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I. WSTĘP 

 Diagnoza lokalna dotycząca wyzwań społecznych na terenie powiatu opatowskiego 

została opracowana przez Lokalną Grupę Działania w Opatowie w partnerstwie 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, Stowarzyszeniem „Akademia 

Pomysłu” w Bidzinach, gminą Sadowie i gminą Wojciechowice.  

 Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz konieczność wypracowania 

skutecznych form działania wymaga profesjonalnego i systematycznego diagnozowania 

problemów społecznych w skali Powiatu Opatowskiego w oparciu współpracę z instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną oraz podmiotami 

działającymi w szerokim obszarze polityki społecznej obejmującym oświatę, służbę zdrowia. 

 W oparciu o rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 

obszarze spraw społecznych istotną rolę odgrywa system środowiskowego wsparcia oraz 

deinstytucjonalizacja pomocy społecznej poprzez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 

wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, pedagogiczne, terapię i pracę połączoną ze 

stymulowaniem postaw pro społecznych wśród lokalnej społeczności. Powinno się to 

odbywać m.in. poprzez tworzenie grup wsparcia, klubów seniora, żłobków, punktów 

przedszkolnych, świetlic środowiskowych, punktów konsultacyjno –doradczych, punktów 

interwencji kryzysowej. Problemy społeczne nie są cechą pojedynczych osób, ale całych 

środowisk, rodzin i grup społecznych. Systemowe podejście instytucji pomocowych daje 

szansę na rozwiązania strukturalne i skuteczne przywracanie osób do samodzielnego 

funkcjonowania w społeczeństwie.  

 Diagnoza lokalna dotycząca wyzwań społecznych na terenie powiatu opatowskiego 

pozwoli nie tylko na ujęciu problemu w formie danych statystycznych, określeniu potrzeb 

i rezultatów czy rozszerzeniu form pomocy wsparcia środowiskowego w partnerstwie, ale 

również pozwoli na skuteczne rozwiązanie problemów poszczególnych grup docelowych 

poprzez publiczno-prywatne partnerstwa w dobrze pojętym interesie publicznym oraz da 

szansę na skuteczniejsze działania w sferze łagodzenia problemów społecznych w Powiecie 

Opatowskim. 

  Diagnoza lokalna dotycząca wyzwań społecznych na terenie powiatu opatowskiego 

jest zgodna z dokumentami regionalnymi: Wojewódzkim Programem Wyrównywania Szans 

Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2014-

2020, Strategią Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012–2020, 

Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020 przyjętą 

Uchwałą Nr XII/81/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 września 2011 r., Programem 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opatowskim na lata 2014-2020 

przyjętym Uchwałą Nr XL.8.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 III 2014 r., 



Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Opatowskiego na lata 2015 -2020 przyjętego 

Uchwała Nr VI.15. 2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r. 

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

 

1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy ustrojowej Państwa zaistniał nowy podmiot 

samorządowy - powiat. Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca  

1998 roku został utworzony Powiat Opatowski. Obejmuje osiem gmin tj. Opatów, Ożarów, 

Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice. 

 

Podstawowe dane terytorialno-ludnościowe 

Według danych Urzędu Statystycznego Powiat Opatowski na dzień 31 grudnia 2015 r. 

zamieszkiwało  53 821 osób, w tym 27 116 kobiet i 26 705 mężczyzn. 

W strukturze demograficznej mieszkańców powiatu – podobnie jak w latach ubiegłych 

dominują kobiety. 

 

Tabela: Ludność Powiatu Opatowskiego z podziałem na gminy 

 
Powierzchnia 

(km²) 

Ludność Gęstość 

zaludnienia 

(os./km²) Ogółem w tym kobiet 

Powiat 911 53 821 27 116 61 

Opatów 
114 12 030 6220 106 

Ożarów 
183 11 031 5572 60 

Baćkowice  
96 4958 2403 52 

Iwaniska 105 6815 3328 65 

Lipnik 81 5429 2723 67 

Sadowie 
82 4044 2079 49 

Tarłów 
164 5383 2729 33 

Wojciechowice  
86 4131 2062 48 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach „Województwo Świętokrzyskie -podregiony, powiaty, gminy 2016”(dane na 31.12.2015 r.) 

 



 
 

 Szacunkowa liczba osób niepełnosprawnych w Powiecie Opatowskim wynosi – 7 661 

osób (dane z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. przeprowadzone przez Główny 

Urząd Statystyczny) tj. ok. 14 % ogółu mieszkańców powiatu. 

 Szacunkowa liczba osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy – 83 osoby, 

osoby niepełnosprawne poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu – 21 osoby (dane 

na dzień 31.12.2016 r. z Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie).  

Szacunkowa liczba danych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie: 

Tabela: Działania związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie podejmowane przez 

jednostki powiatowe 

Działanie 01.01.2013-

30.06.2014 

Liczba interwencji Policji w związku z przemocą domową 310 

Liczba wszczętych procedur 

„Niebieskiej Karty” 

Ogółem, w tym przez: 

-Policję 

-Ośrodek Pomocy Społecznej 

246 

142 

104 

Liczba porad udzielonych dotkniętym 

przemocą w rodzinie  

Ogółem, w tym przez: 

-Ośrodek Pomocy Społecznej 

-Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

-Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

243 

128 

27 

81 

7 

Liczba porad udzielonych sprawcom Ogółem, w tym przez: 50 



przemocy w rodzinie -Ośrodek Pomocy Społecznej 50 

Liczba osób objętych programem 

korekcyjno-edukacyjnym 

Ogółem, w tym przez: 

-Ośrodek Pomocy Społecznej 

52 

52 

Liczba spraw dotyczących przemocy w rodzinie zarejestrowanych przez Prokuraturę:  

W tym: liczba spraw zakończonych skierowaniem do sądu aktu oskarżenia z art. 207 Kodeksu Karnego: 

143 

41 
Źródło: Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

terenie Powiatu Opatowskiego na lata 2015 -2020 

 

 

Udział mieszkańców Powiatu Opatowskiego korzystających z pomocy społecznej: 573 

korzystało ze świadczeń MOPS/GOPS w gminach wchodzących w skład powiatu w tym 306 

osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych (155M, 151K) z dochodem poniżej 150% 

kryterium pomocy społ., 101 osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych (69M,32K) 

powyżej kryterium 150% -dane przedstawione na podst. danych z MOPS poszczególnych 

gmin powiatu za I-VI kwartał 2016r. Ponadto z MOPS/GOPS korzysta 166 seniorów (84M, 

82K)-dane MOPS/GOPS - 2016r. 

