, 

-aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie 

przez PUP. 

-jest zameldowana lub pozostaje w Polsce legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany 

(azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE). 

Długotrwałe bezrobocie to pozostawanie bez pracy przez okres co najmniej 12 

miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy. 

Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej 

kategorii ludności. Aktywni zawodowo definiowani są przez GUS jako osoby pracujące plus 

osoby poszukujące pracy plus bezrobotni plus niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia  

w niektórych zawodach). Natomiast do aktywnych zawodowo cywili nie wlicza się 

pracowników: wojska, policji oraz służb ochrony państwa 

Z danych otrzymanych  z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie wynika jednoznaczny 

wzrost stopy bezrobocia. W ciągu 2 minionych lat bezrobocie wzrosło  

z 8,6 % (grudzień 2009 r.) do 10,2 % (grudzień 2011 r.). 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst jednolity  

 Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_spo%C5%82eczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zatrudnienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%82noletno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_bezrobocia
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wny_Urz%C4%85d_Statystyczny
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Tabela nr 22. Struktura bezrobocia z uwzględnieniem miejsca zamieszkania, wieku  

i wykształcenia bezrobotnych. 

Wyszczególnienie Liczba osób 

bezrobotnych na 

31.12. 2010 

Liczba osób 

bezrobotnych na 

31.12.2011 

Liczba osób 

bezrobotnych na 

31.12.2012 

Dobrodzień 274 318 306 

Gorzów 246 285 312 

Olesno 471 582 599 

Praszka 577 642 636 

Radłów 127 153 160 

Rudniki 308 330 377 

Zębowice 125 128 131 

Razem 2128 2438 2521 

 

Podział wiekowy Liczba. osób 

bezrobotnych na 

31.12.2010 

Liczba osób 

bezrobotnych na 

31.12.2011 

Liczba osób 

bezrobotnych na 

31.10.2012 

18-24 634 689 641 

25-34 534 620 674 

35-44 328 361 355 

45-54 396 458 414 

55-59 190 248 218 

60-64 46 62 82 

Razem 2128 2438 2384 

 

 

Wykształcenie 

Liczba osób 

bezrobotnych  

na 31.12.2010 

Liczba osób 

bezrobotnych 

 na 31.12.2011 

Liczba osób 

bezrobotnych 

 na 31.10.2012 

Wyższe 222 288 321 

Policealne i średnie 

zawodowe 

506 608 585 

Średnie 

ogólnokształcące 

194 204 205 
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Zasadnicze 

zawodowe 

693 770 695 

Gimnazjalne, 

podstawowe 

 i podstawowe 

nieukończone 

513 568 578 

Razem 2128 2438 2384 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie. 

 

W roku 2010, 14,7% bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku, w roku 2011-18,7%. 

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie udzielał wsparcia bezrobotnym poprzez niżej  

ukazane formy. 

Tabela nr 23. Wsparcie udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie. 

Forma wsparcia Liczba osób, które 

skorzystały z danej formy 

w 2010 roku 

Liczba osób, które 

skorzystały z danej formy 

w 2011 roku 

Pośrednictwo pracy Wszyscy Wszyscy 

Poradnictwo zawodowe 2061 1521 

Klub pracy 1894 1742 

Szkolenia  

i przekwalifikowania 

391 158 

Prace interwencyjne 59 34 

Roboty publiczne 42 53 

Staże 486 217 

Dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

184 64 

Refundacja stanowiska pracy 83 14 

Stypendium za naukę 1 1 

Dojazdy, zakwaterowanie 284 75 

Prace społecznie użyteczne 299 167 

Studia podyplomowe 10 10 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie 
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IV INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA NA TERENIE POWIATU OLESKIEGO 

 
Zasoby infrastruktury  społecznej to usługi /świadczenia/ oraz działania warunkujące 

zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu. Potrzeba społeczna to warunki, 

jakie powinny być spełnione przez powiat, by jego mieszkańcy byli w stanie realizować 

swoje potrzeby indywidualne. Chodzi tu w szczególności o te potrzeby, których mieszkańcy 

nie mogą zaspokoić w inny sposób, jak tylko w ramach sfery publicznej tj. przez instytucje 

działające w ramach sektora publicznego (administracja samorządowa) oraz sektora 

pozarządowego. 

 Jednostki pomocy społecznej. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie powiatu realizują jednostki 

administracji samorządowej oraz organizacje pozarządowe. Do jednostek pomocy społecznej 

należą m.in. powiatowe centrum pomocy rodzinie, gminne ośrodki pomocy społecznej, domy 

pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki specjalistycznego 

poradnictwa i inne. 

4.1  Gminne ośrodki pomocy społecznej. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na szczeblu gminy realizują ośrodki pomocy 

społecznej. Na terenie Powiatu Oleskiego funkcjonuje 7  ośrodków pomocy społecznej: 

1)  Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie, 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim, 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, 

5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach, 

6) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie, 

7) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach. 

 

W powyższych ośrodkach pomocy społecznej w 2011r. zatrudnionych było  

30 pracowników socjalnych w ramach 29,5 etatu oraz 3 specjalistów pracy socjalnej.  

Pomoc społeczna świadczona przez OPS- y polega w szczególności na: 

 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 

 pracy socjalnej, 
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 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 

 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

 Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności 

życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. 

 Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego 

usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również 

zapobiegać powstawaniu nowych problemów   społecznych  rodzących  zapotrzebowanie  na  

świadczenia  pomocy  społecznej. 

 Zadania gminy o charakterze obowiązkowym: 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 

4)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

5)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

 w wyniku zdarzenia losowego, 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 

świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym 

dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje  

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej 
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opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

10) praca socjalna, 

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,  

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, 

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

14) dożywianie dzieci, 

15)  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu, 

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

 z zakładu karnego, 

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

Zadania pozostałe gminy: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, 

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 
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Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę: 

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych  

z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, 

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia, 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 

posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 

tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

4.1.1 Świetlice środowiskowe. 

Na terenie Powiatu Oleskiego funkcjonują następujące świetlice środowiskowe: 

Świetlica środowiskowa ,,Uśmiech’’ w Gorzowie Śląskim  

Działalność Świetlicy skierowana jest do dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W ramach Świetlicy 

organizowane są zajęcia plastyczne, profilaktyczne oraz dydaktyczne. W czasie pobytu na 

Świetlicy dzieci mogą skorzystać z pomocy opiekuna w nauce i odrabianiu lekcji. W czasie 

ferii zimowych i wakacji letnich organizowane są dla wszystkich chętnych półkolonie.  

Świetlice środowiskowe przy Stowarzyszeniach Rozwoju Wsi w gminie Dobrodzień.  

 Świetlice środowiskowe w gminie Dobrodzień funkcjonują- w Szemrowicach, 

Pludrach, Rzędowicach, Kocurach oraz w Główczycach. Działalność Świetlic koncentruje się 

przede wszystkim wokół pomocy dzieciom w nauce, integracji społeczno – środowiskowej, 

rozwijaniu zainteresowań poprzez organizowanie różnorodnych gier, zabaw sportowych, 

wycieczek. 
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Świetlica terapeutyczna w Praszce 

 Świetlica działa na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, a przede 

wszystkim z rodzin z problemami alkoholowymi. W Świetlicy prowadzone są zajęcia służące 

wyrównywaniu braków edukacyjnych, kompensacyjno – wyrównawcze oraz profilaktyczne. 

Ponadto Świetlica prowadzi dożywianie dzieci. Pomocy dzieciom udzielają wykształceni 

pracownicy, którzy poświęcają swój czas, nie czerpiąc z tego korzyści finansowych. 

4.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie jest jednostką organizacyjną 

Powiatu Oleskiego, utworzoną uchwałą Nr IV/13/99 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 

stycznia 1999r. Centrum ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Konopnickiej 8 w Oleśnie. 

Biuro koordynatora projektów systemowych znajduje się w budynku internatu Zespołu Szkół 

Ekonomicznych i Ogólnokształcących przy ul. Dębowej 3  w Oleśnie.  

 Działalność PCPR obejmuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne  

i z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw. 

 Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez PCPR 

należy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, 

2) prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, 

3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie, domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne 

ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową 

opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 

życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
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zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki  

w  przystosowaniu się, 

5) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status 

uchodźcy, 

6) umieszczanie skierowanych osób do domu pomocy społecznej, 

7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia-interwencji kryzysowej, 

8) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

9) szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 

10) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników pomocy społecznej z terenu 

powiatu, 

11) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie 

 i realizacja programów osłonowych, 

12) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej, 

 

Do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej realizowanych przez PCPR należy  

w szczególności: 

1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia, 

2) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, 

3) podejmowanie innych działań przewidzianych w odrębnych ustawach. 

 

Do zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanych przez 

PCPR należy w szczególności : 

1) utworzenie zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, do którego zadań należy  

w szczególności: 

 prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

 kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych, 

zawierających potwierdzenie szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji 

do sprawowania pieczy zastępczej, 
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 organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

 organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych 

szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora  

i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, 

 zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka 

szkoleń, mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby, 

 zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

przygotowanie rodziny na przyjęcie dziecka, 

 organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 

pomocy wolontariuszy, 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym, sądami, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi, kościołami oaz organizacjami społecznymi, 

 prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

 zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz oceny tych rodzin, 

 prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest 

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną 

pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą, 

 prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz analizy kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

 zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

 organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo 

prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, 

 w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych, 
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 opracowanie i realizacja powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej, zawierających miedzy innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. 

2) wyznaczenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

3) wypłacanie świadczeń dla rodzin zastępczych, 

4) wydawanie skierowań do placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

5) pomoc dla osób usamodzielnianych, opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości, 

rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub 

regionalna placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, 

7) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z 

tytułu nieponoszenia odpłaty przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 

PCPR realizuje zadania własne i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w szczególności poprzez: 

1) opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 

2) współuczestnictwo w opracowaniu i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

3) współuczestnictwo w opracowaniu i realizacji programów służących działaniom 

profilaktycznym, mających na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w 

zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

 

 W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych PCPR realizuje następujące zadania 

wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych poprzez: 

1) opracowanie i realizacja powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych 

w zakresie: 

 rehabilitacji społecznej, 

 przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

2) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności. 
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3) opracowanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności 

oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa. 

