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Wstęp  

Problemy społeczne dotyczą całej lokalnej społeczności, więc proces ich 

identyfikowania, rozwiązywania i oceny efektów nie może przebiegać bez udziału  

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

indywidualnych lub społecznych  przyczyn – nie są w stanie samodzielnie zadbać o swój los; 

wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie im godnego poziomu życia i zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu. Rolą władz samorządowych jest wspieranie aktywności 

mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych przy wykorzystaniu potencjału 

instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej. Należy przy tym mieć na 

uwadze konieczność stałego monitorowania i dopasowywania form wsparcia do bieżącej 

sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu sytuacji wywołanych stanem 

epidemii. 

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

marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej,  która w ramach zadań własnych nakłada na 

powiat obowiązek: „opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania 

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

szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami”1 

Podstawą „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim 

na lata 2021 – 2025” jest diagnoza problemów społecznych, pokazanie sposobów ich 

likwidowania oraz wytyczenie strategicznych kierunków rozwoju powiatu w dziedzinie 

pomocy społecznej. Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest 

przede wszystkim na rozszerzenie i pogłębienie form pomocy zarówno na poziomie 

społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki oraz współpracę z różnymi 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną na terenie 

powiatu łęczyńskiego oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej 

takimi jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo. Zintegrowane podejście do problematyki 

pomocy społecznej pozwoli na przyjęcie w przyszłości wielu nowych rozwiązań i szeregu 

 
1 Art.19.ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.). 
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działań mających na celu ograniczenie występowania, a docelowo eliminację niekorzystnych 

zjawisk. Jest to proces długofalowy, wymagający strategicznego podejścia.                        

W pracach nad przygotowaniem Strategii uczestniczył Zespół do spraw opracowania 

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim na lata 2021-

2025” powołany zarządzeniem Starosty Łęczyńskiego nr 50/2020 z dnia 23.04.2020r. Prace 

nad przygotowaniem dokumentu składały się  kolejno z etapów:  

I etap: diagnostyczny, który obejmował pozyskanie informacji na temat aktualnych 

problemów społecznych od przedstawicieli instytucji pomocowych oraz organizacji 

pozarządowych: 

-opracowanie i zdiagnozowanie stanu rzeczywistego w oparciu o dostępne dane, 

-zebranie materiałów zgodnie z zakresem zadań poszczególnych instytucji i organizacji; 

-analiza zebranych informacji; 

II etap: koncepcyjny obejmował : 

- przygotowanie opracowania tematycznego na podstawie zebranych informacji; 

- zastosowanie analizy SWOT; 
 

III etap: redakcyjny opracowanie treści całego dokumentu; 

IV etap: konsultacje społeczne. 

  Okres realizacji nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęto na 

pięć lat 2021 – 2025, co ułatwi formułowanie długofalowych zadań z zakresu pomocy 

społecznej w oparciu o środki własne i zewnętrzne, w tym środki pochodzące z Funduszy 

Europejskich. 
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Rozdział 1. Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Łęczyńskim na lata 2021 – 2025 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne                             

o charakterze ponadgminnym, między innymi w zakresie polityki społecznej, do których 

należą zadania w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy 

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

osób niepełnosprawnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, 

przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, współpracy                                       

i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                   

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Realizacja wyżej wymienionych zadań powinna zaspokajać 

podstawowe potrzeby mieszkańców powiatu. 

Powiatowa „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Łęczyńskiego na lata 2021 – 2025” zawiera kierunki przemian oraz tezy do programów w 

sferze społecznej. Na bazę prawną regulującą treść i realizację dokumentu strategii składają 

się następujące ustawy: 

− Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507                      

z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 821); 

− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.                           

z 2020r., poz. 218 z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2020 r. Nr 257, poz. 1725 z późń. zm.); 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łęczyńskiego na lata 

2021-2025” jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi. Zadaniem 
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powyższego dokumentu jest wytyczenie kierunków działania, które służyć mają realizacji 

wizji przyszłości powiatu. Przedmiotowa strategia w swych zapisach nie ogranicza się tylko 

do zadań realizowanych w sferze pomocy społecznej, ale umożliwia realizację zadań dla 

instytucji działających w sferze polityki społecznej w powiecie, które będą wyszukiwać nowe 

rozwiązania dotyczące trudnych kwestii stojących na przeszkodzie efektywnego rozwoju całej 

społeczności lokalnej powiatu. Z tego względu podczas jej przygotowania, poza wskazanymi 

powyżej ustawami o charakterze ustrojowym i kompetencyjnym, należało mieć na względzie 

także inne przepisy, w szczególności: 

− Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020r., poz. 176);                                  
 

− Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057); 

− Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277); 

− Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019r. poz. 852); 

− Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020r., poz. 

685); 

−  Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, z dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012r. 

poz. 1169); 

− Ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020r., poz. 35); 

− Ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920);   

− Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869                        

z późn. zm.) 

 

   W związku z powyższym Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Łęczyńskiego powinna stać się narzędziem wspomagającym zaplanowane działania, przy 

uwzględnieniu realnych i dostępnych zasobów, środków, instrumentów i możliwości powiatu. 

Założenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łęczyńskiego 

na lata 2021 – 2025” są zgodne z innymi dokumentami planistycznymi, opracowanymi na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, takimi jak: 
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− Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu na lata 

2021 – 2027 z perspektywą do 2030 (projekt); 

− Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025 (projekt); 

− Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  

w Województwie Lubelskim na lata 2021 – 2025 (projekt); 

− Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (projekt); 

− Wojewódzki Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2021 – 2024 (projekt); 

− Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2024 (projekt); 

− Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030 (projekt); 

− Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021 – 2030 

(projekt); 

− Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2020-2022; 

− Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 

2018 – 2022”; 

−  Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Łęczyńskim na lata 2021 – 2023  (projekt); 

−  Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023  (projekt); 

 

 

 

 

 

 

 



 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 

NA LATA 2021 – 2025 
 

 
  

8 
 

Rozdział 2. Diagnoza społeczna powiatu łęczyńskiego 

 

2.1. Charakterystyka powiatu łęczyńskiego 

 

 

 

 

Źródło: Załącznik do Uchwały Nr XXXV/185/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 maja 2017r. 

Powiat łęczyński położony jest we wschodniej Polsce, w centralnej części 

województwa lubelskiego. W podziale administracyjnym województwa lubelskiego 

wyróżniamy gminy miejskie (tylko miasta), gminy miejsko-wiejskie (miasto i gmina; np. 

Łęczna - gmina Łęczna), gminy wiejskie (tylko gmina). W skład powiatu łęczyńskiego 

wchodzą: 

• gminy miejsko – wiejskie: Łęczna; 

• gminy wiejskie: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn; 

• miasta: Łęczna. 
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Powierzchnia powiatu wynosi 634 km2, 63 664 ha. 

Stolicą powiatu jest miasto Łęczna, położone w linii prostej w odległości 24 km od 

Lublina, 55 km od Chełma i 55 km od wschodniej granicy państwa. Powiat leży na 

pograniczu dwóch odrębnych regionów geograficznych: północno-wschodniej krawędzi 

Wyżyny Lubelskiej i południowo-zachodniego krańca Polesia Lubelskiego, na styku dwóch 

jego podregionów: Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego oraz Obniżenia Dorohuskiego. 

Powiat łęczyński graniczy z następującymi powiatami: lubelskim, lubartowskim, 

parczewskim, włodawskim, chełmskim i świdnickim. Łęczna leży w obszarze Wyżyny 

Lubelskiej, w centrum województwa lubelskiego. 

Od przejścia granicznego w Dorohusku dzieli Łęczną odległość 70 km. Miasto 

położone jest na skraju doliny rzeki Wieprz. Znaczne obszary gminy Łęczna objęte są 

ochroną przyrody, bowiem 20 proc. gminy znajduje się w strefie Nadwieprzańskiego Parku 

Krajobrazowego, a dalsze 30 proc. stanowią tereny strefy ochronnej parku. W gminie 

znajduje się północno-zachodnia część parku obejmująca przełomowy odcinek doliny, tzw. 