Porady podstawowej opieki zdrowotnej udzielone na 1 mieszkańca z terenu powiatu 

opatowskiego w 2015 r. wynosiły 4,4 –wg danych GUS. 

 

III. INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE OPATOWSKIM 

 Jednostki pomocy społecznej realizują politykę społeczną, której jednym z głównych 

zadań jest umożliwienie osobom, a także rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których same nie są w stanie pokonać, wykorzystując zarówno własne 

możliwości jak i posiadane zasoby. 

 Polityka społeczna – jest to celowe działanie państwa, związków zawodowych 

i innych organizacji, zmierzających do poprawy warunków bytu i pracy szerokich warstw 

ludności, usuwania nierówności społecznych oraz podnoszenia kultury życia. Do 

podstawowego katalogu polityki społecznej potrzeb można zaliczyć: praca zgodna z 

kwalifikacjami, odpowiedni dochód z pracy, bhp, ochrona zdrowia i pomoc w chorobie, 

odpowiednie warunki mieszkaniowe, możliwość wypoczynku i kulturalne spędzanie wolnego 

czasu od pracy. Ponadto sfera zainteresowań polityki społecznej rozciąga się na sprawy 

kształcenia zawodowego i upowszechniani kultury oraz walki ze zjawiskami patologii 

społecznej. 

 We współczesnej Polsce przedmiotem szczególnej uwagi polityki społecznej są 

przeszkody, które blokują możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich. 

Problemy społeczne charakteryzują się występowaniem na masową skalę skrajnie trudnych 

sytuacji w życiu jednostek i rodzin. Uważa się, że najważniejszymi kwestiami społecznymi 

w Polsce są między innymi: ubożenie ludności, bezrobocie, problemy patologii społecznej, 

kwestia mieszkaniowa, ochrona zdrowia, luka edukacyjna oraz słabo rozwinięte wsparcie 

środowiskowe. 



 Prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej przysługuje: osobom 

posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania 

i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na 

osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej 

Polskiej, obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali 

zezwolenie na pobyt. 

 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

 ubóstwa, 

 sieroctwa, 

 bezdomności, 

 bezrobocia, 

 niepełnosprawności, 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

 przemocy w rodzinie, 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa, 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 

 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo - wychowawcze, 

 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

 alkoholizmu lub narkomanii, 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej”. 

 Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek, samej osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź też innej osoby, za zgodą osoby 

zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustanowionego ustawowo. 

 Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu. Osoba lub rodzina może zgłosić 

się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki 

znajdują się w każdej gminie).Decyzje   przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy 

wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego, rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie 

pisemnej. 



 Rodzaje świadczeń: zasiłki pieniężne (celowy, okresowy, stały), renta socjalna, 

pożyczki na usamodzielnienie się, usługi opiekuńcze (udzielenie schronienia, posiłków   

ubrania), pokrycie wydatków na cele zdrowotne i kosztów pogrzebu, pobyt w domu pomocy 

społecznej. 

 Pomoc społeczna niezwykle silnie określa rodzinę jako podstawową komórkę 

społeczną. Sama ustawa o pomocy społecznej przyjmuje za adresata pomocy rodzinę jako 

całość. Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Małżeństwo, macierzyństwo i rodzina 

uznawane są za bardzo ważne instytucje społeczne i jako takie znajdują się pod opieką i 

ochroną. 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie wykonuje następujące zadania 

dotyczące pomocy społecznej i wspierania rodziny: 

1. Realizacja programów na rzecz dziecka i rodziny oraz osób niepełnosprawnych 

w ramach powiatowej strategii rozwoju powiatu opatowskiego. 

2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. 

3. Organizowanie  opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej. 

4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców. 

5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w 

całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych, 

na terenie innego powiatu. 

6. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze typu 

rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, rodziny zastępcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze. 

7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze 

typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy pomocy społecznej dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiety w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady 

poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę 

lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się. 



8. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, mającym trudność w integracji ze środowiskiem. 

9. Umieszczanie w domach pomocy społecznej na terenie powiatu na podstawie 

skierowania z gminy. 

10. Prowadzenie mieszkań chronionych. 

11. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 

12. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w zakresie zadań na rzecz 

niepełnosprawnych dzieci i dorosłych oraz podmiotów prowadzących działalność dla 

niepełnosprawnych: 

1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i 

technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych i podmiotów 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. 

2. Domy Pomocy Społecznej Powiatu Opatowskiego 

Dom Pomocy Społecznej świadczy, na poziomie obowiązującego standardu, osobom 

wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: 

bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających  

z indywidualnych potrzeb. 

Na terenie Powiatu Opatowskiego funkcjonują: 3 domy pomocy społecznej na 376 

miejsc, 2 dla osób przewlekle psychicznie chorych: Dom Pomocy Społecznej Zochcinek na 

187 miejsc dla przewlekle psychicznie chorych kobiet i mężczyzn, Dom Pomocy Społecznej 

Czachów na 53 miejsca dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn oraz Dom Pomocy 

Społecznej Sobów z filą w Suchodółce na 136 miejsc dla niepełnosprawnych intelektualnie 

kobiet i mężczyzn. Wszystkie domy spełniają wymagane ustawowo standardy i służą osobom 

wymagającym wsparcia w formie schronienia oraz pomocy przy czynnościach 

samoobsługowych  ze względu na chorobę i istniejącą niepełnosprawność. 

Przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku działa Warsztat Terapii Zajęciowej dla 83 

osób niepełnosprawnych. Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką 



stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z 

indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym dla każdego uczestnika 

warsztatu przez Radę Programową Warsztatu. 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku prowadzi 

terapię zajęciową w pracowniach terapii zajęciowej m.in.: stolarskiej, ceramicznej, 

przyrodniczej, gospodarstwa domowego, plastycznej, muzycznej, krawieckiej, komputerowej. 

Na zajęcia do WTZ w Zochcinku uczęszcza 83 uczestników: w tym 30 kobiet i 53 mężczyzn. 

 

3. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze  

Na terenie Powiatu Opatowskiego funkcjonują następujące placówki opiekuńczo-

wychowawcze zapewniające dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakajają 

wszystkie potrzeby socjalno-bytowe, emocjonalne: 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym zapewnia pobyt 28 

dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. W tym 22 miejsca 

socjalizacyjne i 6 interwencyjnych. Wychodząc  naprzeciw potrzebom już 

usamodzielniającym się wychowankom utworzono mieszkanie chronione.  

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tarłowie zapewnia pobyt 14 dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. W tym 12 miejsc socjalizacyjnych i 

2 interwencyjne. 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Opatowie zapewnia pobyt 14 

dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. W tym 12 miejsc 

socjalizacyjnych i 2 interwencyjne. 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Specjalistyczno – Terapeutyczna w 

Opatowie zapewnia pobyt 14 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi. 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Ożarowie zapewnia pobyt 14 dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. W tym 12 miejsc socjalizacyjnych i 

2 interwencyjne. 

4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności działający 

na obszarze 2 Powiatów - Opatowskiego i Staszowskiego. 

W roku 2011 do zespołu wpłynęło do załatwienia 3399 spraw. 



Tabela . Liczba i cel przyjętych wniosków od osób po 16-tym roku życia. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1 Odpowiednie zatrudnienie 638 

2. Szkolenie zawodowe 5 

3. Uczestnictwo w terapii zajęciowej 23 

4. Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 236 

5. Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia 729 

6. Zasiłek stały 0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny 897 

8. Korzystanie z karty parkingowej 22 

9. Ulgi i uprawnienia 343 

10. RAZEM 2893 

 

Tabela . Liczba i cel przyjętych wniosków od osób przed 16-tym rokiem życia. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Świadczenie pielęgnacyjne 17 

2. Zasiłek pielęgnacyjny 487 

3. Inne 2 

4. RAZEM 506 

 

Tabela . Wydane orzeczenia osobom powyżej 16-go roku życia. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności 2813 

2. Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 42 

3. Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia  niepełnosprawności 103 

5. Ogółem wydane orzeczenia 2958 

6. W tym wydane orzeczenia pierwszorazowe zaliczające do:   

7. - stopnia znacznego 738 

8. - stopnia umiarkowanego 737 

9. - stopnia lekkiego 362 

10. Razem 1837 

 

Tabela . Wydane orzeczenia osobom poniżej 16-go roku życia. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 3 

2. Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 36 

3. Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 492 

4. Ogółem wydane orzeczenia 531 



W roku 2011 r w Zespole rozpatrzono 3489 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub 

stopnia niepełnosprawności. 

Tabela . Liczba wydanych legitymacji. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia 

na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności 

65 

2. Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia 

na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 

419 

3. Legitymacje wydane na podstawie orzeczeń innych organów 0 

4. Ogółem wydane legitymacje 484 

 

5. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez organizacje pozarządowe 

Na terenie Powiatu Opatowskiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: 

w Bidzinach prowadzone przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach, 

i w Czekarzewicach prowadzone przez Lokalną Grupę Działania z siedzibą w Opatowie. 

Warsztaty prowadzą działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych w formie stacjonarnej od poniedziałku do piątku. Uczestnikami obu 

warsztatów jest razem 120 osób niepełnosprawnych ze wskazaniem do udziału w terapii. 

Zajęcia w zakresie terapii zajęciowej prowadzone są w 8 pracowniach przez 

wyspecjalizowaną kadrę. Dodatkowo podopieczni korzystają z zajęć w postaci treningów, 

spędzania czasu wolnego, zajęć integracyjnych, grup wsparcia. 

 

6. Dzienny Dom Senior + 

W 2015 r. Powiat Opatowski utworzył ośrodek wsparcia Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. 

Obecnie do domu uczęszcza 18 osób powyżej 60 roku życia, w tym 15 kobiet i 3 mężczyzn. 

Zajęcia prowadzone są pod kątem aktywizacji społecznej, rehabilitacji ruchowej, spędzania 

czasu wolnego, terapii zajęciowej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, 

w godzinach 7.30-15.30. 

 

7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie, Ożarowie, Tarłowie 

Są to placówki wsparcia dziennego prowadzone przez samorząd gminny dla chorych 

psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Zadania Środowiskowego Domu 

Samopomocy obejmują w szczególności: 

- umożliwienie osobom niepełnosprawnym pozostanie w społeczności lokalnej, a tym 

samym w środowisku rodzinnym bez konieczności umieszczania ich w placówkach 

całodobowych, 

- podtrzymywanie efektów terapeutycznych, 



- wydłużenie okresu remisji choroby. 

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie są osoby zamieszkujące 

gminę Opatów, a uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie są osoby 

z terenu gminy Ożarów, uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy Tarłów są osoby 

z terenu gminy Tarłów. 