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. 

5) przyznawanie dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do : 

 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

 likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

 w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

 usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika 

 rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

 kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

 

4.3 Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Oleśnie i w Uszycach. 

  

,,Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą 

osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej 

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia”
2
 

W Powiecie Oleskim funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: w Uszycach  

i Oleśnie. Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie prowadzony jest przez Towarzystwo 

Pomocy Ludziom, natomiast Warsztat Terapii Zajęciowej w Uszycach przez Zgromadzenie 

Braci Szkół Chrześcijańskich. W Oleśnie z terapii może korzystać 40 osób 

niepełnosprawnych, natomiast w Uszycach 25 osób. Warsztaty Terapii Zajęciowej łączą  

w swoich działaniach sferę aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

pozwalają im aktywnie uczestniczyć w realizacji procesu integracji społecznej i wdrażaniu na 

rynek zawodowy. Terapia w Oleśnie prowadzona jest w 9 następujących pracowniach: 

                                                 
2
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776; art. 10a 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Oleskim na lata 2013 -2020 

OLESNO 2012 Strona 45 

1) dziewiarskiej, 

2) krawieckiej, 

3) introligatorni i rękodzieła artystycznego, 

4) plastycznej, 

5) ceramicznej, 

6)  kulinarnej, 

7)  informatycznej, 

8) stolarskiej, 

9)  aktywizacji manualnej. 

 

Zajęcia terapeutyczne WTZ w Uszycach prowadzi  na pięciu pracowniach: 

 

1) technicznej, 

2) gospodarczo-ogrodniczej, 

3) rękodzieła artystycznego, 

4) gospodarstwa domowego, 

5) ruchu i sportu. 

 Warsztaty realizują także zadania z zakresu terapii społecznej, która intensywnie 

wpływa na rozwój osób niepełnosprawnych. Uczestnicy aktywnie uczestniczą w licznych 

kiermaszach i wystawach o charakterze lokalnym i  wojewódzkim, w zawodach sportowych, 

olimpiadach oraz konkursach wiedzy. Wszystkie te działania  mają na celu likwidację barier  

w komunikowaniu się, integrację ze środowiskiem, przyswojenie wiedzy, poznanie tradycji             

i zwyczajów regionu a także radzenie sobie w różnych sytuacjach życia społecznego.   

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Oleśnie uczestniczyło 

17 kobiet oraz 23 mężczyzn w tym : 

 28 osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Olesno 

 6 osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Praszka 

 2 osoby niepełnosprawne zamieszkujące w Gminie Gorzów Śląski 

 2 osoby niepełnosprawne zamieszkujące w Gminie Radłów  

 2 osoby niepełnosprawne zamieszkujące w Gminie Zębowice  

 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Uszycach uczestniczyło  

9 kobiet oraz 16 mężczyzn w tym : 
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 9 osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Praszka 

 6 osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Gorzów Śląski 

 10 osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Rudniki 

 

4.4 Domy Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich i w Radawiu. 
 

 W Powiecie Oleskim funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej : w Borkach 

Wielkich oraz Radawiu. Domy Pomocy Społecznej swoim podopiecznym zapewniają 

odpowiednie warunki mieszkaniowe, higieniczno – sanitarne, wyżywienie, całodobową 

opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitację, terapię zajęciową oraz zaspakajają potrzeby 

społeczne, kulturalne i religijne.  

 Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich prowadzony przez  Zgromadzenie 

Sióstr Służebniczek NMP świadczy usługi dla kobiet w podeszłym wieku. W DPS w Borkach 

Wielkich istnieje możliwość umieszczenia 42 pensjonariuszy.  

 Dom Pomocy Społecznej w Radawiu świadczy usługi dla dorosłych mężczyzn 

niepełnosprawnych intelektualnie (przewlekle psychicznie chorych), a także  

z niepełnosprawnością ruchową. W DPS w Radawiu istnieje możliwość umieszczenia  

70 pensjonariuszy. 

W związku z osiągniętymi standardami, na które składają się m.in. odpowiednia 

infrastruktura, warunki mieszkaniowe, sanitarne oraz wyżywienie w dniu 29 stycznia 2009r., 

Wojewoda Opolski wydał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Borkach 

Wielkich „na czas nieokreślony”. Dom Pomocy Społecznej  w Radawiu  działa na podstawie 

zezwolenia Wojewody Opolskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. na prowadzenie Domu również 

,,na czas nieokreślony”. 

Zatrudnienie:    

1) DPS w Borkach Wielkich – w 2010 r.- 28 osób; w 2011 r. – 28 osób 

2) DPS w Radawiu - w 2010 r.- 46 osób; w 2011 r. – 47 osób 

Koszt utrzymania mieszkańca w 2011r. : 

      1 ) DPS w Borkach Wielkich - w 2010 r.- 1.980,00 zł.; w 2011 r. – 2.100,00 zł., 

2)  DPS w Radawiu – w 2010 r.- 2.337,00 zł.; w 2011 r. – 2.491,00 zł. 
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4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach. 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach przeznaczony jest dla 30 osób.  

Jest to jedyny dom w województwie opolskim przyjmujący dzieci niepełnosprawne. Dom jest 

placówką wsparcia dziennego typu: 

1) dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

2) dla osób upośledzonych umysłowo (w stopniu głębokim, znacznym                      

i umiarkowanym a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy 

jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne), 

3) dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Celem działalności Domu jest usamodzielnienie uczestników poprzez działania 

zmierzające do osiągnięcia przez nich jak największej zaradności, sprawności                              

i samodzielności  życiowej a także integracji społecznej poprzez rozwijanie i kształtowanie 

umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego 

funkcjonowania, motywowania do aktywności zawodowej, leczenia i rehabilitacji. 

Podopieczni uczą się twórczego spędzania czasu wolnego, aktywnego uczestnictwa 

 w kulturze oraz poznawaniu tradycji regionalnych i rodzinnych. Uczestnictwo w zajęciach 

nie koliduje z realizacją obowiązku szkolnego.  

W 2011 roku terapią w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach objętych 

było 36 osób niepełnosprawnych, z poszczególnych gmin:  

1) Olesno (23 osoby), 

2) Dobrodzień (9 osób), 

3) Radłów (2 osoby), 

4) Zębowice (1 osoba), 

5) Rudniki (1 osoba). 

Miesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w ŚDS w Sowczycach w 2011r. wyniósł 918,00 zł. 

4.6 Dom Dziecka w Sowczycach. 

Na terenie Powiatu Oleskiego funkcjonuje jedna placówka socjalizacyjna dla dzieci       

i młodzieży – Dom Dziecka w Sowczycach. Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę 

i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe organizując dzieciom zajęcia 

wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, terapeutyczne, rekompensujące brak 

wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom 
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niepełnosprawnym odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne. Kadra placówki 

podejmuje także działania mające na celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia 

rodziny przysposabiającej lub umieszczenia  w rodzinnych formach opieki zastępczej.  

Decyzją Wojewody Opolskiego Nr 1/20/10 z dnia 01.10.2010 r. Dom Dziecka   

w Sowczycach otrzymał pozwolenie  na prowadzenie Domu czas nieokreślony, w związku  

z osiągniętymi standardami  opieki i wychowania określonymi w Rozporządzeniu MPiPS  

z dn. 19.października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych.  

W Domu Dziecka w Sowczycach na koniec grudnia 2011 r. przebywało  

29  wychowanków. Dzieci pochodziły  z następujących powiatów: 

1) Powiat Oleski – 17 dzieci, 

2) Powiat Strzelecki – 8 dzieci, 

3) Powiat Prudnicki – 2 dzieci, 

4) Powiat Skarżysko-Kamienna – 1 dziecko, 

5) Powiat Wieluński – 1 dziecko. 

Łącznie w 2011 w placówce było 38 wychowanków w wieku od 4 do 19 lat. W czasie 

roku 9 wychowanków opuściło placówkę. Do domu rodzinnego wróciło 4 dzieci, 

usamodzielniło się  5 wychowanków. 

Koszt utrzymania wychowanka w 2010r. wynosił 2.337,00 zł, natomiast w 2011r. wyniósł 

2.584,00 zł. 

 

4.7 Organizacje społeczne i pozarządowe. 

Definicja organizacji pozarządowej określona została w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którą organizacjami 

pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne 

lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, 

w tym fundacje i stowarzyszenia.
3
 Organizacje pozarządowe są nazywane trzecim sektorem, 

obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, 

przedsiębiorczości). 

 

 

 

                                                 
3
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2003 r. Nr 96, 

poz.873; art. 3. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_finans%C3%B3w_publicznych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie
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Na terenie Powiatu Oleskiego działają następujące organizacje z zakresu polityki społecznej: 

 

Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Oleśnie 

Celem Stowarzyszenia jest opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę dbanie  

o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa 

diabetologicznego, poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie 

i społeczeństwie, integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych 

stosunków pomiędzy członkami Stowarzyszenia.  

 

Stowarzyszenie Janko Muzykant w Praszce  

Stowarzyszenie powstało w 2007r. w Wieluniu. W 2009r. zmieniło siedzibę na miasto 

Praszka. Celem stowarzyszenia jest propagowanie kultury muzycznej, wyrównywanie szans 

osób uzdolnionych muzycznie, wspieranie matek w procesie wychowawczym, promocja 

zatrudnienia, propagowanie wolontariatu, działania na rzecz osób starszych i samotnych.  

W 2011r. pod opieką Stowarzyszenia było 156 rodzin. Stowarzyszenie zajmuje się 

przekazywaniem żywności, mebli, odzieży, organizuje kolonie, kupuje paczki świąteczne dla 

najuboższych. 