łęczyński przełom Wieprza, jeden z najbardziej malowniczych fragmentów tego chronionego 

obszaru. 

Łęczna stanowi też doskonały punkt wypadowy na całe Pojezierze Łęczyńsko -

Włodawskie, krainę 68 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, tworzących razem powierzchnię 

2726 ha. Wraz z różnorodnością wód występuje tu ogromne bogactwo flory i fauny, a na 

zróżnicowanym terenie zachowały się tu siedliska lęgowe i bytowe rzadkich gatunków 

ptaków. Lasy są też bogate w zwierzynę. Słowem raj dla spragnionych odpoczynku i kontaktu 

z przyrodą. 

Na terenie powiatu znajduje się park krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”, który 

zachowuje łączność przestrzenną z terenami Poleskiego Parku Narodowego oraz 

Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Park obejmuje zachodnią część 

Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego oraz równinę Parczewską. Najbardziej typowym 

elementem krajobrazu są liczne jeziora, stawy, rozległe torfowiska. Zbiorowiska leśne 

zajmują ok. 30% parku. Występują tu łosie, bobry i sarny. Na terenie parku znajduje się 

rezerwat wodno-torfowiskowy „Jezioro Brzeziczno” jest to florystyczny i torfowiskowy 
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rezerwat przyrody w powiecie łęczyńskim. Jego powierzchnia (według aktu powołującego) 

wynosi 87,46 ha, został utworzony w roku 1959. 

Miejscem o wyjątkowych walorach przyrodniczych jest tzw. zespół jezior 

uściwierskich, który obejmuje jeziora Uściwierz, Uściwierzek, Sumin, Rotcze, Ciesacin oraz 

torfowisko między jeziorami Ciesacin i Sumin. Część tego terenu chroniona jest w postaci 

użytków ekologicznych („Uroczysko Uściwierskie”, „Ciesacin”). Stanowią one jednocześnie 

ostoje ptaków o znaczeniu krajowym. Jezioro Uściwierz jest największym jeziorem na 

Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (powierzchnia 284,1 ha).  

Największą rzeką na terenie powiatu jest rzeka Wieprz. Długość rzeki wynosi 303 km, 

a powierzchnia jej dorzecza 10,4 tys. km². Swoje źródła Wieprz bierze z okolic Wieprzowego 

Jeziora w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego a uchodzi do Wisły w okolicy Dęblina. Rzeka jest 

połączona z Krzną przez Kanał Wieprz – Krzna. Stanowi ona prawdziwe wyzwanie dla 

miłośników podróży drogą wodną. Dolina Wieprza objęta została ochroną przyrodniczą jako 

Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Spływy kajakowe i canoe organizowane są na trasach 

liczących od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. 

Podsumowując, można stwierdzić, iż powiat łęczyński posiada bogactwo 

krajobrazowe i naturalne, istnieje więc możliwość wykorzystania walorów turystycznych 

powiatu, co może korzystnie wpłynąć na lepszy rozwój infrastruktury. 

 Według stanu na 30 czerwca 2019, liczba ludności powiatu łęczyńskiego wyniosła                 

57 372 osób, z czego 50,93% stanowiły kobiety, a 49,07% mężczyźni. Liczba ludności 

stanowi 2,71 % ludności województwa, 0,15% ludności kraju. Struktura ludności powiatu 

przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 21,53%, osoby 

w wieku produkcyjnym 61,04%, a w wieku poprodukcyjnym 17,43%. W latach 2002-2019 

liczba ludności wzrosła o 0,5%”. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. stopa bezrobocia  

w powiecie wyniosła 5,5%. Stopa bezrobocia dla województwa wynosi 7,7%, dla kraju 

wynosi 5,5%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie łęczyńskim wynosiła 

1412, w tym 58,64% stanowiły kobiety, 41,36% mężczyźni. 

 Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 

45,25%.  
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 Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców jest głównie praca w rolnictwie, 

praca w LW „Bogdanka” S.A. oraz lokalny przemysł, usługi. 
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2.2. Instytucje pomocy społecznej w powiecie łęczyńskim  

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości2. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka3 

Na terenie powiatu łęczyńskiego działa szereg instytucji obejmujących wsparciem 

jednostki, rodziny i grupy osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich 

elementarnych potrzeb. Poniższa tabela przedstawia wspomniane wcześniej instytucje. 

Tabela nr 1. Instytucje działające w obszarze pomocy społecznej i pieczy zastępczej                    

w powiecie łęczyńskim 

1.  Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

w Łęcznej, ul. Staszica 9,  

21 - 010 Łęczna 

tel. 81 53 15 384/ faks 81 44 58 801 

e – mail: sekretariat@pcprleczna.pl  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia  

pomoc w zakresie: 

- pomocy specjalistycznej – psycholog, 

pedagog, prawnik 

- interwencji kryzysowej 

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- pomocy cudzoziemcom 

- prowadzenia powiatowych ośrodków wsparcia 

- realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej 

-pomocy w usamodzielnianiu podopiecznych 

pieczy zastępczej i ośrodków, o których mowa 

w ustawie o pomocy społecznej 

-finansowania świadczeń pieniężnych 

dotyczących pieczy zastępczej 

-działań na rzecz grup wykluczonych społecznie  

-wsparcia osób niepełnosprawnych 

-realizacji powiatowych programów wsparcia 

przy współpracy z różnymi instytucjami i 

organizacjami pozarządowymi 

2. PlacówkaOpiekuńczo-

Wychowawcza w Kijanach  „Dom nr 

1” i Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza                           w 

Kijanach „Dom Nr 2” typu 

socjalizacyjnego i interwencyjnego 

Kijany 19B/1, Kijany 19B/2, 21-077 

Spiczyn 

Z dniem 1 stycznia 2021r. Placówkę 

Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach 

przekształca się organizacyjnie w dwie odrębne 

placówki opiekuńczo – wychowawcze pod 

nazwą:                   

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Dom 

nr 1”  - przeznaczona dla 14 wychowanków 

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Dom 

 
2 Art.2. ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.). 

 
3 Art.3.ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.). 

mailto:sekretariat@pcprleczna.pl
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e-mail: powkijany@interia.pl 

tel./fax: 81/ 75 77 133 

 

 

nr 2” - przeznaczona dla 14 wychowanków 

 

Celem „Domu nr 1”  i „Domu nr 2”jest: 

zapewnienie dziecku pozbawionemu trwale lub 

okresowo opieki rodzicielskiej  całodobowej 

opieki i wychowania oraz zaspokajanie 

niezbędnych potrzeb, w szczególności 

emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, 

bytowych, społecznych  i religijnych. 

Zadaniem „Domu nr 1”  i  „Domu nr 2” jest:  

1) tworzenie dzieciom warunków fizycznego, 

psychicznego i poznawczego rozwoju,  

2) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,  

3) dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie 

związków emocjonalnych dziecka                      

z rodzicami, rodzeństwem i z innymi 

osobami,  

4) nauka nawiązywania więzi uczuciowych oraz 

interpersonalnych,  

5) nauka poszanowania tradycji, ciągłości 

kulturowej,  

6) nauka organizowania czasu wolnego,  

7) nauka planowania i organizowania 

codziennych zajęć, 

8) kształtowanie u dzieci nawyków 

prozdrowotnych,  

9) przygotowywanie dzieci do podejmowania 

odpowiedzialności za własne postępowanie 

oraz uczenie samodzielności w życiu,  

10) wyrównywanie deficytów rozwojowych 

dzieci,  

Zadaniem placówek w stosunku do dziecka 

przyjętego z interwencji jest doraźna opieka nad 

nim w czasie trwania sytuacji kryzysowej,                      

a w szczególności przyjęcia dziecka                         

w przypadku wymagającym natychmiastowego 

zapewnienia dziecku opieki.  