 

8. Schronisko w Lipowej i w Wąworkowie prowadzone przez organizacje 

pozarządowe 

Celem działania jest: 

- zaspokajanie potrzeb bytowych, socjalnych, kulturalnych i rekreacyjnych, 

 -organizowanie stacjonarnych usług opiekuńczych i innych ułatwień osobom 

utrzymującym się ze świadczenia emerytalnego, które z różnych przyczyn znalazły się w 

trudnych warunkach życiowych, 

 -prowadzenie działalności mającej na celu rozbudzenie obywatelskiego poczucia 

obowiązku do wzajemnego okazywania życzliwości i pomocy świadczonej ludziom starszym, 

lub mniej sprawnym fizycznie, nie będącym w stanie prowadzić samodzielnego gospodarstwa 

domowego,  

-organizowanie pomocy i usług opiekuńczych świadczonych przez osoby sprawne 

fizycznie ludziom niepełnosprawnym.  

 

9. Inne jednostki świadczące wsparcie z których mogą korzystać osoby 

potrzebujące: 

 

- Poradnia pedagogiczno - psychologiczna w Opatowie z filią w Ożarowie, 

- Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 8 gminach Powiatu 

Opatowskiego, 

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, które prowadzi m. in. Świetlicę Środowiskową im. 

Jana Pawła II  

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom prowadzące Świetlicę „Nasz Mały Dom” przy 

Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. 

- Powiatowy Punkt Konsultacyjno Doradczy z siedzibą w budynku Starostwa 

Powiatowego w Opatowie, 

- Centrum Asystentury Powiatu Opatowskiego, 

       - kluby AA (uzależnienie alkoholowe): Opatów, Ożarów. 

 

 

 

 



IV. Potrzeby i oczekiwania w zakresie rozwoju usług społecznych na terenie powiatu 

opatowskiego 

 

 W obszarze problemów społecznych trudności występują najczęściej w związku  

z: bezrobociem, ubóstwem, bezradnością lub niepodejmowaniem działań wobec osób 

niepełnosprawnych, trudnościami emocjonalnymi, sieroctwem naturalnym lub społecznym, 

bezradnością opiekuńczo - wychowawczą, przemocą fizyczną i psychiczną, uzależnieniami  

od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 

 Do najpoważniejszych zjawisk wywołujących skutki społeczne w powiecie należą 

alkoholizm i bezrobocie. Istotnym problemem jest niepełnosprawność. W szczególnie trudnej 

sytuacji materialnej znajdują się rodziny wielodzietne. W trudnej sytuacji są osoby 

niepełnosprawne fizycznie, psychicznie i umysłowo nie pobierające stałych bądź żadnych 

świadczeń pieniężnych. 

Brak zatrudnienia negatywnie wpływa nie tylko na ekonomiczną kondycję rodzin, ale 

także na pozamaterialne kwestie życia rodzinnego. Przymusowe pozostawanie bez pracy 

oraz niemożność znalezienia ponownego zatrudnienia powoli i systematycznie pozbawiają 

człowieka poczucia własnej wartości. Stres i utrata stabilizacji powodują często niemożność 

podejmowania racjonalnych, a niekiedy jakichkolwiek decyzji. Pojawia się apatia  

i zniechęcenie. Okres bezrobocia oznacza radykalną zmianę rozkładu czasu w ciągu dnia.  

W zmianie trybu życia ujawnia się tradycyjny podział obowiązków na kobiece i męskie. 

Bezrobotni mężczyźni często sięgają po używki, głównie w celu rozładowania stresu. 

Osoby o niewielkich szansach na rynku pracy (brak kwalifikacji, zaawansowany wiek) 

dostrzegają raczej nadmiar wolnego czasu i rodzące się przygnębienie, a rozczarowanie lub 

stres leczą alkoholem lub nikotyną. Bardziej aktywnie i twórczo starają się wykorzystać 

swój czas ci bezrobotni, którzy dostrzegają szansę poprawy swojej pozycji na rynku pracy 

(młodzi, posiadający poszukiwany zawód lub gotowi do przekwalifikowania się). 

Złe warunki materialne są jednym z głównych czynników wywołujących stany 

depresyjne związane z poczuciem braku stabilności i bezpieczeństwa socjalnego. Niskiej 

kondycji psychosomatycznej towarzyszy w szczególności wzrost zapadalności na niektóre 

choroby zakaźne, choroby społeczne - nerwice, choroby serca, choroby psychiczne oraz 

znaczny wzrost zachorowalności na czynną gruźlicę płuc, tradycyjnie już uznaną za chorobę 

będącą wynikiem biedy i niedożywienia.  

Wykształcenie, co jest zrozumiałe, jeszcze bardziej niż płeć i wiek różnicuje sytuację 

bezrobotnego na rynku pracy. Wśród bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym. Drugie miejsce zajmują osoby z wykształceniem średnim 



zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej. Bezrobotni posiadający wykształcenie średnie 

ogólnokształcące i wyższe stanowią najniższy odsetek wśród bezrobotnych. 

Z doświadczeń pracowników socjalnych wynika, że bezpośrednim i najbardziej widocznym 

skutkiem bezrobocia jest obniżenie standardu materialnego rodziny, co wręcz wymusza 

konieczność korzystania z pomocy społecznej. Mniej widoczne, lecz nie mniej 

zagrażające spójności rodziny są skutki psychologiczne bezrobocia. Bezrobocie powoduje 

bowiem zmianę sytuacji społecznej i emocjonalnej całej rodziny, zarówno dorosłych jak i 

dzieci. Częstym zjawiskiem jest izolacja społeczna - ograniczone zostają kontakty 

interpersonalne wszystkich członków rodziny bezrobotnego zarówno ze znajomymi, jak i z 

dalszą rodziną. Bezrobocie wpływa także niekorzystnie na układ stosunków wewnątrz 

rodzinnych, przy czym okazuje się, że bezrobocie mężczyzn ma znacznie bardziej 

negatywne skutki dla rodziny niż bezrobocie kobiet. Bezrobotny mężczyzna doświadcza 

silnej frustracji, obniżenia swojej pozycji w rodzinie, utraty autorytetu, które to doznania 

powodują bezradność, apatie, sięganie po alkohol- coraz częstsze zjawisko u bezrobotnych. 