Stowarzyszenie ,, … Najlepiej …..Pomóż’’ w Radłowie 

Do swoich celów statutowych Stowarzyszenie zalicza m.in. inicjowanie, 

koordynowanie i organizowanie działań w zakresie pomocy społecznej skierowanej do rodzin 

i osób znajdujących się w trudnej życiowej, materialnej lub społecznej oraz podejmowanie 

starań o wyrównanie szans życiowych tych osób i ich rodzin. 

 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce 

Zostało powołane przy Zespole Placówek Specjalnych w Praszce ( Zespół obejmuje 

przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum). Do podstawowych celów działania 

Stowarzyszenia należą działania na rzecz osób niepełnosprawnych , w zakresie nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania: 

1)    szerzenie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach dzieci i młodzieży 

specjalnej troski, 
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2)    wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju i przystosowaniu do 

życia w społeczeństwie, 

3)    udzielanie pomocy oświatowo- wychowawczej i rehabilitacyjnej dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnej, 

4)    wspomaganie różnych form kształcenia i dokształcania kadry pedagogicznej oraz 

rodziców i opiekunów, 

5)    udzielanie wsparcia finansowego osobom i rodzinom, 

Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez : 

1)    tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym osiągnięcie 

największego poziomu rozwoju i przystosowania, funkcjonowania w środowisku 

(tworzenie i prowadzenie ośrodków pobytu dziennego czasowego oraz stałego), 

2)    organizowanie uroczystości połączonych z zabawą, 

3)   organizowanie okolicznościowych paczek i upominków, 

4)   pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację w/w celów;  

5)   organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami w celu wymiany doświadczeń 

 i udzielania niezbędnej pomocy, 

 6)   organizowanie szkoleń w celu podniesienia wiedzy i umiejętności rodziców, 

opiekunów i nauczycieli, 

7)   działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych. 

Stowarzyszenie w 2011r. liczyło  77   członków. 

 

Stowarzyszenie „Dobrodzień Potrzebującym” w Dobrodzieniu 

Stowarzyszenie zajmuje się szeroko rozumianą pomocą charytatywną wszystkim 

najuboższym mieszkańcom gminy Dobrodzień. W swojej działalności Stowarzyszenie skupia 

się przede wszystkim na rodzinach najuboższych, wielodzietnych oraz osobach samotnych. 

Stowarzyszenie przekazuje potrzebującym pomoc w postaci zakupów żywnościowych, opłaty 

za wyżywienie dzieci, zakupu opału, a w miarę możliwości - wyposażenia w sprzęt 

gospodarstwa domowego i odzież. Wielu mieszkańców gminy pomaga Stowarzyszeniu lub 

korzysta z jego pomocy. Poza podopiecznymi z terenu Dobrodzienia, Stowarzyszenie pomaga 

tam, gdzie żywioł zdziesiątkował wioski, pożar strawił kilkurodzinny blok, czy dom samotnej 

matki potrzebował akurat wsparcia.  
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Fundacja ,,Wszyscy Razem’’ w Uszycach 

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym  w zakresie:  

pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy opiekuńczo-wychowawczej dla osób 

będących w trudnej sytuacji życiowej, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji 

zdrowia, terapii i rehabilitacji ruchowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku. Fundacja realizuje 

powyższe założenia przez:  

1) pozyskiwanie środków finansowych w celu wspierania bieżącej działalności placówek 

prowadzonych przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich  tj.:  Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,  Warsztatu Terapii Zajęciowej,  prowadzenie 

mieszkań chronionych, 

2) organizowanie spotkań rodziców osób niepełnosprawnych w celu wymiany 

doświadczeń, 

3)  prowadzenie systematycznych spotkań konsultacyjnych, 

4) prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych, 

5) organizowanie imprez integracyjnych, wycieczek, 

6) wspieranie gospodarstwa edukacyjnego, 

7) gromadzenie i właściwe wykorzystywanie środków finansowych i rzeczowych 

pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych, 

8) popularyzowanie idei Fundacji poprzez wydawnictwa własne, prasę, radio i telewizję,  

9) współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej 

w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

10) współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i zagranicą, których cele zbliżone są 

z celami Fundacji.  

 

Towarzystwo Pomocy Ludziom Chorym, Samotnym i Bezrobotnym  ,, Pomocna Dłoń” 

w Praszce 

Misją Towarzystwa jest pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy , pomoc 

osobom chorym, samotnym i bezrobotnym znajdującym się w ciężkim położeniu, pomoc na 

ich rzecz w odnalezieniu swego miejsca w społeczeństwie oraz  zjednoczenie ludzi dobrej 

woli gotowych udzielać pomocy.  Towarzystwo organizuje zbiórki żywności, współpracuje  

z Domem Dziecka w Sowczycach , Zespołem Placówek Specjalnych w Praszce oraz Kołem 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Praszce.  
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Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie 

Stowarzyszenie swoją działalność rozpoczęło w 2009r. Adresatami pomocy są członkowie 

Stowarzyszenia, głównie osoby w wieku poprodukcyjnym, ale także pracujący i młodzież. 

Misją SUTW jest aktywizacja intelektualna, fizyczna i psychiczna. Organizowane są zajęcia 

edukacyjne, usprawniające, muzyczne wykłady oraz spotkania integracyjne. Zajęcia cieszą się 

dużą frekwencją. W 2011r. do Stowarzyszenia należało 118 członków. 

 

Polski Związek Niewidomych oddział w Oleśnie 

Związek skupia 53 osoby niewidome i niedowidzące zamieszkujące na terenie 

Powiatu oleskiego. Dysponuje skromnymi środkami ze składek członkowskich, z tego też 

powodu rzadko organizowane są spotkania integracyjne. 

 

Stacja opieki  „Caritas” działająca w Oleśnie, Gorzowie Śląskim, Zębowicach  

oraz Dobrodzieniu 

Stacja świadczy usługi w domu chorego  polegające na: 

1) czynnościach higieniczno – pielęgnacyjnych (toaleta obłożnie chorego, kąpiel, toaleta 

częściowa), 

2) czynnościach zabiegowych (zastrzyki, kroplówki, opatrunki, stawianie baniek, 

cewnikowanie), 

3) czynnościach diagnostycznych (pobieranie materiału do badań, pomiar ciśnienia 

tętniczego, poziomu cukru we krwi), 

4) czynnościach socjalno – bytowych (organizowanie pomocy instytucjonalnej  

i sąsiedzkiej), 

5) edukacji zdrowotnej osoby obłożnie chorej. 

 

Ponadto Stacja wypożycza sprzęt rehabilitacyjny dla osób korzystających  

z pomocy placówki (łóżka ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, 

chodziki, rowerki rehabilitacyjne, kule itp.). 

 

 

Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń NEPSIS w Praszce  

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę terapeutyczną, dzięki której, pomaga dzieciom,  

a także ich rodzicom, szczególnie w sytuacji występującego bezrobocia lub nadużywania 

alkoholu. W Świetlicy prowadzone są zajęcia służące wyrównywaniu braków edukacyjnych, 
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kompensacyjno – wyrównawcze, profilaktyczne jak również rozwijające zdolności  

i umiejętności. Ponadto Świetlica prowadzi dożywianie dzieci oraz organizuje wycieczki.  

 

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ,,Nasza szansa’’ w Praszce 

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, 

narkotyków, ich rodzinom oraz osobom doznającym przemocy domowej. Działaniami 

Stowarzyszenia w 2011r. objęte zostały wszystkie osoby, które zgłosiły się po pomoc bez 

względu na płeć i wiek.  Realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, wskazywano sposoby radzenia sobie z problemem alkoholowym i motywowano 

do aktywności społecznej, wspierano rozwój członków stowarzyszenia, inspirowano do życia 

w trzeźwości i działano na rzecz trwałej abstynencji. Zdobyte doświadczenie pomogło 

w dokonaniu ewaluacji działań.  Stowarzyszenie „Nasza Szansa” liczy 20 członków 

zwyczajnych, 1 członka wspierającego i 4 członków małoletnich. 

Towarzystwo Pomocy Ludziom w Oleśnie 

Głównym celem działalności Towarzystwa jest pomoc osobom niepełnosprawnym, 

szczególnie w zakresie informacyjnym, rehabilitacji, terapii zawodowej i społecznej. 

Towarzystwo opiekuje się osobami upośledzonymi umysłowo, chorymi na padaczkę, 

niesprawnymi fizycznie, które ukończyły co najmniej 16 lat. Górna granica wieku jest 

nieograniczona. Wśród podopiecznych są i 50-latkowie. Towarzystwo jest organem 

założycielskim Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie. 

Stowarzyszenie Integracyjne BĄDŹMY RAZEM w Oleśnie 

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie 

dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych. Celem podejmowanych przez Stowarzyszenie 

działań jest upowszechnianie wiedzy o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz pomoc dla 

tych osób w rozwoju i przystosowaniu społecznym. Stowarzyszenie zajmuje się 

organizowaniem turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, okolicznościowych 

imprez, paczek i upominków oraz wycieczek integracyjnych. Ponadto organizuje spotkania 

dla rodzin osób niepełnosprawnych w celu wymiany doświadczeń i informacji związanych  

z możliwością uzyskania pomocy.  
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Polski Związek Emerytów i Rencistów w Oleśnie oraz w Praszce  

 

Jest organizacją pozarządową zrzeszająca emerytów, rencistów i inwalidów w celu: 

1. Poprawy ich  warunków socjalno-bytowych oraz uczestnictwa w życiu społecznym 

przez współdziałanie z organami władzy  i administracji publicznej, samorządowej. 

2. Organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów. 

 

Ponadto wiele wsi Powiatu Oleskiego m.in. Kocury, Malichów, Wojciechów, Kowale, 

Szyszków, Radawie należą do Stowarzyszenia ,,Rozwoju wsi’’ . Zakres działalności tych 

Stowarzyszeń jest różnorodny. Ma na celu jednoczenie mieszkańców, przeciwdziałanie 

patologii, pomoc potrzebującym, wspieranie rozwoju społecznego i kulturalnego.  