 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łęcznej 

ul. Jaśminowa 4 

21-010 Łęczna 

tel. 81 531 55 26. Fax 81 462 83 73 

e-mail: poczta@mops.leczna.pl 

Miejski/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

prowadzą działania z zakresu pomocy 

społecznej na rzecz osób potrzebujących. 

Ośrodki Pomocy Społecznej zajmują  się 

wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń 

wychowawczych, dobry start  oraz udzielaniem 

pomocy pieniężnej w postaci wypłaty zasiłków 

okresowych, celowych i dożywiania dzieci w 

szkołach na terenie gminy. Świadczona jest 

pomoc w formie usług opiekuńczych, pracy 

socjalnej oraz asystentury rodzinnej.   

 

 

 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Cycowie  

ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców 

5. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ludwinie, Ludwin – Kolonia 24,  

21-075 Ludwin 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Milejowie 

mailto:powkijany@interia.pl
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ul. Partyzancka 13,  

21-020 Milejów 

Tel. 81 75 72054 

opsmilejow@op.pl , ops@milejow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Puchaczowie prowadzi Dzienny Dom „Senior+” 

w Bogdance w ramach programu wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015-2020. 

7. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Spiczynie  

Spiczyn 10 c, 21-077 Spiczyn  

NIP 713-22-41-371 

8. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Puchaczowie 

ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów  

tel. 81 75 75 068, kom. 605 655 245 

e-mail:opspuchaczow@op.pl; 

e.kazmierczak@puchaczow.lubelski

e.pl 

www.opspuchaczow.pl 

 

 

Dzienny Dom „Senior+” w 

Bogdance 

Bogdanka 75, 21-013 Puchaczów 

tel. 693 895 500 

e-mail: senior.plus.bogdanka@op.pl 

9.  Środowiskowy Dom Samopomocy 

 21-010 Łęczna  

Podzamcze 2 

tel. 531 55 78 

email:sdsinfo@go2.pl 

strona:www.leczna.naszsds.pl 

 

Działania zmierzające do integracji społecznej i 

zawodowej, dostosowane do indywidualnych 

potrzeb osoby korzystającej z zakresu usług. 

Zakres usług obejmuje zajęcia indywidualne, 

grupowe, terapię zajęciową, psychoedukację, 

edukację zdrowotną, trening umiejętności 

społecznych, samoobsługi, poznawczy i inne 

wynikające z potrzeb, możliwości i oczekiwań 

osoby włączonej w proces rehabilitacji. 

Proces rehabilitacji odbywa się przy włączeniu 

osoby do współpracy w ramach Indywidualnego 

Planu Postępowania Wspierająco-

Aktywizującego oraz we współdziałaniu z 

partnerami życia społecznego. 

 

10. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne                     

w Jaszczowie, Jaszczów 211A,                    

21-020 Milejów, 

 e-mail: comjaszczow@wp.pl,   

tel. (81) 531 54 25 

 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w 

Jaszczowie jest ośrodkiem wsparcia 

świadczącym usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dorosłym 

osobom niepełnosprawnym realizowane w 

ramach pobytu dziennego i całodobowego.                   

Z usług Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego                   

w Jaszczowie mogą skorzystać dorosłe osoby 

niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem                      

o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności.  

Centrum zapewnia 10 miejsc pobytu dziennego.         

W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy 

mailto:opsmilejow@op.pl
mailto:ops@milejow.pl
mailto:e.kazmierczak@puchaczow.lubelskie.pl
mailto:e.kazmierczak@puchaczow.lubelskie.pl
http://www.opspuchaczow.pl/
mailto:senior.plus.bogdanka@op.pl
mailto:comjaszczow@wp.pl
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korzystają z pobytu 7 dni w tygodniu minimum               

6 godzin dziennie z możliwością wydłużenia do 

maksymalnie 8 godzin. 

Część mieszkaniowa Centrum przewidziana jest 

dla 8 mieszkańców (6 osób legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności  i 2 dla osób legitymujących 

się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, w tym ze specjalnymi 

potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności 

sprzężonych).  

Celem powstania Centrum jest wspieranie 

dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu 

umiarkowanym i znacznym poprzez: 

• umożliwienie warunków do 

niezależnego, samodzielnego i godnego 

funkcjonowania na miarę ich możliwości 

i potrzeb, 

• poprawę jakości ich życia w środowisku 

lokalnym, włączenie do życia 

społeczności lokalnych, 

• zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej 

do potrzeb i możliwości osób, 

wynikających z ich wieku i stanu 

zdrowia, 

• odciążenie faktycznych opiekunów osób 

niepełnosprawnych, 

• wzmocnienie dotychczasowego systemu 

wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla 

dorosłych osób niepełnosprawnych                         

z umiarkowanym i znacznym stopniem 

niepełnosprawności. 

 

11. Klub „Senior+” w Łęcznej, ul. 

Staszica 9, 21-010 Łęczna 

Klub „Senior+” zapewnia miejsca dla 15 

seniorów i funkcjonuje 5 dni w tygodniu przez 6 

godzin dziennie: od poniedziałku do piątku.  

Klub „Senior+” ma na celu w szczególności 

zapewnienie wsparcia seniorom – osobom 

nieaktywnym zawodowo w wieku                        

60 plus, będących mieszkańcami powiatu 

łęczyńskiego poprzez umożliwienie korzystania                  

z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym 

oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi                  

w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, 

kulturalnej, rekreacyjnej, w zależności od 

potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym, 

przy wsparciu finansowym Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej. 

Celem Klubu „Senior+” jest przede wszystkim 

zintensyfikowanie działań prowadzonych na 

terenie powiatu mających przeciwdziałać 

izolacji i marginalizacji osób starszych, 
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rozwijanie ich sprawności psychofizycznej oraz 

właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i 

umiejętności Seniorów. Ponadto zadaniem 

Klubu ”Senior+" jest wspieranie i zapewnienie 

możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu 

oraz prowadzenia w dalszym ciągu 

samodzielnego i satysfakcjonującego życia, 

nawet przy pewnych ograniczeniach 

funkcjonalnych.  

Źródło: Opracowanie własne na postawie archiwum PCPR Łęczna oraz danych instytucji 
pomocy społecznej działających na terenie powiatu łęczyńskiego 

 

2.3. Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu pomocy 

społecznej  

 

Działania w obszarze pomocy społecznej w powiecie łęczyńskim prowadzą również 

liczne organizacje pozarządowe zestawione w poniższej tabeli. 

Tabela nr 2. Organizacja pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej                           

w powiecie łęczyńskim 

 Dane organizacji Zakres działalności: 

1. Regionalne Centrum Trzeźwości 

„Maksymilian” 

ul. Jaśminowa 4 

21- 010 Łęczna 

tel. 81 462 94 99 

e-mail: rct-maksymilian.cba.pl 

 

W swoim działaniu realizuje zadania takie jak: 

-pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich 

rodzinom 

-promocje alternatywnych metod spędzania 

wolnego czasu 

-naukę życia bez alkoholu 

-pomoc w wychodzeniu z bezdomności poprzez 

organizację różnych ferm pracy skierowanej do 

swoich członków, środowiska Łęcznej i 

okolicznych miejscowości naszej gminy i powiatu, 

w tym warsztaty, szkolenia, grupy wsparcia, punkt 

konsultacyjny, wyjazdy na ogólnopolskie 

spotkania ruchu trzeźwości 

2. Stowarzyszenie MONAR Poradnia 

Profilaktyczno – Konsultacyjna w 

Łęcznej 

ul. Plac Kościuszki 1  

21 – 010 Łęczna 

tel. 81 462 87 21 

e-mail: pkmonar_leczna@vp.pl 

Stowarzyszenie MONAR pomaga osobom 

uzależnionym od narkotyków, alkoholu, 

bezdomnym, chorym, samotnym. 