 

1. Bezradność oraz sieroctwo 

Występowanie wyuczonej bezradności jest związane z takimi współczesnymi problemami 

społecznymi, jak bieda, bezrobocie i przemoc w rodzinie. Społeczne i indywidualne 

konsekwencje wyuczonej bezradności można łagodzić odpowiednimi oddziaływaniami 

profilaktycznymi i terapeutycznymi, które powinny być stosowane w wychowaniu, oraz – 

bezpośrednio i pośrednio – w pracy socjalnej. 

Znaczącą część klientów systemu pomocy społecznej stanowią rodziny z trudnościami 

opiekuńczo - wychowawczymi. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu 

własnych dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak: uzależnienie od  środków 

psychoaktywnych, przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego 

w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, 

zawodowych wyrażające się m.in. w postaci niedojrzałości emocjonalnej, problemach we 

współżyciu z ludźmi, trudnościach adaptacyjnych, niezaradności w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. Problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym, szkolnym 

ujawniają się w postaci zachowań buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, łamania 

przez dzieci i młodzież panujących obyczajów, norm, wartości. 

Wyuczona bezradność prowadzi do zjawiska sieroctwa, które związane jest ze stanem 

pozbawienia dzieci, trwale lub przejściowo, szans wychowywania we własnej rodzinie, ze 

względu na brak odpowiednich warunków opiekuńczo – wychowawczych. Problem sieroctwa 

nie jest zjawiskiem nowym. Smutnym i znamiennym jest fakt, iż obecnie sieroty w coraz 

większym stopniu pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, w których panuje niewłaściwa 

atmosfera, konflikty rodzinne, błędy wychowawcze, brak odpowiedzialności za dzieci, są 



zerwane więzi uczuciowe między członkami rodziny, a szczególnie w stosunku do 

dziecka. Na dezintegrację rodziny wpływa również zła sytuacja materialna, mieszkaniowa, 

narastająca frustracja spowodowana bezrobociem.  

 

Rodzinna opieka zastępcza 

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego 

stanu zdrowia i poziomu rozwoju tj: 

 odpowiednie warunki bytowe, 

 możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, 

 możliwość zapewnienia indywidualnych potrzeb dziecka, 

 możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, 

 odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

Liczba rodzin zastępczych ogółem w całym roku 2016 - 61, liczba wychowanków w tych 

rodzinach ogółem w roku 2016 - 86, stan na 31.12.2016 rok - 53 rodziny zastępcze, stanu na 

31.12.2016 rok - 74 wychowanków, w tym:  

a) dzieci, które opuściły rodzinę zastępczą:  

- spokrewnioną - 4 dzieci oraz 3 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,  

- niezawodową - 2 dzieci oraz 3 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,  

b) rodziny zastępcze rozwiązane w okresie sprawozdawczym:  

- spokrewnione - 5,  

- niezawodowe - 3,  

-liczba rodzin zastępczych spokrewnionych - 31 (w nich 40 dzieci);  

2) liczba rodzin zastępczych niezawodowych - 21 (w nich 29 dzieci);  

3) liczba rodzin zastępczych zawodowych - 1 (w nich 5 dzieci);  

4) liczba rodzinnych domów dziecka - 0;  

5) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 

6) pełnoletni wychowankowie pozostający w rodzinach zastępczych ogółem w całym roku 

2016 - 29, wg stanu na dzień 31.12.2016 roku - 23;  

7) pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych kontynuujący naukę ogółem w całym roku 

2016 - 16, wg stanu na dzień 31.12.2016 roku - 13.  

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie (dane na 31.12.2016 r.) 

 

2.  Niepełnosprawność 

Niepełnosprawność to stan będący efektem dysfunkcji natury fizycznej lub psychicznej, 

wynikły z urazów, schorzeń lub zaburzeń rozwojowych i powodujący znaczące ograniczenie 

możliwości wykonywania przez jednostkę podstawowych czynności życiowych. Do 



podstawowych czynności życiowych zalicza się samoobsługę, przemieszczanie się, czynności 

manualne, orientacje w otoczeniu, zdolności komunikowania się  

z innymi ludźmi oraz czynności związane z uczeniem się, wykonywaniem pracy, życiem 

rodzinnym czy prowadzeniem gospodarstwa domowego.  

Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na myśli osoby posiadające stopień 

niepełnosprawności orzeczony przez Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności, Komisję 

przy ZUS, KRUS, jak również inne osoby, z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi  

i umysłowymi. Za niepełnosprawne uznać należy osoby, których stan fizyczny, psychiczny  

i umysłowy powoduje trwałe lub okresowe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia 

pełnienie ról i zadań społecznych na poziomie powszechnie przyjętych kryteriów. 

 

Rehabilitacja społeczna 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna jest realizowana przede wszystkim 

przez: 

 wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie do aktywności społecznej osoby 

niepełnosprawnej, 

 wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, 

 likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, 

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, 

 kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji  

z osobami niepełnosprawnymi, 

 dofinansowanie do wyjazdów osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych i 

ich opiekunów na turnusy rehabilitacyjne na terenie całej Polski. 

  

1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. Złożonych wniosków: 184 w okresie sprawozdawczym 2016 r.  

 

Plan: 49 648,00 

zł. Wykonanie: 

49 648,00 zł: L.p.  

Gmina  Ogółem  Dorośli  Dzieci  

[zł.]  

Ilość  

osób  

Opiekun  Kwota  

[zł.]  