 

4.8 Wykaz jednostek pomocy społecznej w Powiecie Oleskim. 

Tabela nr 24. Wykaz jednostek pomocy społecznej w Powiecie Oleskim. 

Lp. Nazwa Adres Telefon/ 

    fax 
1. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie  

ul.M. Konopnickiej 8 46-300 

Olesno 

34/3505125 

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności 

ul.M. Konopnickiej 8 46-300 

Olesno 34/ 3598388 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Oleśnie 

ul. Jaronia 2  

46-300 Olesno 

34/ 3583221 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Praszce 

 ul. Boczna 4E 

46 – 320 Praszka 

34/ 3591037 

5. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gorzowie Śląskim 

ul. Wojska Polskiego 15 

46 – 310 Gorzów Śląski 34/3594008 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rudnikach 

ul. Wojska Polskiego 12 

46 – 325 Rudniki 

34/3595072 

7. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Radłowie 

ul. Oleska 3  

46 – 331 Radłów 34/3599031 

8. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Dobrodzieniu 

Plac Wolności 1 

46-380 Dobrodzień 

34/ 3575100 

9. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Zębowicach 

ul. I. Murka 2 

46 – 048 Zębowice 

77/4216076 

10. Warsztat Terapii Zajęciowej w 

Oleśnie 

ul. Dworcowa 13a 

46-300 Olesno 34/3584057 

11. 

 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Uszycach 

Uszyce 19/18 

46-310 Gorzów Śl 

34/3502233 
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12. Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Sowczycach 

Sowczyce, ul. Długa 37 46-

300 Olesno 

667658575 

13. 

 

Dom Dziecka  

w Sowczycach 

Sowczyce, ul. Długa 37 46-

300 Olesno 

34/3596330 

 
 

14. Dom Pomocy Społecznej w Borkach 

Wielkich 

ul. Młyńska 1 

Borki Wielkie  

46-300 Olesno 

34/3596012 

15. Dom Pomocy Społecznej  

w Radawiu 

ul. Żwirowa 1 

Radawie  

46-048 Zębowice 

77/4216028 

16. Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy  

w Uszycach  

Uszyce 18/19 

46-310 Gorzów Śl. 

34/3593323 

17. Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy  

w Dobrodzieniu 

ul. Piastowska 35 

46-380 Dobrodzień 

34/3575248 

18. Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy  

w Julianpolu 

Julianpol 155  

46-325 Rudniki 

34/3506336 

19. Przychodnia Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia  

w Oleśnie 

 

ul. Krasickiego 22 

46 – 300 Olesno 34/3584090 

 

20. Publiczna Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna 

ul. Dębowa 3 

46 – 300 Olesno 

34/3582874 

21 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

ul. Pieloka 21 

46-300 Olesno 

34/3597833 

Źródło: dokumentacja wewnętrzna PCPR w Oleśnie 
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V  ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (wyniki badania ankietowego) 

 
 W listopadzie oraz grudniu 2012r. została przeprowadzona ankieta badająca opinie 

mieszkańców Powiatu Oleskiego na temat występujących problemów społecznych 

 w powiecie.  Ankieta została wysłana do Stowarzyszeń i Fundacji działających na terenie 

Powiatu Oleskiego. Kwestionariusz ankiety został także rozprowadzany przez pracowników  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie wśród klientów Centrum. Respondenci 

zostali wybrani w sposób losowy. W rezultacie w badaniach wzięło udział 107 mieszkańców. 

Trzy ankiety zostały odrzucone ze względu na niedostosowanie się do objaśnień i  zakreślanie 

więcej odpowiedzi, niż było to możliwe. Każda osoba miała możliwość zaznaczenia  

3 odpowiedzi w każdym zadanym pytaniu. Analizie poddano ankiety 73 kobiet i 31 

mężczyzn.   

 Ankietowani stanowili próbę reprezentującą mieszkańców Powiatu Oleskiego  

w każdym przedziale wiekowym, w każdej formie  aktywności zawodowej oraz na różnych 

poziomach wykształcenia. Dzięki tak dobranej grupie respondentów został uzyskany pogląd 

na aktualne problemy społeczne istniejące w powiecie, z jakim borykają się mieszkańcy 

wszystkich grup społecznych. Każda osoba miała możliwość wypowiedzenia się co do 

istniejących problemów społecznych, jak również miała możliwość naświetlenia problemów 

ukrytych, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. 

 

Wykres nr 3. Struktura płci respondentów badania ankietowego. 
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Wykres nr 4. Struktura wieku respondentów badania ankietowego. 

 

 

 
 
 

 

Wykres nr 5. Struktura wykształcenia respondentów badania ankietowego. 
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Wykres nr 6. Struktura respondentów badania ankietowego pod względem aktywności 

zawodowej. 

 

 
 
 

 

5.1 Problemy społeczne rodzin. 

 

Na samym początku ankiety skierowano pytanie dotyczące problemów społecznych 

rodzin. Zdefiniowano następujące priorytetowe problemy społeczne rodzin: 

 

□ Nieporadność życiowa  

□ Ubóstwo  

□ Bezrobocie  

□ Alkoholizm  

□ Bezradność opiekuńczo-wychowawcza  

□ Brak dostępu do poradnictwa psychologiczno-prawnego  

□ Niski poziom wzajemnej pomocy pomiędzy rodzinami  

□ Zanikanie tradycyjnych form spotkań rodzinnych  

□ Niepełnosprawność członka rodziny  

□ Brak instytucjonalnej opieki (np. dzienny dom pobytu, świetlice ) dla osób zależnych  

(dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne)  

 

Pierwsze pytanie ankiety brzmiało: „Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/Pani za 

najważniejsze na terenie naszego powiatu?”. Strukturę odpowiedzi zaprezentowano na  

wykresie.  
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Wykres nr 7. Struktura odpowiedzi na pytanie „Jakie problemy społeczne rodzin uważa 

Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?” 

 

Jak wynika z analizy ankiet, do najważniejszych problemów społecznych  rodzin 

widzianych oczami mieszkańców Powiatu Oleskiego zalicza się  bezrobocie, alkoholizm oraz 

brak instytucjonalnej opieki.  

           Bezrobocie jest jednym z głównych problemów społecznych zarówno w skali kraju jak 

 i naszego powiatu. Bezrobocie jest jedną z przyczyn pogarszania się stanu rodziny. Długi 

okres pozostawania bez pracy w efekcie może powodować  problemy opiekuńczo-

wychowawcze, rodzenie się przemocy, zanikanie autorytetu rodzicielskiego. Istnieje także 

duże prawdopodobieństwo przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorców 

osobowościowych, co w konsekwencji może doprowadzić do dziedziczenia statusu 

bezrobotnego. Kolejnym bardzo ważnym problemem rodzin jest alkoholizm. 

5.2 Problemy społeczne dzieci i młodzieży. 

Oceniając warunki społeczne w naszym powiecie, nie można pominąć grupy dzieci  

i młodzieży, którzy w ogromnej mierze odpowiedzialni są nie tyle za swój los jak i za 

przyszłe losy społeczeństwa. Przyglądając się tej grupie osób, zdefiniowano priorytetowe 

problemy dzieci i młodzieży:  

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Oleskim na lata 2013 -2020 

OLESNO 2012 Strona 60 

 

odzieży aktami przemocy domowej i szkolnej 

 

 

 

przez dzieci i młodzież  

 

 wolnego czasu  

 

Drugie pytanie ankiety brzmiało: „Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa 

Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?” Strukturę odpowiedzi 

zaprezentowano na poniższym wykresie.  

 

Wykres nr 8. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży 

uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?”                      

 

 

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, wśród przyczyn problemów społecznych 

dzieci i młodzieży, mieszkańcy najczęściej wymieniają: alkohol i papierosy – 32%, brak 

zorganizowanych form spędzania wolnego czasu – 30%, chuligaństwo – 16%  

i narkotyki 11%.   

Istotną kwestią dla społeczności lokalnej, ściśle związaną zarówno ze zjawiskiem 

„eurosieroctwa”, jak i z dysfunkcyjnością systemu rodzinnego, jest sygnalizowany problem 

trudności wychowawczych oraz obniżenia wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej wśród 
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młodzieży, już w wieku gimnazjalnym. Zbagatelizowanie pojawiających się problemów może 

w przyszłości skutkować pogłębieniem się aktów agresji, przeradzającej się w zachowania 

przestępcze oraz wzrostem nadużywania środków odurzających. Należy zastanowić się co jest 

przyczyną tych problemów. Czy brak autorytetów, słabe angażowanie się rodziców w proces 

wychowawczy, niedostateczna pedagogizacja rodziców czy też obniżenie dyscypliny szkolnej 

albo nieodpowiednia organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży? Otóż, aż 30% 

udzielonych odpowiedzi przez mieszkańców Powiatu Oleskiego świadczy o tym, że jednym  

z głównych problemów społecznych dzieci i młodzieży powiatu jest brak zorganizowanych 

form spędzania czasu wolnego. Niestety często zła sytuacja rodzinna, patologia rodziny, 

niezaradność i niedojrzałość rodziców, brak współpracy ze szkołą, to główne przyczyny złej 

organizacji czasu wolnego dziecka.  

5.3 Problemy społeczne osób starszych i niepełnosprawnych. 

Dla grupy społecznej jaką stanowią osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne 

zdefiniowano następujące problemy społeczne: 

□ Izolacja społeczna (samotność)  

□ Izolacja rodzinna (odrzucenie)  

□ Niezdolność do samoobsługi  

□ Niski poziom wrażliwości społecznej  

□ Ograniczony dostęp do placówek zapewniających całodobową opiekę  

□ Niewystarczająca ilość i zakres świadczonych przez uprawnione instytucje domowych 

usług opiekuńczych oraz domowych usług pielęgniarskich  

□ Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu wolnego 

□ Ograniczona dostępność do placówek użyteczności publicznej z powodu barier 

architektonicznych  

Trzecie pytanie ankiety brzmiało: „Jakie problemy społeczne osób starszych 

 i niepełnosprawnych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?” 