Główne kierunki pracy poradni MONAR to: 

- diagnozowanie rodzajów i faz uzależnienia 

-konsultacje 

-psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna 

-terapia dla bliskich osób uzależnionych 

-poradnictwo w zakresie problematyki uzależnień 

-skierowania do ośrodków stacjonarnych 

-propagowanie życia wolnego od nałogów, 

uczenie wrażliwości na innych, wzbudzanie wiary 

w człowieka oraz jego możliwości 



 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 

NA LATA 2021 – 2025 
 

 
  

17 
 

-współpraca ze szkołami, placówkami, 

wychowawcami 

-praca z osobami, które eksperymentują, 

nadużywają substancji oraz osobami 

uzależnionymi 

-pomoc osobom mającym problem z substancjami 

psychotropowymi(narkotyki, alkohol) oraz 

uzależnieniami pozachemicznymi (hazard, 

komputer) 

-współpraca z instytucjami zajmującymi się 

podobną tematyką 

-prowadzenia działalności profilaktycznej dla 

dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym. 

3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną (PSONI) Koło w 

Łęcznej  

ul. Świętoduska 2, 21-010 Łęczna, 

tel. 081 75 24 016 

e-mail: psouul@poczta.onet.pl 

https://kolowlecznej.blogspot.com  

 

Koło prowadzi placówkę: 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Janowicy  

Janowica 27, 21 -70 Cyców –

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Łęcznej  

Tel. 082 56 77 064 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówka dla 

osób powyżej16 roku życia, gdzie prowadzone są 

działania edukacyjne przygotowujące do 

samodzielnej egzystencji – nabywanie 

umiejętności do samodzielności poprzez siedem 

pracowni tj.: gospodarstwo domowe - kulinarna, 

gospodarstwo domowe - ogrodnicza, plastyczno - 

rękodzielnicza, krawiecko - zabawkarska, 

poligraficzno - introligatorska, muzyczna i 

stolarska. 

Warsztat oferuje swoim uczestnikom i 

rodzinom/opiekunom różne działania: 

1.Działania uspołeczniające poprzez udział w 2 

zespołach artystycznych – Figiel, Bębnoludy 

2. Szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej, 

promocja zdrowia 

3. Poradnictwo psychologiczne, prawne 

indywidualne i grupowe 

4. Treningi ekonomiczne 

5.Trenongi spędzania wolnego czasu 

6. Trening radzenia sobie ze stresem 

7. Edukacja ekologiczna 

8. Edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy 

9.Imprezy i spotkania integracyjne 

10. Udział w festiwalach, przeglądach i 

konkursach 

11. Współpraca z innymi organizacjami z terenu 

kraju i kościołem 

12. Doradztwo zawodowe 

 

Z usług w ramach: edukacji ekologicznej, 

spędzania wolnego czasu, edukacji zdrowotnej i 

promocji zdrowia, dobrych praktyk korzystają 

uczniowie ze szkół powiatu łęczyńskiego 

(Nadrybie, Dratów, Piaseczno, Białka, Ludwin, 

Cyców, seniorzy)  

4. Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz 

wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością 

mailto:psouul@poczta.onet.pl
https://kolowlecznej.blogspot.com/
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Intelektualną Koło w Milejowie 

ul. Spacerowa 6 

21-020 Milejów 

Prowadzone placówki: 

1.Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Milejowie z 

siedzibą w Antoniowie 

Antoniów 48 ;  21-020 Milejów 

Filia ŚDS  

ul. Spacerowa 6; 21-020 Milejów 

2.Zespół Rehabilitacyjno-

Terapeutyczny  

ul. Spacerowa 6 ;  21-020 Milejów 

intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania 

wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku 

aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, 

działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz 

wspieranie ich. Stowarzyszenie prowadzi 

nieodpłatną działalność pożytku publicznego.  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Milejowie działa od 1992 roku. 

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie 

działa na rzecz osób niepełnosprawnych mając na 

celu wyrównywanie ich szans, tworzenie 

warunków przestrzegania wobec nich prawa oraz 

prowadzenie ich do jak największej 

samodzielności i aktywności. Od 1994 roku 

Stowarzyszenie prowadzi Zespół Rehabilitacyjno- 

Terapeutyczny, od listopada 2006 roku 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych 

osób niepełnosprawnych a od listopada 2017 

roku Filię Środowiskowego Domu Samopomocy 

dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi oraz spektrum autyzmu. 

Od 9 czerwca 2010 roku Koło posiada osobowość 

prawną i działa jako jednostka terenowa 

ogólnopolskiego PSONI posiadająca osobowość 

prawną. Stowarzyszenie swoim działaniem 

obejmuję osoby niepełnosprawne z terenu powiatu 

łęczyńskiego i świdnickiego. Obecnie 

Stowarzyszenie skupia 65 osób w dwóch 

placówkach: ŚDS- 47 osób niepełnosprawnych 

powyżej 16 roku życia oraz 18 dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej w ZRT. Stowarzyszenie jako 

inicjator wielu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie swojej gminy na 

stałe współpracuje z władzami gminnymi, 

realizuje projekty z przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz z rehabilitacji społecznej i 

zawodowej tych osób. Członkami Stowarzyszenia 

są osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz ich 

rodzice i opiekunowie prawni. 

5. Łęczyńskie Stowarzyszenie 

Wyrównywania Szans 

ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna, 

e mail: lswsz.leczna@wp.pl 

Główne zadania Stowarzyszenia: 

-pomoc w wyrównywaniu szans dzieci w ich 

rozwoju i usamodzielnianiu, 

-działanie na rzecz integracji dzieci z różnych 

środowisk, 

-rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci, 

-edukacja społeczna oparta na zasadach integracji, 

-działanie na rzecz swobodnego dostępu do 

informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa, 

-wspieranie i edukacja rodzin dotkniętych 

niepełnosprawnością lub zagrożonych patologią  
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-prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji, 

-propagowanie idei wolontariatu itp. 

6. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu 
Łęczyńskiego 

Aleja Jana Pawła II 95a, 

21-010 Łęczna 

tel.: 81 752-12-20 

e-mail: 

stowarzyszeniekobietleczna@wp.pl 

Celem Stowarzyszenia jest ochrona praw kobiet 
i ich rodzin poprzez reprezentowanie interesów 
kobiet, działania na rzecz poprawy ich sytuacji 
społeczno-zawodowej oraz warunków życia i 
pracy na terenie powiatu łęczyńskiego. 
Organizacja prowadzi m.in. poradnictwo w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej, organizuje kursy, 

wystawy, odczyty, dba o kultywowanie tradycji 

regionalnej zajmuje się promocją oraz organizacją 

wolontariatu, działa na rzecz integracji 

europejskiej, tworzy grupy samopomocowe dla 

kobiet. 

Działania jakie podejmuje Stowarzyszenie mają 

służyć zwiększaniu aktywności kobiet w życiu 

społecznymi zawodowym. Wszelkie inicjatywy, 

jakie podejmuje stowarzyszenie dążą do integracji 

„kobiet wiejskich i miejskich” w działaniach na 

rzecz społeczności lokalnej oraz  środowiska 

kobiecego 

7.  Stowarzyszenie możesz osiągnąć 

więcej ,,MOW” 

Podgłębokie 1a, 

21-070 Cyców 

tel.: 82 567 70 74, 

e-mail: sekretariat@podlebokie-

mow.pl  
 

Celem stowarzyszenia jest: 

-prowadzenie usług wspierających, edukacyjnych, 

poradnictwa, 

-wspieranie inicjatyw sprzyjających tworzeniu 

przyjaznego dla dziecka  środowiska 

wychowawczego, 

-promowanie idei zdrowego stylu życia i zdrowia 

psychicznego, 

-edukacja w zakresie: uzależnień, profilaktyki 

AIDS, zjawiska przemocy w rodzinie, szkole i 

środowisku, rozwoju seksualnego, ochrony 

środowiska i ekologii, 

-prowadzenie zadań z zakresu kształcenia psycho-

pedagog., 

-opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, 

-realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, 

-wspieranie działań edukacyjnych, 

wychowawczych i gospodarczych Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Głębokiem. 