Ilość osób  Opiekun  Kwota  

[zł.]  
1.  Sadowie  1 254,00  0  0  0  1  0  1 254,00  

2.  Opatów  23 

104,00  

7  4  11 

719,00  

6  5  11 

385,00  

3.  Ożarów  6 449,00  3  1  4 416,00  1  1  2 033,00  

4.  Lipnik  -  -  -  -  -  -  -  

5.  Tarłów  7 353,00  1  1  2 033,00  3  2  5 320,00  

6.  Iwanisk

a  

7 228,00  3  2  5 195,00  1  1  2 033,00  



7.  Wojciec

howice  

1 129,00  1  0  1 129,00  -  -  -  

8.  Baćkowi

ce  

3 131,00  1  0  1 098,00  1  1  2 033,00  

Razem  49 648,00  16  8  25 590,00  13  10  24 058,00  

 

 
2) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych dla 

indywidualnych osób niepełnosprawnych. Złożonych wniosków: 131 w okresie 

sprawozdawczym 2016 r.  

 

Plan: 147 751,00 

zł. Wykonanie: 

147 751,00 zł: 

L.p.  

Gmina  Ogółem  Dorośli  Dzieci  

Ilość osób  Kwota  

[zł]  

Ilość osób  Kwota  

[zł.]  

Ilość osób  Kwota  

[zł.]  
1.  Baćkowic

e  

8  14 780,00  6  10 650,00  2  4 130,00  

2.  Iwaniska  15  31 458,00  10  20 433,00  5  11 025,00  

3.  Lipnik  3  6 615,00  0  0  3  6 615,00  

4.  Opatów  20  38 303,00  18  33 893,00  2  4 410,00  

5.  Ożarów  10  21 420,00  8  17 010,00  2  4 410,00  

6.  Sadowie  3  5 880,00  2  3675,00  1  2 205,00  

7.  Tarłów  7  14 805,80  7  14 805,00  0  0  

8.  Wojciech

owice  

7  14 490,00  6  12 285,00  1  2 205,00  

Razem  73  147 751,00  57  112 751,00  16  35 000 ,00  

 

 

 

 

 
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i  rodki 

pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Złożonych wniosków: 323 w okresie 

sprawozdawczym 2016 r.  

 

Plan: 138 089,00 

zł. Wykonanie 

ogółem: 138 

089,00 zł: L.p.  

Gmina  Razem  Dorośli  Dzieci  

Kwota  

(w zł)  

Ilość osób  Kwota  

[zł.]  

Ilość osób  Kwota  

[zł.]  

Ilość osób  

1.  Baćkowic

e  

11 462,40  10  9 062,40  8  2 400,00  2  

2.  Iwaniska  14 978,30  21  14 098,70  20  879,60  1  

3.  Lipnik  10 922,09  19  10 922,09  19  0  0  

4.  Opatów  37 493,66  48  36 993,66  47  500,00  1  

5.  Ożarów  21 675,10  26  20 182,30  20  1 492,80  6  

6.  Sadowie  20 644,60  26  17 804,60  24  2 840,00  2  

7.  Tarłów  13 219,20  22  12 670,20  17  549,00  5  

8.  Wojciech

owice  

7 693,65  9  7 693,65  9  0  0  

Razem  138 089,00  181  129 427,60  164  8 661,40  17  

 

 

4) .Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.  



Plan 5 000,00 zł. Wykonanie: 5 000,00 zł. Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie 

Olimpiad Specjalnych Polska – Oddział Świętokrzyski, pod hasłem: „Świętokrzyski Dzień 

Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Opatów 2016” dla 50 

osób niepełnosprawnych z Powiatu Opatowskiego.  

Miejscem realizacji zadania był Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie, ul. Sempołowskiej 1. 

 

5) Centrum Asystentury Powiatu Opatowskiego 

Od 01.09.2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w ramach środków 

z Europejskiego Funduszu Społecznego świadczy opiekę środowiskową dla 100 osób 

niepełnosprawnych w tym 50 kobiet i 50 mężczyzn przez Asystentów Osobistych Osoby 

Niepełnosprawnej na terenie powiatu opatowskiego. Pomoc polega na aktywizacji społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych, nauki zaradności życiowej, nauki spędzania czasu 

wolnego, integracji ze społecznością lokalną. 

 

3. Wykluczenie społeczne 

Patologie stanowią ogromny problem dla współczesnego społeczeństwa. Podstawą ich 

powstawania są zjawiska związane z życiem jednostki, określane mianem patologii 

indywidualnej, zjawiska związane z życiem rodziny noszące nazwę patologii rodziny 

i ujemne zjawiska powstające w grupach społecznych. Do zachowań patologicznych zaliczyć 

można między innymi : alkoholizm, przemoc w rodzinie i narkomanię. 

1) Alkoholizm 

Jedną z grup dysfunkcjonalnych, która objęta jest pomocą ze strony systemu pomocy 

społecznej, stanowią osoby uzależnione od alkoholu. Nadużywanie napojów alkoholowych 

stanowi dziś bezsprzecznie jeden z najpoważniejszych problemów. Zjawisko to stwarza 

problem złożony i trudny do przezwyciężenia, dla wielu mieszkańców i nie zależy o d  

płci, wieku ani poziomu wykształcenia. Jego rozmiar i niszczycielskie działanie daje się 

zaobserwować wśród klientów pomocy społecznej. 

Z problemem nadużywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się od wielu lat, 

niepokojącym jest jednak fakt wzrastania liczby osób uzależnionych od alkoholu 

i obniżania wieku pierwszego z nim kontaktu. 