Strukturę odpowiedzi zaprezentowano na rysunku poniżej.  

 

 

Wykres nr 9. Struktura odpowiedzi na pytanie „Jakie problemy społeczne osób starszych 

 i niepełnosprawnych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?” 
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Największym problemem społecznym osób starszych i niepełnosprawnych według 

mieszkańców powiatu jest brak dostępu do placówek zapewniających całodobową opiekę – 

19 % odpowiedzi. Chcąc rozwiązywać istniejące wśród osób starszych i niepełnosprawnych 

problemy- samotność, ograniczony dostęp do placówek opiekuńczych oraz trudności  

z organizacją czasu wolnego, należy wziąć pod uwagę utworzenie w naszym powiecie Domu 

Dziennego Pobytu. Takie domy mają na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb i potrzeb 

wyższego rzędu ludzi starszych, chorych, samotnych, często z ustalonym stopniem 

niepełnosprawności. 

 

5.4 Problemy społeczne w obszarze edukacji. 

Aktywne i wykształcone społeczeństwo jest jednym z podstawowych czynników 

trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, dlatego należy zwrócić uwagę na problemy 

społeczne w obszarze edukacji w powiecie oleskim. Priorytetowymi problemami w tym 

zakresie są:  

□ Niedobór placówek wychowania przedszkolnego  

 

□ Niepełne wykorzystywanie bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki (ferie, wakacje)  

 

□ Brak form kształcenia zawodowego  

 

□ Brak form kształcenia specjalistycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie  

 

□ Niewystarczające wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  
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Podczas badania ankietowego mieszkańcy zostali poproszeni o wskazanie problemów, 

które wg nich są najważniejsze w obszarze edukacji. Wyniki ankiety prezentuje rysunek 

poniżej.  

Wykres nr 10. Struktura odpowiedzi na pytanie „Jakie problemy społeczne w obszarze 

edukacji uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?” 

 

W obszarze edukacji wg mieszkańców powiatu największym problemem jest niepełne 

wykorzystanie bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki - 35% odpowiedzi. Może to wynikać 

z tego, że zauważa się pasywne spędzanie ferii bądź wakacji przez uczniów w domu 

najczęściej przed komputerem. Niestety w wielu przypadkach rodziców nie stać, by 

zagwarantować dzieciom atrakcyjne możliwości rozwijania swoich zainteresowań i liczą na 

wzbogacenie oferty pozalekcyjnej zwłaszcza w czasie ferii i wakacji. Istotnym problemem wg 

ankietowanych jest brak form kształcenia specjalistycznego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie. Jednak w Powiecie Oleskim funkcjonuje m.in. Zespół 

Placówek Specjalnych w Praszce, Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uszycach, 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy  

w Dobrodzieniu i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Julianpolu. 
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5.5 Problemy w obszarze kultury i sportu. 

Działania w obszarze sportu i kultury dają możliwość uprawiania aktywnego trybu 

życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Sport to zjawisko społeczne obejmujące wszelkie formy 

aktywności ludzkiej.  

Zdiagnozowane problemy to: 

□ Niedobór organizacji pozarządowych inspirujących działalność kulturalną i sportową  

□ Niewystarczająca liczba lokalnych (osiedlowych) świetlic i ognisk kultury  

□ Nie w pełni wykorzystany potencjał historii i kultury regionu  

□ Niewykorzystany potencjał uzdolnionej i utalentowanej młodzieży  

□ Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych  

□ Brak krytych obiektów sportowych  

W badaniu ankietowym mieszkańcy zostali poproszeni o wskazanie problemów, które 

wg nich są najważniejsze w obszarze sportu i kultury. Wyniki odpowiedzi prezentuje rysunek 

poniżej.  

Wykres nr 11. Struktura odpowiedzi na pytanie „Jakie problemy społeczne w obszarze 

sportu i kultury uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszego powiatu?”  

 

 

 

W obszarze kultury i sportu największa liczba mieszkańców odczuwa brak imprez  

i wydarzeń środowiskowych. Następnym bardzo ważnym zauważalnym problemem jest 

niewystarczająca liczba lokalnych świetlic pozaszkolnych. 
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5.6  Bezpieczeństwo w Powiecie Oleskim. 

Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą każdego człowieka, a jej niezaspokojenie 

nie pozwala na realizację innych potrzeb i utrudnia rozwój jednostki. Osoby ankietowane, 

które oznajmiły, że nie czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania zostały 

poproszone o wskazanie przyczyny braku poczucia bezpieczeństwa. Do możliwych 

odpowiedzi zdiagnozowano takie problemy jak:  

 

□ Grupy młodzieży zakłócające spokój na ulicach miasta  

 

□ Naruszanie prawa i porządku publicznego przez osoby pozostające pod wpływem środków 

odurzających (alkohol, narkotyki, itp.)  

□ Kradzieże, włamania, rozboje  

 

□ Kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego  

 

□ Niezadowalająca aktywność Policji albo niezadowalająca praca Straży Miejskiej  

 

W badaniu ankietowym respondentom zadano pytanie: „Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie  

w Powiecie Oleskim”, a odpowiedzi prezentuje rysunek poniżej. 

 

Wykres nr 12. Struktura odpowiedzi na pytanie „Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie  

w Powiecie Oleskim?” 

 

Na pytanie dotyczące bezpieczeństwa w powiecie większość ankietowanych - aż 81% 

odpowiedziało, iż czuje się bezpiecznie.  

Osoby, które nie czują się bezpiecznie w swym miejscu zamieszkania wskazały źródła 

swych obaw. Wyniki prezentuje rysunek poniżej. 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Oleskim na lata 2013 -2020 

OLESNO 2012 Strona 66 

 

Wykres nr 13. Struktura odpowiedzi na pytanie „Co jest przyczyną braku poczucia 

bezpieczeństwa  w powiecie oleskim?” 

 

 

Jak ukazuje powyższy wykres uzyskane odpowiedzi są rozłożone prawie 

równomiernie wśród wszystkich odpowiedzi sugerowanych w tym pytaniu. Jak się okazuje, 

wg mieszkańców jedną z przyczyn braku poczucia bezpieczeństwa są kierowcy łamiący 

przepisy ruchu drogowego. 
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5.7 Obszary problemów społecznych w Powiecie Oleskim. 

Na zakończenie respondenci zostali poproszeni o wskazanie obszarów problemów 

społecznych, które wymagają pilnego podjęcia działania. Odpowiedzi przedstawiają się 

następująco: 

Wykres nr 14. Struktura odpowiedzi na pytanie „Które obszary problemów społecznych 

Pani/Pana zdaniem wymagają pilnego rozwiązania?” 

 

 

Z przedstawionych odpowiedzi wynika, że Powiat Oleski w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w latach 2013-2020 szczególnie powinien podjąć działania  

w zakresie rozwiązywania : 

 problemów społecznych rodzin, 

 problemów społecznych dzieci i młodzieży, 

 problemów społecznych osób starszych i niepełnosprawnych, 

 problemów społecznych w zakresie opieki zdrowotnej. 
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VI ANALIZA S W O T 

 

Przydatnym narzędziem badania ogólnej sytuacji powiatu jest analiza SWOT. Jest to 

jednocześnie kompleksowa metoda planowania strategicznego, pozwalająca odpowiedzieć na 

pytanie: „gdzie jesteśmy”.  

Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter słów angielskich:  

strenghts (mocne strony powiatu),  

weaknesses (słabe strony powiatu),  

opportunities (szanse występujące w otoczeniu),  

threats (zagrożenia występujące w otoczeniu).  

Analiza SWOT stała się nieodłącznym elementem procedur zarządzania 

strategicznego w wielu sferach życia społecznego i gospodarczego oraz w różnych skalach 

przestrzennych. Najczęściej stosowana jest jako synteza diagnozy wewnętrznych  

i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych. 

Powiat funkcjonuje w określonym otoczeniu,  tworzą go inne jednostki samorządowe, 

administracja rządowa i służby administracji specjalnych oraz ich wzajemne powiązania  

o charakterze organizacyjnym, społecznym, ekonomicznym, czy środowiskowym. 

Uwarunkowania zewnętrzne, które pozostają niezależne od decyzji władz lokalnych, 

 w istotny sposób determinują rozwój danej społeczności, a wpływ ten może być pozytywny 

bądź negatywny. Władze powiatu powinny monitorować zmiany, które zachodzą  

w otoczeniu, co pozwala na identyfikację istniejących, a także przyszłych szans i zagrożeń 

rozwoju i zminimalizuje wpływ ewentualnych, negatywnych skutków. Znajomość 

uwarunkowań powiatu pozwala na podjęcie działań sprzyjających rozwojowi potencjału 

lokalnego i wykorzystaniu nadarzających się okazji.  

Celem analizy SWOT jest określenie i analiza czynników pod kątem pozytywnego 

i negatywnego wpływu na rozwój powiatu. Pozwala to wyodrębnić następujące grupy 

czynników, zjawisk i procesów: 

szanse – pozytywne zewnętrzne (zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio 

wykorzystane staną się impulsem do rozwoju),  

zagrożenia – negatywne zewnętrzne (czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery),  

mocne strony – pozytywne wewnętrzne (atuty, walory powiatu),  

słabe strony – negatywne wewnętrzne ( zjawiska ograniczające możliwości rozwoju powiatu).  
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Mocne strony Słabe strony 

1. Współpraca władz samorządowych  

z instytucjami i organizacjami na rzecz realizacji 

programów z zakresu pomocy społecznej, 

bezrobocia, ochrony zdrowia oraz edukacji; 

2. Duża liczba organizacji pozarządowych  

o znacznym potencjale działania; 

3. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych; 

4. Dobrze rozwinięta infrastruktura placówek 

pomocowych w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzależnień od 

alkoholu; 

5. Wykwalifikowani pracownicy w jednostkach 

samorządowych; 

6. Umiejętność diagnozowania negatywnych 

zjawisk społecznych występujących w powiecie; 

7.Prężnie działające instytucje udzielające 

wsparcia rodzinom będącym w  kryzysie oraz 

doświadczających przemocy; 

8.  Upowszechnianie zasad bezpiecznego życia i 

rozwoju; 

9.  Duża liczba podmiotów i instytucji 

zaangażowanych w działania oraz rozwiązywania 

problemów na rzecz osób niepełnosprawnych; 

10.  Realizowanie lokalnych programów wsparcia 

z zakresu pomocy społecznej w tym dla  osób 

niepełnosprawnych; 

11. Rozwinięta infrastruktura edukacyjna, 

skierowana dla osób w każdym wieku, w tym dla 

osób niepełnosprawnych oraz dla młodzieży z 

problemami wychowawczymi; 

12.  Funkcjonowanie rodzin zastępczych  

i zawodowych;  

13. Różnorodność form wsparcia dla osób  

bezrobotnych proponowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy. 