8. Stowarzyszenie Kobiet Amazonki 
w Łęcznej  
ul. Krasnostawska 52 

21-010 Łęczna 

e-mail: amazonkileczna@wp.pl 

tel. kom. 665 576 002 

Stowarzyszenie Kobiet Amazonki jest organizacją 
samopomocową, służącą wsparciem psychicznym 

i pomocą dla kobiet, które chorują bądź chorowały 

na raka piersi. W Stowarzyszeniu kobiety znajdują 

emocjonalne i praktyczne wsparcie, co pozwala 

znaleźć motywację do powrotu do zdrowia i 

uzyskać możliwie najlepszą jakość życia. 

9. Forum Kobiet Gminy Milejów 

ul. Partyzancka 13a,  

21-020 Milejów 

Główne zadania Forum to: 
-obrona praw, reprezentowanie interesów i 

działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno- 

zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin; 
-inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków 
życia i pracy kobiet wiejskich; 
-prowadzenie w środowisku kobiet działalności 

mailto:amazonki@amazonki.pl
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społeczno - wychowawczej, oświatowo - 

kulturalnej, a także w zakresie poprawy warunków 

socjalno - bytowych oraz zdrowotnych; 

- aktywizacja zawodowa kobiet itp. 

10.  Klub abstynenta „Aroka” w 

Cycowie 

ul. Nowa 1, 21 – 070 Cyców 

 

Cele stowarzyszenia: 
-promocja i ochrona zdrowia, 
-praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich 

rodzinami, 

-integracja i reintegracja społeczna, 

-propagowanie zdrowego stylu życia, 

Stowarzyszenie oferuje: 

-pomoc informacyjno- poradniczą, 

-grupy samopomocowe, 

-przyjazny klimat do walki z nałogiem,  poczucie 

bezpieczeństwa i dyskrecję. 

11. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Potrzebującym „Agape” 

Filia Łęczna   

ul. Plac Kościuszki 22,  

21-010 Łęczna, tel. 782 515 474 

Stowarzyszenie zapewnia pomoc prawną, 

psychologiczną oraz psychoterapię; specjaliści 

pełnią dyżury raz w tygodniu. 

12. STOWARZYSZENIE NASZA 

ŚWIETLICA - POMOCNA 

DŁOŃ, Ciechanki  53, 21-013 

Puchaczów. 

 

Stowarzyszenie prowadzi  5 

świetlic profilaktyczno-

wychowawczych na terenie 

powiatu łęczyńskiego w: 

Albertowie, Ciechankach, 

Nadrybiu, Zawadowie i Ostrówku 

 

Celem stowarzyszenia jest skupienie                                   

i ukierunkowanie aktywności społeczeństwa                                

i poszczególnych środowisk na:  

1. Promowanie postawy zaangażowania na rzecz 

drugiego człowieka - szczególnie dzieci                           

i młodzieży: niepełnosprawnych, rodzin 

dysfunkcyjnych, pozbawionych odpowiedniej 

opieki.  

2. Wspomaganie rodzin, rodziców i opiekunów                   

w funkcjach wychowawczych.  

3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci                       

i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych oraz 

wspieranie rodzin wielodzietnych.  

4. Podnoszenie kultury życia publicznego                           

i preferowanie wartości ogólnoludzkich wśród 

wychowanków i społeczności lokalnej.  

5. Współdziałanie w poszerzaniu oferty                                 

i zwiększania atrakcyjności imprez 

rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych, 

sportowych kolonii i obozów dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych jako alternatywy nadużywania 

nałogów, nudy i pustki duchowej.  

6. Inspirowanie do pracy nad sobą i wskazywanie 

pozytywnych wzorców w dziedzinach rozwoju 

integralnego - intelektualnego, duchowego, 

fizycznego, emocjonalnego.  

7. Współpraca z organizacjami, związkami                 

i instytucjami społecznymi, które zajmują się 

podobnymi problemami.  

8. Organizowanie wolnego czasu dzieci                   

i młodzieży oraz prowadzenie świetlicy 
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środowiskowej.  

9. Pomoc w wyrównywaniu szans dzieci w ich 

rozwoju i usamodzielnianiu.  

10. Rozwijanie twórczości i kreatywności 

dzieci.  

11. Edukacja społeczna oparta na zasadach 

integracji wielopokoleniowej.  

13. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Marii Magdaleny, ul. Świętoduska 

2, 21-010 Łęczna  (prowadzi 

Świetlicę opiekuńczo-

wychowawczą w Łęcznej,                         

ul. Świętoduska 2) 

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza prowadzona 

przez Parafię, to placówka wsparcia dziennego. 

Misja placówki:  

− kształtowanie dobrze wychowanego                              

i przygotowanego do życia człowieka silnej 

wiary, świadomego patriotę i obywatela, 

sprawnego w działaniu społecznym                             

i gospodarczym,  

− pomoc rodzicom w sprawowaniu 

podstawowych obowiązków wychowawczych                 

i opiekuńczych. 

Celem działalności placówki jest wspieranie 

rodzin w wypełnianiu jej zadań, zwłaszcza rodzin 

będących w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

W Świetlicy prowadzone są: 

− zajęcia o charakterze opiekuńczo- 

wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć 

profilaktycznych dotyczących 

przeciwdziałania uzależnieniom 

− działania skierowane na rozwój zainteresowań                                 

i form spędzania wolnego czasu 

− działania zapewniające stałą systematyczną 

współpracę z rodziną dziecka, zajęcia 

integrujące rodzinę 

− zapewnienie specjalistycznego wsparcia 

udzielanego m.in. przez psychologa,  

14. Parafia p.w. św. Barbary                       

w Łęcznej, 21-010 Łęczna, Al. 

Jana Pawła II 97 (prowadzi  

Świetlicę opiekuńczo-

wychowawczą   w Łęcznej,                                

Al. Jana Pawła II 97) 

 Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza przy 

Parafii św. Barbary, to placówka wsparcia 

dziennego, której celem jest objęcie dzieci i 

młodzieży działaniami wychowawczymi, 

opiekuńczymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi.  

Działalność placówki skierowana jest na  

wspieranie rodzin w wypełnianiu ich zadań, 

zwłaszcza rodzin będących w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

Realizowane cele Świetlicy to m.in. rozwój 

zainteresowań i form spędzania wolnego czasu w 

rozumieniu  integralnego rozwoju człowieka w 

odniesieniu do jego sfery fizycznej i psychicznej i 

duchowej.  

Ważnym elementem realizowanego programu  jest    
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systematyczna pomoc w nauce. W zadaniu tym 

wielką rolę odgrywają  wolontariusze stale obecni 

w działaniach Świetlicy.  

Placówka realizuje autorski Program 

kształceniowo – wychowawczy o nazwie 

Akademia Młodzieżowa, który sam w sobie ma 

charakter profilaktyczny. Ma on na celu 

przygotowanie ludzi młodych do aktywnego i 

kreatywnego życia w społeczeństwie. Świetlica 

ściśle współpracuje z Fundacją Szczęśliwe 

Dzieciństwo z Lublina w tworzeniu  środowiska 

wychowawczego.  

15. Koła gospodyń wiejskich  Reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy 

sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich i 

ich rodzin, a także wspierają wszechstronny 

rozwój terenów wiejskich. 