W rodzinach, które objęte są pomocą socjalną pracownicy dość często obserwują 

stwarzanie sytuacji sprzyjających piciu alkoholu, stosowanie zachęty do spożywania 

i przedstawianie łatwości jego zdobywania. Szczególnego znaczenia w tych rodzinach 

nabiera wzorzec picia alkoholu i niekorzystny wpływ rozbieżności między zachowaniem 

rodziców, a wymaganiami stawianymi wobec dziecka co do spożywania alkoholu, brak 

kontroli ze strony rodziców i stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych. W wielu 

środowiskach daje się zauważyć zjawisko „dziedziczenia” alkoholizmu. Problem 



nadużywania alkoholu przez podopiecznych pomocy społecznej jest bardzo skomplikowany 

ponieważ obok alkoholizmu występują zaburzenia komunikacji między członkami rodziny, 

bieda, problemy wychowawcze i zdrowotne. Alkoholizm to częsta przyczyna interwencji sądu 

w sprawy opiekuńczo – wychowawcze. 

Praca z tak zaburzonymi klientami jest bardzo trudna, długotrwała i często skazana na 

niepowodzenie. Z pomocą w pracy z osobami uzależnionymi pracownikom socjalnym 

przychodzi Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kluby Abstynenta, 

przychodnie zdrowia psychicznego. 

Na przełomie lat 2002 - 2003 liczba rodzin objętych pomocą finansową z ośrodków 

pomocy społecznej z powodu alkoholizmu kształtowała się odpowiednio od 614 do 465 

osób. 

2) Przemoc w rodzinie 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw 

członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

 jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu 

kontrolowanie i podporządkowanie ofiary, 

 siły są nierówne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza,  

a sprawca silniejszy, 

 narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza 

podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności, godności, szacunku itp.), 

 powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody. 

Wyróżnia się następujące rodzaje i formy przemocy: 

 przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, bicie, kopanie, obezwładnianie itp., 

 przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie 

własnych poglądów, stała krytyka, kontrolowanie, ograniczanie itp., 

 przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot  

i praktyk seksualnych itp., 

 przemoc ekonomiczna i zaniedbanie – odbieranie zarobionych pieniędzy, 

uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie materialnych potrzeb 

rodziny itp. Policja w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie oraz pomoc ofiarom przestępstw systematycznie doskonali 

wszechstronność rozpoznawania zjawisk przemocy w rodzinie, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na sytuację nieletnich członków rodzin. 

3) Narkomania 



Terminem narkomania określa się stan uzależnienia od środków odurzających. Pojęcie 

to ma szerokie znaczenie i obejmuje nie tylko nałogowe używanie narkotyków, ale także 

stosowanie wszelkich środków wywołujących euforię odurzającą. Nawykowe odurzanie się 

narkotykami staje się zjawiskiem masowym i groźnym dla zdrowia i  życia (nadużywanie 

silnych środków narkotycznych prowadzi do śmierci, samobójstw na skutek przyjmowania 

różnych substancji) i dla mienia społeczeństwa (rozboje, rabunki, kradzieże popełnione w 

celu zdobycia pieniędzy na zaspokojenie głodu narkotycznego). 

Do najczęstszych zjawisk wskazujących na ryzyko sięgania po narkotyki należą: dobre 

usytuowanie materialne powiązane często z „zapracowaniem rodziców” tzn. zajęciem pracą 

zawodową, biznesem, działaniem społecznym, konflikty w rodzinie i małżeństwie (brak 

porozumienia między rodzicami), rozbite rodziny (dzieci wychowywane przez samotne 

matki), wagarowanie i gwałtowny spadek wyników w nauce, palenie papierosów, picie 

alkoholu przed 18 rokiem życia. 

Liczbę osób nadużywających i uzależnionych trudno precyzyjnie oszacować ze względu 

na częste zmiany miejsca zamieszkania przez młodzież w związku z nauką w szkole. 

Powszechnym problemem jest niska wiedza na temat uzależnień wśród rodziców oraz 

nauczycieli i wychowawców. 

Powiatowy Punkt Konsultacyjno-Doradczy przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opatowie działa od 1 czerwca 2010 roku. Jego głównym celem jest: udzielanie 

bezzwłocznej, kompleksowej i adekwatnej do potrzeb pomocy osobom doznającym 

przemocy, osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, pomoc rodzinom 

niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, 

pomoc w niwelowaniu istniejących deficytów i zaniedbań, przeciwdziałanie zjawiskom 

patogennym, w Punkcie pełnią dyżury następujący specjaliści :pracownik socjalny, mediator, 

pedagog. 

 

4 Starzejące się społeczeństwo 

 Według informacji GUS, od początku lat 90. ub. wieku przeciętny mieszkaniec Polski 

postarzał się o ponad 7 lat.  W końcu 2014 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,5 mln, w tym 

ponad 8,5 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 22 proc.). W latach 1989-2014 

liczba osób w starszym wieku wzrosła o ponad 2,9 mln, w tym największy wzrost – o 1 mln – 

odnotowano dla grupy 60-64 latków – czytamy w komunikacie GUS. GUS podaje również, 

że udział osób w wieku co najmniej 60 lat w ogólnej populacji wzrósł o 7,5 punktu 

procentowego, tj. z 14,7 proc. w 1989 r. do 22,2 proc. w 2014 r. Dla porównania odsetek 

dzieci i młodzieży zmniejszył się w tym czasie o ponad 12 p.proc. – z prawie 30 proc. do 18 

proc. Najwyższe tempo przyrostu dotyczyło osób w wieku co najmniej 80 lat, ich udział w 



ogólnej liczbie ludności Polski jest niewielki, ale podwoił się – z niespełna 2 proc. w 1989 r. 

do 4 proc. w 2014 r. - czytamy w komunikacie GUS. 

 Według GUS, jest to bezpośredni przykład na starzenie się ludności Polski w wyniku 

oddziaływania coraz dłuższego trwania życia (wzrost odsetka osób w mocno 

zaawansowanym wieku) w połączeniu z obserwowaną w Polsce niską dzietnością, tj. rosnący 

udział osób w starszym wieku w ogólnej populacji, w miejsce udziału dzieci i młodzieży. 