 

1. Zbyt mała liczba rodzin zastępczych oraz 

niewystarczające środki na wsparcie rodzin 

zastępczych; 

2. Trudna sytuacja na rynku pracy. Wysoki 

odsetek osób długotrwale bezrobotnych; 

3. Niedostosowanie struktury kształcenia do 

potrzeb rynku pracy; 

4. Trudna sytuacja  osób niepełnosprawnych 

nieaktywnych zawodowo. Bariery utrudniające 

aktywizację zawodową;  

5. Ograniczone możliwości znalezienia pracy 

pomimo dodatkowych programów 

aktywizujących; 

6. Niedostateczne systemowe wsparcie osób 

starszych;  

7. Niedostosowanie przestrzeni miejskiej do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Bariery 

architektoniczne w miejscach użyteczności 

publicznej;  

8. Ograniczone środki na rzecz pomocy 

społecznej; 

9. Brak instytucjonalnej opieki dla osób 

starszych; 

10. Niewykorzystany potencjał społeczności 

lokalnej oraz niewystarczające środki 

finansowe na edukację społeczną i aktywność 

lokalną; 

11. Brak zabezpieczenia finansowego na 

działalność świetlic pozaszkolnych. 
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Szanse Zagrożenia 

1. Integracja środowisk lokalnych; 

2. Możliwość skutecznego pozyskiwania 

zewnętrznych środków finansowych; 

3. Aktywność społeczeństwa w podejmowaniu 

działalności gospodarczej oraz samo zatrudnienia; 

4. Współpraca władz samorządowych z 

instytucjami i organizacjami na rzecz realizacji 

programów z zakresu pomocy społecznej, 

bezrobocia, ochrony zdrowia oraz edukacji;  

5. Działania na rzecz aktywizacji osób z grup 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy; 

6. Upowszechnianie informacji dotyczących praw  

i problemów osób niepełnosprawnych; 

7. Podnoszenie skuteczności działania służb  

i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 

eliminowanie przyczyn i źródeł zagrożenia; 

8. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia 

dziecka i rodziny, wspieranie rozwoju  

i promowanie rodzinnej pieczy zastępczej; 

9. Podejmowanie działań mających na celu 

zapobieganie marginalizacji i wykluczaniu 

społecznemu rodzin oraz osób niepełnosprawnych; 

10. Realizacja programów gminnych 

 i powiatowych; 

11. Wykorzystywanie istniejącej już  infrastruktury 

społecznej;  

 

 

1.Dysfunkcje rodziny spowodowane przez 

migracje zarobkowe. Zwiększająca się liczba 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

2. Brak kandydatów na zawodowe 

 i niezawodowe rodziny zastępcze; 

3. Wzrost liczby dzieci o specjalnych 

 i specjalistycznych potrzebach edukacyjnych; 

4. Ukrywanie zjawiska przemocy domowej 

 i rówieśniczej; 

5. Niestabilność uregulowań prawnych; 

6. Brak motywacji do podnoszenia poziomu 

wiedzy z powodu trudności ze znalezieniem 

zatrudnienia; 

7. Bierna postawa osób niepełnosprawnych, 

nieaktywnych zawodowo; 

8. Zagrożenie demograficzne. Starzejące się 

społeczeństwo; 

9. Niski poziom aktywności społecznej oraz 

trudności w podejmowaniu wspólnych działań; 

10. Niewydolność systemu zarządzania 

 i finansowania ochron zdrowia oraz emigracja 

wykwalifikowanego personelu medycznego; 

11. Choroby cywilizacyjne, niebezpieczeństwo 

wystąpienia zachorowań i epidemii; 

12. Przestępczość i patologie społeczne; 

13. Koncentracja problemów w rodzinach 

korzystających z pomocy społecznej. 

Narastanie zjawiska „wyuczonej bezradności”. 
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VII CELE STRATEGII 

 

7.1 Misja strategii. 

 Misja wyraża wartości, jakie należałoby w wyniku jej wdrażania osiągać. Misja jest to 

zbiór przesłanek, które uzasadniają podjęcie działań dla rozwiązywania problemów 

społecznych oraz kształtowania polityki społecznej w powiecie. 

 Cele tworzące misję strategii obejmują spójne wartości, jakie można osiągać lub 

wzmacniać za pomocą działań strategicznych wspomagających rozwój społeczny.  

 Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Oleskim jest 

kształtowanie optymalnych warunków i jakości życia mieszkańców Powiatu Oleskiego. 

 Strategia opiera się na ukierunkowaniu działań w zakresie wspierania rodzin i uznaniu 

wartości z nią związanych jako podstawę życia społecznego. Dlatego za istotne stawiane są 

działania na rzecz ochrony dzieci i młodzieży oraz na rzecz rodzin wspierając je  

w prawidłowym pełnieniu swoich funkcji. 

 Strategia wspiera szeroko rozumianą politykę społeczną, której celem jest  

społeczeństwo zintegrowane i wolne od problemów wykluczenia społecznego,  

a zwłaszcza bezrobocia. 

 Przesłaniem strategii jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego 

wszystkim grupom społecznym. W związku z tym istotne staje się wspieranie tworzenia 

warunków sprzyjających aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz niwelowanie barier 

utrudniających prawidłowe funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych. 

Ważnym przesłaniem strategii jest także ukierunkowanie działań na rozwój 

profilaktyki zdrowotnej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Powiecie Oleskim. 

Dla efektywności strategii niezbędne będzie wspieranie zintegrowania systemu 

pomocy społecznej w Powiecie Oleskim. 

7.2 Cele strategiczne. 

Dla prawidłowej realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych niezbędne jest wskazanie celów, poszczególnych obszarów pomocy społecznej. 

Należy wskazać  zarówno  cele   strategiczne,  jak   również   operacyjne. 

Cele strategiczne to cele określone w szerszej perspektywie regionalnej jako cele, 

które mają się przyczynić do realizacji zadań strategii. Określenie celów uzależnione jest od 

przeprowadzonej diagnozy aktualnej sytuacji pomocy społecznej w powiecie. Są one 
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precyzowane w oparciu o kluczowe problemy społeczne, zidentyfikowane na podstawie 

analizy obszarów ściśle powiązanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej w regionie. 

Cele strategiczne przekładają te problemy na zadania zmierzające do ich rozwiązania.  

Celami operacyjnymi nazywamy cele szczegółowe prowadzące w efekcie do 

osiągnięcia zamierzonego celu strategicznego. Każdemu z celów operacyjnych 

przyporządkowano kierunki działania, które będą realizowane poprzez zadania. Cele zostały 

zdefiniowane zgodnie z zasada strategicznego podejścia, która polega na koncentracji uwagi 

na kluczowych obszarach i najważniejszych problemach wymagających interwencji. 

Po wnikliwiej analizie sytuacji społecznej w Powiecie Oleskim wyodrębniono 

następujące najważniejsze cele strategiczne, wymagające realizacji: 

 

 I Opieka nad dzieckiem i rodziną - Opieka nad dzieckiem i rodziną winna być 

podstawą wszelkich działań społecznych w powiecie, ponieważ właśnie w rodzinie następuje 

„formowanie” dziecka do życia społecznego i kształtowanie jego charakteru i nawyków. 

Wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny wpływają na rozwój dzieci, a przez to na całą 

społeczność lokalną. Trudne sytuacje życiowe, które spotykają rodziny mogą być 

krótkotrwałe (jednostkowe, przejściowe) lub długotrwałe. Niezależnie od trwałości bądź 

przejściowości takiej sytuacji, brak reakcji i pomocy może spowodować nieodwracalne 

zmiany w procesie funkcjonowania rodziny. Ważne staje się zatem stałe monitorowanie 

rodzin, które są obecnie i mogą być w przyszłości zagrożone trudną sytuacją życiową oraz 

„wczesna identyfikacja” problemów zachodzących w tych rodzinach. 

Każda rodzina powinna posiadać pewność, że może liczyć na pomoc w sytuacjach 

trudnych dzięki skutecznemu systemu udzielania pomocy. Do osiągnięcia tego celu potrzebny 

jest sprawnie funkcjonujący system wsparcia na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

zapewniający - dzięki współpracy poszczególnych służb i kompetencji kadry - różnorodne 

formy pomocy, w szczególności uprzedzający sytuacje kryzysowe i zabezpieczający 

poszanowanie praw dzieci.  Dla osób potrzebujących musi zostać zapewnione poradnictwo 

specjalistyczne. Należy także  uwrażliwić mieszkańców powiatu na los dzieci pozbawionych 

prawidłowej opieki rodzicielskiej, co powinno się przyczynić się do powstawania nowych 

rodzin zastępczych. 

II  Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych  

i niepełnosprawnych- Osoby starsze i  niepełnosprawne w swym życiu ciągle napotykają 

trudności pojawiające się w skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych  
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w ich najbliższym otoczeniu czyli ich miejscu zamieszkania.  Z powodu występujących 

uszkodzeń i ograniczeń związanych z niepełnosprawnością, bądź z upływającym wiekiem, 

osoby z tej grupy nie mogą przezwyciężać tych trudności w taki sposób jak inni ludzie. 