Źródło: Opracowanie własne na postawie archiwum PCPR Łęczna oraz danych organizacji 
pozarządowych działających na terenie powiatu łęczyńskiego 

 

2.4. Pozostałe formy wsparcia dostępne w powiecie łęczyńskim 

 

Swobodny dostęp do różnorodnych form wsparcia jest ważnym elementem 

wpływającym na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie społeczności powiatu.  

Na terenie powiatu łęczyńskiego istnieje  wiele form wsparcia, łatwo odstępnych dla 

mieszkańców, wspomagających  ich rozwój,  zaspokajających  potrzeby, dbających   

o bezpieczeństwo i zdrowie, a także   udzielających pomocy w przezwyciężeniu problemów 

oraz zapobieganiu ich występowania.  

Tabela nr 3. Pozostałe formy wsparcia dostępne na terenie powiatu łęczyńskiego 

1.  Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna Łęczna ul. 

Górnicza 3, 21 - 010 Łęczna  

tel: 081 4622 589 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

 w Łęcznej udziela bezpłatnej pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej 

dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom   

i wychowawcom. Poradnia proponuje różne formy 

pomocy: specjalistyczną diagnozę, poradnictwo    

i konsultacje, doradztwo edukacyjno zawodowe, 

mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych, 

psychoedukację, edukację prozdrowotną, terapię 

indywidualną, terapię grupową, terapię rodzin, 

przeprowadzanie przesiewowych badań słuchu 

dzieci w wieku 6-18 lat, szkolenia, orzekanie  o 

potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia 

specjalnego, opiniowanie o potrzebie wczesnego 
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wspomagania rozwoju dziecka. 

2. Powiatowy Zakład Aktywności 

Zawodowej, ul. Krasnystawska 52 

21-010 Łęczna 

tel.: 81 752 29 20 

e-mail: pzazleczna@wp.pl 

www.zazleczna.pl 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w 

Łęcznej zatrudnia 82 osoby, z czego 2/3 stanowią 

osoby z orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  

Podstawowym zadaniem zakładu jest rehabilitacja 

zawodowa, medyczna i społeczna. Zakład 

prowadzi działalność gastronomiczną. Obecnie 

przygotowuje całodzienne wyżywienie dla 

pacjentów szpitala, zakładów opiekuńczo – 

leczniczych, szkół i przedszkoli a także innych 

placówek. Organizuje bankiety, przyjęcia 

okolicznościowe, świadczy usługi cateringowe w 

lokalnym środowisku. Równolegle z pracą 

zawodową osób niepełnosprawnych realizuje 

program rehabilitacyjny z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb i predyspozycji 

pracowników. Najważniejsze to udział 

pracowników w turnusach rehabilitacyjnych, 

rehabilitacja lecznicza: fizykoterapia, 

kinezyterapia, gimnastyka korekcyjna. Inne formy 

rehabilitacji prowadzone przez PZAZ to: terapia 

indywidualna, terapia grupowa, terapia zajęciowa, 

pogadanki, zajęcia edukacyjne, udzielanie 

wsparcia psychicznego, socjalnego  i społecznego. 

Działalność rehabilitacyjną ZAZ określa Ustawa o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 

sierpnia 1997r.(Dz.U.97.123.776  z późn. zm.). 

Zgodnie z przepisami w zakładzie opracowane i 

realizowane są indywidualne programy 

rehabilitacyjne zatrudnionych pracowników 

niepełnosprawnych. 

W ramach rehabilitacji zawodowej podejmowane 

są działania mające na celu dostosowanie do 

warunków zatrudnienia takie jak: 

− poznanie zdolności możliwości fizycznych, 

umysłowych i manualnych pracownika 

niepełnosprawnego 

− dostosowanie stanowiska pracy do 

ograniczeń ruchowych pracownika 

− wyposażenie stanowiska pracy w 

odpowiedni sprzęt ułatwiający 

wykonywanie czynności 

− nauka, opieka bezpośrednia i nadzór kadry 

podczas pracy 

− nabywanie nowych umiejętności 

praktycznych przez pracowników 

− podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

poprzez szkolenia, kursy, 

− doradztwo zawodowe i poszukiwanie ofert 

pracy na otwartym rynku 

mailto:pzazleczna@wp.pl
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− nabywanie umiejętności pracy w grupie. 

Rehabilitacja społeczna ma na celu 

usamodzielnienie pracownika, integrację ze 

środowiskiem i rozwój osobisty. W tym zakresie 

realizowane są następujące zadania; 

− nauka samodzielnego załatwiania spraw 

urzędowych 

− udział w imprezach organizowanych w 

środowisku lokalnym 

− organizowanie przez zakład imprez 

sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, 

integracyjnych (wycieczki, wyjazdy do 

kina, teatru, zajęcia taneczne, hipoterapia) 

− rozwijanie zainteresowań; poezja, proza, 

malowanie, rękodzieło artystyczne. 

Rehabilitacja medyczna jest dwukierunkowa. 

Pracownicy zgodnie z podpisaną umową 

korzystają z zajęć ruchowych na oddziale 

rehabilitacyjnym w szpitalu powiatowym. Na 

terenie zakładu prowadzona jest terapia 

indywidualna i grupowa, poradnictwo medyczne               

i psychologiczne. Wszyscy pracownicy 

niepełnosprawni korzystają ze wsparcia i opieki 

zespołu rehabilitacyjnego. Korzystają również z 

publicznej opieki zdrowotnej rodzinnej                    

i specjalistycznej. W celu poprawy kondycji 

zdrowotnej pracownicy niepełnosprawni 

uczestniczą w turnusach rehabilitacyjnych, 

leczeniu sanatoryjnym i w obozach kondycyjnych. 

3. Ośrodek Rewalidacyjno-

Wychowawczy 

ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna 

tel./fax 81 531 53 12, 81 752 26 

55 

 

orw@orw.powiatleczynski.pl, 

www.orw-leczna.pl 

 

Ośrodek   Rewalidacyjno - Wychowawczy                        

w Łęcznej jest placówką oświatową dla dzieci                  

i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat                                    

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, 

a także dzieci  i młodzieży upośledzonych 

umysłowo ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami, realizującym obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki. 

Proces kształcenia oparty jest na dydaktyce 

zorientowanej na ucznia niepełnosprawnego, który 

w miarę swoich możliwości samodzielnie 

funkcjonuje   w środowisku lokalnym. 

Nauczyciele stosują monitorowanie i ewaluację 

własnej pracy. Uzyskane efekty są wynikiem 

opracowanych i wdrożonych Indywidualnych 

Programów Edukacyjno-Terapeutycznych                                   

i Indywidualnych Programów Rewalidacyjno-

Wychowawczych.  

Placówka ściśle współpracuje z rodzicami, 

uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje 

rodziców do pracy a rzecz ośrodka.  

4. Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem” 

mailto:orw@orw.powiatleczynski.pl
http://www.orw-leczna.pl/


 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 

NA LATA 2021 – 2025 
 

 
  

25 
 

„Pod dobrym adresem” 

ul. Staszica 9, 21- 010 Łęczna 

tel. 515 850 131, 81 53 15 370 

będąc podmiotem ekonomii społecznej, oferuje 

usługi w zakresie: 

• sprzątania klatek schodowych i piwnic 

• sprzątania mieszkań osób indywidualnych 

• mycia okien 

• czyszczenia, mycia nagrobków, dekorowania 

kwiatami i zniczami 

• usług opiekuńczych, opieki nad osobami 

starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu 

zamieszkania w tym zakupy, sprzątanie 

• kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych 

• koszenia trawników w ogrodach 

przydomowych i parkach 

• grabienia liści, pielenia ręcznego, 

• porządkowania podwórek i ogrodów 

• sprzątania dużych powierzchni przy pomocy 

specjalistycznych maszyn (szorowanie, mycie 

i polerowanie) 

• prac remontowo-budowlanych 

• odśnieżania 

• transportu  małych gabarytów, przewożenia 

sprzętów i urządzeń 

• rozbiórki i przygotowania terenu pod budowę 

• zamówienia i dowozu posiłków z „Kuchni od 

Serca” ul. Krasnystawska 52 Łęczna 

Oferta skierowana jest do: 

• jednostek samorządu terytorialnego 

• przedsiębiorców 

• osób fizycznych 

Spółdzielnia Socjalna zatrudnia osoby 

niepełnosprawne, wykluczone społecznie. 