 Wśród populacji w starszym wieku większość stanowią kobiety (59 proc.), na 100 

mężczyzn przypada ich 143 (dla całej ludności Polski wskaźnik feminizacji wynosi 107). 

 Rosnący wraz z wiekiem udział kobiet w populacji jest konsekwencją nadumieralności 

mężczyzn i zróżnicowania parametrów trwania życia – kobiety osiągające wiek 60 lat mają 

przed sobą o ponad 5 lat więcej dalszego trwania życia niż mężczyźni – podaje GUS. 

1) Dzienny Dom Senior-WIGOR w Opatowie 

Działający od 2015 r, ośrodek wsparcia dla osób po 60 r.ż. świadczący usługi 

środowiskowej pomocy oraz aktywizacji społecznej. 

 2) Klub seniora w Ożarowie 

Klub Seniora w Ożarowie (KS) będzie od 01.10.2017 r. miejscem spotkań dla 30 (15K 

i 15M) mieszkańców Pow. Opatowskiego z grupy wiekowej 60+(niesamodzielne). Klub 

będzie czynny od pn. do pt. od godz. 7:30 do 15:30. Klub będzie prowadził zajęcia mające na 

celu m.in. zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zwiększ. aktyw. uczestników -osób 

starszych w życiu społ. Przeciwdziałać będzie osamotnionym i marginalizowanym seniorom 

poprzez: edukację. zdrowotną, obsługę komputera, poradnictwo prawne, porad. 

Psychologiczne, nordic walking, aerobic, fitness, -zaj. kulinarne, integracja 

międzypokoleniowa, gr. samopomocowe gdzie będą się wzajemnie wspierać w pokonywaniu 

trudności życia codziennego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ZAKOŃCZENIE 

 

Organizacja systemu pomocy społecznej w Powiecie Opatowskim jest dostosowana do 

potrzeb społecznych. Planowane sposoby ich zaspakajania są kontynuacją istniejącego już 

systemu wsparcia lub tworzą możliwość jego uzupełnienia o nowe rozwiązania. Cele 

strategiczne oraz operacyjne sformułowane zostały w oparciu o analizę systemu pomocy 

społecznej, edukacji, ochrony zdrowia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Diagnoza lokalna dotycząca wyzwań społecznych na terenie powiatu opatowskiego 

zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w powiecie 

oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej. 

W ujęciu strategicznym pomoc społeczna Powiatu Opatowskiego, nie koncentruje się 

wyłącznie na udzielaniu wsparcia materialnego potrzebującym. W ramach diagnozy 

przyjmuje się nowoczesne podejście do tak ważnej sfery, jaką jest problematyka społeczna 

ukierunkowana  na: 

 wzmocnienie  postaw aktywnych, 

 wdrożenie modelu pomocy zintegrowanej, 

 ścisłe powiązanie działań instytucji i organizacji społecznych: sfery oświaty, służby 

zdrowia, sądownictwa w wypracowaniu lokalnego systemu reintegracji społecznej  

i zawodowej osób z problemami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, 

 rozwój pomocy środowiskowej poprzez tworzenie dziennych ośrodków wsparcia. 

W „strategicznym modelu pomocy społecznej” istotną rolę odgrywa system wsparcia 

psychologicznego, umocnienie postaw aktywnych w każdej sferze obszaru społecznego  

i problemów indywidualnych, poradnictwa prawnego, pedagogicznego, terapii 

i wyspecjalizowanej pracy socjalnej połączonej ze stymulowaniem postaw „prospołecznych” 

wśród lokalnej społeczności. 

Problemy społeczne nie są cechą pojedynczych osób ale całych środowisk, rodzin, grup 

społecznych i takie postrzeganie zjawisk, pozwala na strategiczne rozwiązania społeczne na 

poziomie lokalnym. Systemowe podejście daje szanse na rozwiązania strukturalne 

i skuteczne wyłączenie osób z systemu pomocy społecznej w wyniku ich reintegracji 

zawodowej. 

Diagnoza lokalna dotycząca wyzwań społecznych na terenie powiatu opatowskiego 

w sposób przejrzysty i jasny określa zadania pomocy społecznej Powiatu Opatowskiego, 

podejmowane działania na rzecz rozwoju różnorodnych form wsparcia dla osób najbardziej 

potrzebujących. Jest wiele do zrobienia by pomoc świadczona była dla większej liczby 

odbiorców tego potrzebujących oraz poprzez różne formy wsparcia m.in. kluby seniora, 



świetlice środowiskowe, punkty interwencji kryzysowej. Potrzebne do tego są 

zaangażowanie z różnych stron i środowisk działających w obszarze pomocy społecznej  

Potencjał wynikający ze współpracy w sposób wymierny przyczyni się do poprawy 

ogólnej sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a podejmowane działania 

pomogą wyeliminować ograniczenia związane z ich funkcjonowaniem w środowisku, 

umożliwi kontynuowanie przedsięwzięć dotyczących budowania spójnego, lokalnego 

systemu pomocy dziecku i rodzinie. Działania ukierunkowane będą na wsparcie rodziny 

w jej naturalnym środowisku, a także zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców 

biologicznych wychowania i rozwoju w zastępczych formach opieki rodzinnej. Poprzez 

realizację działań w oparciu o diagnozę potrzeb możliwy będzie rozwój profilaktyki 

przeciwdziałania przestępczości, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani wśród dzieci 

i młodzieży z terenu powiatu opatowskiego. Osoby starsze i samotne poczują się potrzebne 

i docenione w środowisku lokalnej społeczności, a z doświadczenia życiowego, którego 

potencjał w sobie niosą będą mogły się „ogrzać” młodsze pokolenia w ramach 

międzypokoleniowej integracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 