Problemy osób starszych i niepełnosprawnych wymagają pilnego rozwiązania, w dodatku 

zauważyć należy, że występujące bariery często są zwiększane przez zachowania 

społeczeństwa. Każdemu mieszkańcowi powiatu przysługuje prawo do prowadzenia takiego 

życia i osiągania takich celów jakie stawiają sobie inni obywatele. Osoby w/w grup 

potrzebują wsparcia ze strony społeczeństwa, dlatego jednym z celów Strategii jest pomoc 

 i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

III Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i ograniczenie zjawiska wykluczenia 

społecznego - Bezrobocie jest jednym z najważniejszych problemów występujących  

w powiecie. Jest jedną z najpoważniejszych barier wzrostu gospodarczego i zagrożeniem dla 

rozwoju społecznego. Bezrobocie jest też główną przyczyną ubożenia społeczeństwa.  

Przeciwdziałanie temu zjawisku to przede wszystkim działania zmierzające do 

aktywizacji społecznej, zawodowej i gospodarczej osób bezrobotnych. 

Najważniejsze problemy lokalnego rynku pracy to: 

1. Wysoki wskaźnik bezrobocia  

2. Nierówność szans na rynku pracy (szczególnie trudna sytuacja kobiet i osób 

niepełnosprawnych) 

3. Roszczeniowa postawa osób bezrobotnych wobec rynku i działalności instytucji rynku 

pracy (niski stopień aktywności) 

IV Rozwój profilaktyki zdrowotnej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa  

w Powiecie Oleskim - Istotnym elementem mającym duży wpływ na poziom zdrowotności 

mieszkańców powiatu jest szeroki zakres działań służących promocji zdrowia i zdrowego 

stylu życia. Rolą władz samorządowych może być tu prowadzenie i promocja działań 

 z zakresu profilaktyki zdrowia. Bardzo ważna jest także  poprawa bezpieczeństwa obywateli 

na terenie powiatu.  
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Cel 

strategiczny 
Cel operacyjny Kierunki działania Realizatorzy Źródła 

finansowania 

Wskaźniki 

oceny 

efektywności 

Termin 

realizacji 

 

 

 

 

 

 
1.  

Opieka nad 

dzieckiem 

 i rodziną 

1.1 Wspieranie 

rodziny we 

właściwym 

pełnieniu jej 

funkcji 

 Świadczenie pomocy społecznej rodzinom, żyjącym  

w trudnych warunkach materialnych 

OPS,  

PCPR, 

KPP, 

PPPP,  

PTiUodA, 

organizacje 

pozarządowe 

środki własne 

gminy  

i powiatu, 

EFS, UE 

- liczba rodzin 

objętych 

wsparciem, 

- liczba 

udzielonych 

świadczeń, 

- liczba 

realizowanych 

programów 

 

 

2 

0 

1 

3 

- 

2 

0 

2 

    0 

 Systematyczna praca socjalna z rodzinami mającymi 

problemy opiekuńczo – wychowawcze polegające m.in. 

na diagnozie: deficytów w zakresie pełnienia ról 

rodzicielskich, wydolności opiekuńczo – 

wychowawczej, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie 

sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym  

i rówieśniczym 

 Rozbudowa sieci poradnictwa rodzinnego oraz 

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

przemocy w rodzinie oraz uzależnień od alkoholu oraz 

innych środków psychoaktywnych. 

 Promocja i realizacja programów profilaktycznych, 

terapeutycznych,  psychoeduakcyjnych, skierowanych 

do rodziców i dzieci 

 Współpraca z podmiotami pracującymi na rzecz rodziny 

w zakresie kreowania i upowszechniania pozytywnych 

wzorców funkcjonowania rodziny. 

1.2 Promocja 

 i rozwój 

zastępczej 

formy opieki 

 

 Promocja idei rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

PCPR, OPS 

 

środki własne 

powiatu   

i gminy, UE 

  

- liczba 

utworzonych 

rodzin 

zastępczych, 

- liczba 

szkoleń dla 

rodzin, 

- liczba 

spotkań grup 

wsparcia, 

 

 

 

 Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka 

 Zapewnienie pomocy   i wsparcia osobom sprawującym 

rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach 
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grup wsparcia oraz rodzin pomocowych - liczba osób 

korzystających 

z poradnictwa  Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób 

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci 

oraz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 

zastępczej 

 Współpraca z  gminami, jednostkami organizacyjnymi 

gminnymi i powiatowymi w celu powrotu dziecka do 

rodziny biologicznej 
1.3 Pomoc  

w usamodzielnie-

niu się 

wychowanków 

placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych 

i rodzin 

zastępczych 

 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki PCPR, 

DD, 

PUP, 

UG 

środki własne 

gminy  

i powiatu, EFS 

- liczba osób 

objętych 

pomocą, 

- wysokość 

udzielonych 

świadczeń, 

- liczba osób 

korzystających 

z poradnictwa 

 

 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

 Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 

 Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych 

 Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia 

 Poradnictwo specjalistyczne 

1.4 

Wyrównywanie 

szans 

edukacyjnych 

dzieci  

i młodzieży 

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 

poprzez i rozwój placówek wsparcia dziennego oraz 

poprzez sport, rekreację i kulturę 

OPS, Szkoły, 

Ośrodki 

szkolno-

wychowawcze, 

PCPR, DD, 

PPPP,  

OHP 

 

środki własne 

gminy 

 i  powiatu, 

EFS, UE 

  

- liczba 

placówek 

wsparcia 

dziennego, 

- liczba 

realizowanych 

programów 

oraz liczba 

osób nimi 

objętych 

 Współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania 

problemów wychowawczych 

 Rozwój i wzbogacanie istniejących programów 

profilaktycznych  i edukacyjnych 

 Uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb 

edukacyjnych dzieci i młodzieży 

 Stymulowanie aktywności twórczej, rozbudzanie 

aspiracji edukacyjnych młodzieży 
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Cel strategiczny Cele operacyjne Kierunki działań Realizatorzy Źródło 

finansowania 

Wskaźniki oceny 

efektywności 

  Termin 

realizacji 
 

 

 

 

 
 

2 

0 

1 

3 

- 

2 

0 

2 
 

 

 

 

 

 

 

2.  

Pomoc  

i przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu osób 

starszych 

i niepełno-

prawnych 

2.1 Zwiększanie 

aktywności 

społecznej  

i przeciwdziałanie 

marginalizacji 

społecznej osób 

starszych 

 i niepełno-

sprawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie programów i projektów 

aktywizujących osoby starsze  

i niepełnosprawne 

PCPR, 

organizacje 

pozarządowe, 

ŚDS, WTZ- y, 

Urzędy 

Miejskie  

i Gminne, 

Starostwo 

Powiatowe, 

placówki 

oświatowe 

środki własne 

gminy  

i  powiatu, 

EFS, UE 

 

- liczba 

programów, 

wydarzeń, 

organizacji  

- liczba osób 

objętych 

programami, 

- liczba 

zlikwidowanych 

barier 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

1 

3 

- 

2 

0 

2 

    0 

 Organizacja wydarzeń kulturalno-

oświatowych dostępnych dla osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

 Wspieranie organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób starszych 

 i niepełnosprawnych. 

 Działania na rzecz integracji 

międzypokoleniowej oraz integracji 

różnych grup społecznych. 

 Likwidacja barier architektonicznych  

w miejscach użyteczności publicznej 

 Podnoszenie świadomości społeczeństwa 

na prawa i potrzeby osób starszych i 

niepełnosprawnych 

 Zwiększenie dostępności do edukacji dla 

osób starszych i niepełnosprawnych 

 Ułatwienie dostępu dla osób starszych 

 i niepełnosprawnych  do informacji 

 o możliwych formach pomocy 

2.2 Rozbudowa 

zaplecza 

instytucjonalnego 

 i pozainstytucjonal-

nego na rzecz 

rozwiązywania 

problemów 

 Poprawa jakości świadczonych usług, 

skierowanych do 

ludzi starszych i niepełnosprawnych 

PCPR,GOPS- y, 
organizacje 

pozarządowe, 

ŚDS, WTZ, 

Urzędy 

Miejskie 

 i Gminne, 

środki własne 

gminy i  

powiatu, 

EFS, UE 

 

- liczba 

wolontariuszy 

- liczba 

organizacji,  

z którymi 

prowadzona jest 

współpraca 

 

 Rozwój wolontariatu 

 
 

 Aktywizacja środowiska do wspólnych 

działań społecznych 
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społecznych ludzi 

starszych i 

niepełnosprawnych 

 

 Współpraca z instytucjami, organizacjami 

 i Kościołami, które prowadzą działania na 

rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

Starostwo 

Powiatowe, 

placówki 

oświatowe 

- liczba osób 

korzystających  

z poradnictwa 

  Utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla 

osób starszych i niepełnosprawnych 

 Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 

wspierającego osoby starsze, 

niepełnosprawne i rodziny opiekujące się 

nimi 

2.3 Rehabilitacja 

społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 

 Prowadzenie działań z zakresu aktywizacji 

społecznej osób niepełnosprawnych 

poprzez realizację projektów 

finansowanych z Unii Europejskiej 

PCPR, 

PFRON, 

organizacje 

pozarządowe, 

ŚDS, WTZ- y, 

Urzędy 

Miejskie 

 i Gminne, 

Starostwo 

Powiatowe, 

placówki 

oświatowe 

środki własne 

gminy i  

powiatu, 

EFS, 

PFRON, UE 

- liczba 

realizowanych 

projektów 

- liczba osób 

korzystających  

z dofinansowania 

- liczba 

zlikwidowanych 

barier 

- liczba placówek 

korzystających 

 z dofinansowania 

 Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w 

turnusach i wyjazdach rehabilitacyjnych 

 Finansowe wspieranie wydarzeń 

integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych 

i kulturalne dla osób starszych i 

niepełnosprawnych 

 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

 iśrodki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych 

 Likwidacja barier w komunikowaniu, 

technicznych i architektonicznych wg. 

indywidualnych potrzeb osoby 

niepełnosprawnej 

 Dofinansowanie tworzenia i działania 

placówek wspierających osoby 

niepełnosprawne 
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 Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działania Realizatorzy Źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

oceny 

efektywności 

Termin 

realizacji 

 

 

3.  