5. Komenda Powiatowa Policji w 

Łęcznej  

ul. Księży Wrześniewskich 10 

21-010 Łęczna 

zespół dyżurnych tel.: 

47 812 72 10 

Realizuje zadania w dziedzinie ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

obszarze powiatu łęczyńskiego 

Współpracuje z instytucjami pomocy społecznej. 

6. Powiatowy Urząd Pracy w 

Łęcznej 

Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 

Łęczna 

tel. (81) 531 54 04,   

tel./fax (81) 752 10 31 

e-mail: lule@praca.gov.pl        

http://leczna.praca.gov.pl/ 

Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej jest 

promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków 

bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu 

łęczyńskiego.                                                                                

Celem głównym Powiatowego Urzędu Pracy w 

Łęcznej jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz 

aktywizacja lokalnego rynku pracy.                                                                                        

Zakres działalności: promocja zatrudnienia oraz 

wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej, 

rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa 
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warunków tworzenia nowych i utrzymania 

istniejących miejsc pracy, współpraca i rozwój 

partnerstwa lokalnego, zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania i realizacji zadań urzędu 

zgodnych z przepisami prawa, stałe podnoszenie 

jakości świadczonych usług poprzez rozwój 

zawodowy pracowników a także jawne, celowe i 

oszczędne gospodarowanie środkami 

finansowymi. 

7 Szpital Powiatowy w Łęcznej 

  

Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej 

Zadaniem zakładów opieki zdrowotnej jest 

ochrona zdrowia ludności objętej obszarem ich 

działalności przez udzielanie świadczeń  z zakresu 

opieki zdrowotnej i promocji zdrowia.  Zakłady 

opieki zdrowotnej mogą rozpoznać sygnały 

świadczące o występowaniu przemocy, 

szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują 

to ukryć. Placówki lecznicze, będąc często 

pierwszym miejscem do którego zgłasza się osoba 

poszkodowana, potrzebująca pomocy, przekazują 

informacje o miejscach, gdzie mogą uzyskać 

potrzebne wsparcie.  

8 Powiat organem prowadzącym 

jednostek oświatowych:  

1. Zespołu Szkół Rolniczych w 

Kijanach  

2. Zespołu Szkół w Ludwinie  

3. Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona 

Bolivara w Milejowie  

4. Zespołu Szkół im. Króla 

Kazimierza Jagiellończyka w 

Łęcznej  

5. Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Głębokiem  

6.Przedszkola z Oddziałami 

Specjalnymi w Ludwinie 

Ich zadaniem jest m.in. wspomaganie 

wszechstronnego rozwoju dziecka, a także 

wspomaganie rodziny w procesie wychowania. 

Dzięki współpracy z rodziną oraz obserwacji 

dziecka przedszkole/szkoła może być miejscem, 

gdzie specjaliści dostrzegą niepokojące sygnały 

mogące świadczyć o występowaniu problemów w 

rodzinie. Placówki oświatowe są zobowiązane do 

opracowania procedury działań interwencyjnych w 

sytuacji, kiedy ich pracownicy dowiedzą się albo 

nabiorą podejrzeń, że w rodzinie 

ucznia/podopiecznego stosowana jest przemoc, a 

także zobowiązane są do stosowania procedury 

„Niebieskiej Karty”. W placówkach oświatowych 

prowadzone są również działania profilaktyczne. 

9 Gmina Ludwin – Kluby Seniora                       

w Ludwinie, Piasecznie i Zezulinie  

 

Od 1 stycznia 2019r. funkcjonują kluby seniora                 

w trzech miejscowościach: w Ludwinie (Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie), Zezulinie 

(Dom Ludowy Zezulin) i Piasecznie (Szkoła 

Podstawowa Piaseczno).  

Grupa docelowa to 70 osób z terenu Gminy 

Ludwin, wiek 60lat. Ilość osób                              

w poszczególnych Klubach: Zezulin 25 osób, 

Ludwin  25 osób, Piaseczno 20 osób. Każdy Klub 

Seniora ma Animatora Klubu Seniora. 

Projekt  realizowany jest od 2019 r. do grudnia 

2021r. Cel główny projektu: Poprawiona 

dostępność i jakość usług społecznych osób 

niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek                
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z terenu gminy Ludwin poprzez rozwój 

środowiskowych form pomocy i samopomocy                      

w formie Klubu Seniora. Lata realizacji projektu 

Klub Seniora w gminie Ludwin: od 2019 do 2021 

(trzy lata).  

Ponadto w gminie Ludwin od 2008 r. działa Klub 

Seniora  „Uśmiech jesieni” skupiając                           

ok. 20 osób.  

10 Gmina Cyców  

Od 2019r. na terenie gminy 

Cyców działa „Klub Seniora” w 

ramach projektu „Integracja 

osób zagrożonych 

wykluczeniem, społecznym 

w Gminie Cyców” 

Celem „Klubu Seniora” jest: 

zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w 

życiu społecznym, zapewnienie seniorom pomocy 

adekwatnej do ich potrzeb, zapewnianie spotkań z 

innymi  ludźmi, rehabilitacji i innych 

zainteresowań kulturalnych. 

Od 06.06.2019r. do 31.12.2021r. gmina Cyców 

realizuje projekt którego celem jest między innymi 

zapewnienie minimum 30 osobom starszym - 60+,                         

w tym z niepełnosprawnościami wysokiej jakości 

usług społecznych oraz wspierających                                  

i aktywizujących.  

Miejscem realizacji projektu jest Cyców ul. 

Chełmska 42, 21-070 Cyców. W chwili obecnej w 

projekcie uczestniczy 58 osób przy czym 

rekrutacja do projektu ma charakter otwarty. 

W ramach realizacji projektu podejmowane są 

przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na 

wiek, w postaci prowadzonych zajęć.  

 Projekt ponadto zakłada utworzenie wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego takiego jak: łóżko 

ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, 

balkoniki, krzesła toaletowe, kule   łokciowe, 

temblaki kończyny górnej, stoliki przyłóżkowe, 

chodziki, podnośnik wannowy  bieżnia 

rehabilitacyjna, orbitrek magnetyczny, rowerek 

stacjonarny. 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych agregowanych przez PCPR Łęczna   

 

2.5. Realizacja programów i projektów przez instytucje pomocy społecznej  

i organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy społecznej w ramach 

Funduszy Europejskich lub innych 

 

Możliwość korzystania z programów pomocowych udostępnionych w ramach unijnej 

polityki jest dużym wsparciem dla instytucji i organizacji pomocy społecznej w realizacji 

wielu działań skierowanych na pomoc i wsparcie osób wykluczonych  lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  
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Tabela nr 4.  Projekty  i programy realizowane w latach 2017  - 2019 i planowane do 

dalszej realizacji przez instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy 

społecznej w ramach Funduszy Europejskich lub innych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej 

Rok  Instytucja 

pośrednicząca 

(finansująca 

działania); 

program/zadanie  

Rodzaj działania (do kogo 

skierowane) 

Cele i efekty  

2017 

2018 

2019 

 

Program asystent 

rodziny. 

Program jest 

finansowany ze 

środków budżetu 

państwa.  IP – 

Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

Z dotacji mogą być pokryte 

wydatki kwalifikowane,  

przeznaczone na dofinansowanie 

kosztów na wynagrodzenia  

asystentów rodziny. 