Przeciwdziałanie 

zjawisku 

bezrobocia 

 i ograniczenie 

zjawiska 

wykluczenia 

społecznego 

 

3.1 Aktywizacja 

zawodowa osób 

bezrobotnych 

 Opracowanie i realizacja programu promocji 

zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

PUP 

 

środki własne 

powiatu , 

EFS, UE 

- liczba osób 

biorących 

udział  

w programie 

- liczba osób 

objętych 

pomocą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

1 

3 

- 

2 

0 

2 

0 

 Udzielanie pomocy w znalezieniu pracy bezrobotnym  

i poszukującym pracy poprzez pośrednictwo pracy, 

poradnictwo zawodowe, informację zawodowa oraz 

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 

 Aktywizacja bezrobotnych poprzez organizację 

różnorodnych form wsparcia wynikających z ustawy  

a dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, takich jak m. in.: staże, prace 

interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, refundację 

stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

 Inicjowanie oraz organizowanie kontaktów 

bezrobotnych z pracodawcami 

 Upowszechnienie informacji o usługach  

i instrumentach rynku pracy oferowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy 

3.2 Wzrost 

aktywności osób 

niepełnosprawnych 

na rynku pracy 
 

 Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych - PFRON - organizowanie i 

finansowanie usług i instrumentów rynku pracy na 

rzecz bezrobotnych niepełnosprawnych oraz osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy 

niepozostających w zatrudnieniu 

PUP, WTZ, 

szkoły, 

PCPR, ŚDS 

środki własne 

gminy i 

powiatu, 

PFRON, 

EFS, UE 

- liczba osób 

korzystających z 

dofinansowania 

-  liczba osób 

biorących udział 

w programach 

 i projektach 
 Wsparcie finansowe pracodawców tworzących miejsca 

pracy dla osób niepełnosprawnych figurujących  

w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy 

 Realizacja projektów i programów na rzecz osób 

niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo 
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3.3 Promocja 

przedsiębiorczośc

i 

 Propagowanie idei przedsiębiorczości wśród osób 

bezrobotnych poprzez udzielenie wsparcia 

finansowego osobom zamierzającym rozpocząć 

działalność gospodarczą 

PUP 

UG, powiat 

 

 

 

środki własne 

gminy i 

powiatu, 

EFS, UE 

 

 

 

- liczba osób 

korzystających z 

dofinansowania 

- liczba szkoleń 

 Pomoc doradczo - konsultacyjna w zakresie 

możliwości ubiegania się o środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

 Organizację szkoleń przygotowujących merytorycznie 

osoby bezrobotne do prowadzenia własnej firmy 

 Udzielanie przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w 

związku z tworzeniem miejsc pracy dla osób 

pozostających bez zatrudnienia 

3.4 Współpraca 

 z samorządami 

lokalnymi na 

rzecz aktywizacji 

zawodowej 

 Bieżący monitoring sytuacji osób bezrobotnych, 

współpraca z OPS, opracowanie wspólnych projektów 

i programów aktywizacji bezrobotnych 

PUP, 

PCPR, UG. 

Szkoły, 

OPS 

Starostwo 

Powiatowe 

 

 

 

środki własne 

gminy i 

powiatu, 

EFS, UE 

 

- liczba 

instytucji 

wspierających 

osoby 

bezrobotnych 
 Organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Organizacja spotkań informacyjnych dotyczących 

możliwości aktywizacji w gminach i sołectwach 

 Dostosowanie kierunków kształcenia w powiecie do 

potrzeb lokalnego rynku pracy 
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Cel 

strategiczny 

Cel operacyjny Kierunki działania Realizatorzy Źródła 

finansowania 
Wskaźniki 

oceny 

efeltywności 

Termin 

realizacji 

 

 

 

4.  
Rozwój 

profilaktyki 

zdrowotnej 

 i podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa 

w powiecie 

 

 

4.1 Inicjowanie 

 i promocja 

działań 

dotyczących 

zachowań 

prozdrowotnych  

 

 Bezpłatne badania profilaktyczne Szpital Powiatowy  

w Oleśnie, zakłady 

opieki zdrowotnej,  

OPS, PSSE, 

placówki 

oświatowe z terenu 

powiatu, 

organizacje 

pozarządowe,  

Narodowy 

Fundusz 

Zdrowia, 

środki 

powiatu,  

EFS, 

sponsoring, 

UE 

- liczba osób 

korzystających 

z badań 

-liczba 

przeprowadzon

ych szkoleń, 

programów 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

1 

3 

- 

2 

0 

2 

0 

 Prowadzenie szkoleń i spotkań metodycznych  

 Realizacja działań w ramach światowych i 

ogólnopolskich akcji prozdrowotnych 

dotyczących m.in. profilaktyki HIV/AIDS, walki 

z nałogiem palenia tytoniu, racjonalnego 

odżywiania. 

 Popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego 

żywienia 

 Prowadzenie programów i akcji w zakresie 

edukacji prozdrowotnej. 

4.2 Zwiększenie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

 Promowanie dobrych praktyk i postaw 

obywatelskich w zakresie bezpieczeństwa 

KPP, Starostwo 

Powiatowe  

w Oleśnie, 

UG, placówki 

oświatowe 

terenu powiatu, 

organizacje 

pozarządowe, 

 

MSWiA, 

środki 

powiatu, 

środki własne 

gminy i 

powiatu, 

EFS, UE 

  

- liczba 

zrealizowanych 

programów, 

kampanii,  
 Pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie 

 Realizowanie programów profilaktycznych 

ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji 

wśród dzieci oraz używania nikotyny, alkoholu, 

narkotyków oraz innych substancji 

uzależniających 

 Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu 

poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
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VIII  WDRAŻANIE I MONITORING STRATEGII 

Strategia zawiera zadania, które stanowią wyzwanie dla całej społeczności lokalnej  

i wszystkich instytucji publicznych i niepublicznych działających na polu polityki społecznej 

w powiecie. Sukces w działaniach na rzecz wdrażania Strategii będzie zapewniony tylko 

wówczas, gdy zawiązane i realizowane będzie szeroko rozumiane partnerstwo wielu instytucji 

zarówno na szczeblu gmin jak i powiatu (Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, ośrodki pomocy społecznej, urzędy gmin, szkoły, policja, 

sąd rejonowy, Zakłady Opieki Zdrowotnej, organizacje pozarządowe i inne). Taka zasada 

partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej 

Unii Europejskiej. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku pozyskiwania środków  

(z funduszy Unii Europejskiej), gdzie preferowane są zadania na dużą skalę, rozwiązujące 

problemy zasadnicze dla społeczności. 

Ponadto podstawą skutecznego wdrażania Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych jest  monitorowanie i ocena realizacji. Monitorowanie ma służyć  

badaniu i ocenie efektywności realizacji celów i zadań, a także poziomu ich osiągnięcia. 

Monitoringiem strategii zajmować się będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Oleśnie. Dla sprawnego przebiegu procesu monitorowania i wdrażania strategii zostanie 

wyznaczona osoba, która będzie zajmować się koordynacją zadań wskazanych w strategii.  

Pozwoli to na ewentualne wprowadzanie korekt, gdyż strategia jest dokumentem 

elastycznym, otwartym i należy w nim wprowadzać zmiany zgodnie z zachodzącymi  

w otoczeniu procesami, nowymi uregulowaniami prawnymi, nowymi możliwościami 

pozyskiwania środków zewnętrznych, itp. 

      Nadzór nad  Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Oleskim 

sprawować  będą: 

1. Rada Powiatu Oleskiego, która przyjmuje strategię i zatwierdza  zmiany do strategii. 

2. Starosta Powiatu Oleskiego, odpowiedzialny za realizację strategii i uwzględnienie 

harmonogramu realizacji strategii przy tworzeniu projektu budżetu. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w bieżącym monitorowaniu i ocenie realizacji 

Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

4. Instytucje gminne, powiatowe działające w obszarach pomocy społecznej, pieczy      

zastępczej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, edukacji, rynku pracy oraz 

organizacje pozarządowe. 
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Dla kontroli merytorycznej Strategii, zostaną powołani  przedstawiciele lokalnych 

środowisk społecznych. Na cyklicznych spotkaniach  dokonywana będzie priorytetyzacja 

zadań do realizacji na kolejne okresy obowiązywania Strategii przy uwzględnieniu 

zmieniających się czynników środowiska zewnętrznego 

Pierwszym etapem wdrożenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych będzie upowszechnienie dokumentu poprzez opublikowanie na stronie 

internetowej Powiatu Oleskiego oraz przekazanie odpowiednim jednostkom Powiatu 

Oleskiego. 

 

 

 

IX  ZAKOŃCZENIE 

Cele strategiczne oraz operacyjne sformułowane zostały w oparciu o analizę sytuacji 

społecznej Powiatu Oleskiego. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

ma służyć harmonijnemu rozwojowi Powiatu Oleskiego oraz poprawie jakości życia. 

Jednocześnie ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pewnych grup ludności 

oraz pomocy w przezwyciężaniu problemów społecznych. Powiatowa Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi narzędzie do pozyskiwania środków 

finansowych na realizację zadań polityki społecznej z funduszy europejskich. Jest również 

dokumentem niezbędnym do opracowywania innych programów określających metody 

realizacji wyznaczonych celów. 
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XII WYKAZ SKRÓTÓW 

PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie 

UE- fundusze strukturalne Unii Europejskiej 

EFS- Europejski Fundusz Społeczny 

MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

NZOZ – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 

PZOON - Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

DD- Dom Dziecka 

WTZ- Warsztat Terapii Zajęciowej 

DPS – Dom Pomocy Społecznej 

ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy 

KPP – Komenda Powiatowej Policji 

PPPP- Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

PTiUodA – Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 

PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

MSWiA- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

OHP – Ochotnicze Hufce Pracy 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

 