 

Celem programu jest wzmocnienie roli asystentów 

w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

oraz realizacja przez asystenta rodziny wsparcia o 

którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za „życiem” w stosunku 

do kobiet posiadających dokument potwierdzający 

ciążę, ich rodzin, rodzin z dzieckiem posiadającym 

zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniu albo nieuleczanej chorobie 

zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym 

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

2019 

2020 

Wieloletni rządowy 

program „Posiłek w 

szkole i w domu” 

na lata 2019–2023. 

Program jest 

finansowany ze 

środków budżetu 

państwa. IP – 

Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

Grupa docelowa: dzieci, uczniowie, 

młodzież, osoby dorosłe zwłaszcza 

starsze, samotne, chore i 

niepełnosprawne. 

Celem programu jest zapewnienie posiłku 

dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie 

pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, 

chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Celem programu jest również zapewnienie 

wsparcia finansowego organom prowadzącym 

publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom 

artystycznym realizującym kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej, w organizacji 

stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w 

szkołach. W 2019 r. z tej formy pomocy 

skorzystało 430 osób, z tego 137 dzieciom 

sfinansowano obiady w szkołach, 158 rodzinom  

przyznano zasiłek celowy na zakup żywności lub 

posiłku. 

W pierwszym półroczu  2020 r. z tej formy pomocy 

skorzystało 266 osób, z tego 99 dzieciom 

sfinansowano obiady w szkołach, 85 rodzinom  

przyznano zasiłek celowy na zakup żywności lub 

posiłku. 

2020 1.Projekt 

partnerski: Program 

aktywizacji 

społeczno-

zawodowej- 

Łęczna, Cyców, 

Milejów” 

Grupa docelowa:  

-osoby bierne zawodowo, 

-osoby bezrobotne. zagrożone, 

wykluczeniem ze względu na 

przesłanki inne niż tylko 

bezrobocie, wobec których 

zastosowanie wyłącznie 

instrumentów i usług rynku 

pracy jest niewystarczające i 

istnieje konieczność zastosowania 

w pierwszej kolejności usług 

aktywnej integracji o charakterze 

społ., 

-osoby o niskich kwalifikacjach 

-osoby z niepełnosprawnością (w 

tym z zaburzeniami psychicznymi), 

-os. bez doświadczenia zaw. 

Celem projektu  jest zwiększenie szans na 

zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-

zawodowej 100 (55K, 45M) osób będących 

klientami MOPS w Łęcznej, OPS 

w Cycowie i OPS w Milejowie poprzez udział w 

kompleksowych działaniach aktywizacji i integracji 

społecznej i zawodowej klientów pomocy 

społecznej (obejmującego m. in, poradnictwo 

psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, 

staże) realizowanym w trakcie trwania projektu 

(01.01.2020-31.12.2022) oraz podjęcie zatrudnienia 

przez min. 25 UP do 31.03.2023 r.  

Działania w ramach projektu przyczynią się do: 

wzrostu integracji społecznej oraz poprawy dostępu 

do rynku pracy poprzez: 

•zwiększenie kompetencji społecznych uczestników 

projektu, 



 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 

NA LATA 2021 – 2025 
 

 
  

29 
 

-os. bezdomne, 

-rolnicy. 

Uczestnikami projektu będą klienci 

korzystający z pomocy w/w OPS. 

•rozwój umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania problemów związanych z życiem w 

społeczeństwie i życiem zawodowym, 

samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy, 

• poprawę poziomu samooceny i wiary we własne 

możliwości, 

• zdobycie większej wiedzy nt. funkcjonowania 

rynku pracy, 

• zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, 

• zdobycie doświadczenia zawodowego 

Projekt jest na początku realizacji. 

2.Projekt partnerski 

„Aktywni na rynku 

pracy!” 

Grupa docelowa- os. zamieszkujące 

obszary objęte programami 

rewitalizacyjnymi wykluczonych 

społ.(w tym dotknięte ubóstwem) 

lub os. zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społ., w tym w 

szczególności: 

a) osoby bierne zawodowo 

b) osoby bezrobotne – zagrożone 

wykluczeniem ze względu na 

przesłanki inne niż tylko 

bezrobocie, wobec których 

zastosowanie wyłącznie 

instrumentów i usług rynku pracy 

jest niewystarczające i istnieje 

konieczność zastosowania w 

pierwszej kolejności usług 

aktywnej integracji o charakterze 

społecznym 

c) osoby o niskich kwalifikacjach 

d) osoby z niepełnosprawnościami 

(w tym z zaburzeniami 

psychicznymi), preferuje się objęcie 

wsparciem: osoby o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności; osoby z 

niepełnosprawnością sprzężoną 

oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną i 

osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi; 

e) osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek. o ile mieszczą 

się w katalogu os. wskazanym w 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społ. i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020. 

Celem projektu jest zwiększenie szans na 

zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-

zawodowej 90(45K, 45M) osoby zamieszkujące 

obszary objęte działaniami rewitalizacyjnymi w 

gminach woj. lubelskiego: 

1. miasto Lublin, 

2. gm. Bełżyce, 

3. gm. Bychawa 

4. gm. Głusk 

5. gm. Jabłonna 

6. gm. Jastków 

7. gm. Konopnica 

8. gm. Niedrzwica Duża 

9. gm. Strzyżewice 

10. gm. Wólka 

11. gm. Łęczna 

12. gm. Milejów 

13. gm. Świdnik 

14. gm. Piaski 

15. gm. Mełgiew 

16. gm. Niemce 

poprzez udział w programie obejmującym 

kompleksowe działania aktywizacji i integracji 

społecznej i zawodowej realizowanym w trakcie 

trwania projektu (01.03.2020-31.12.2022) oraz 

podjęcie zatrudnienia przez min.20 UP i zdobycie 

kwalifikacji lub kompetencji przez 65UP. 

Działania w ramach projektu przyczynią się do: 

wzrostu integracji społecznej oraz poprawy dostępu 

do rynku pracy poprzez: 

• zwiększenie kompetencji społecznych 

uczestników projektu, 

• rozwój umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania problemów związanych z życiem w 

społeczeństwie i życiem zawodowym, 

samodzielnego i aktywnego 

poszukiwania pracy, 

• poprawę poziomu samooceny i wiary we własne 

możliwości, 

• zdobycie większej wiedzy nt. funkcjonowania 

rynku pracy, 

•   zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, 

• zdobycie doświadczenia zawodowego. 

Projekt jest na początku realizacji. 

 

3.Projekt partnerski 

„Droga do 

niezależności” 

Grupa docelowa- os. zamieszkujące 

w/w obszary objęte programami 

rewitalizacyjnymi wykluczonych 

społ.(w tym dotknięte ubóstwem) 

lub os. zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społ., w tym w 

Celem projektu jest zwiększenie szans na 

zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-

zawodowej 45(23K, 22M)os. zam. Obszary objęte 

działaniami rewitalizacyjnymi mieście Lublin i gm. 

Łęczna poprzez udział w programie obejmującym 

kompleksowe działania aktywizacji i integracji 
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szczególności: 

a) os. bierne zawodowo 

b) os. bezrobotne – zagrożone 

wykluczeniem ze względu na 

przesłanki inne niż tylko 

bezrobocie, wobec których 

zastosowanie wyłącznie 

instrumentów i usług rynku pracy 

jest niewystarczające i istnieje 

konieczność zastosowania w 

pierwszej kolejności usług 

aktywnej integracji o charakterze 

społecznym 

c)     os. o niskich kwalifikacjach 

d) os. z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz os. z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym os. z 

niepełnosprawnością intelektualną i 

os. z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi (w rozumieniu 

zgodnym z Międzynarodową 

Klasyfikacją Chorób i Problemów 

Zdrowotnych), 

e) os. lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia 

rozumianego jako wykluczenie z 

powodu więcej niż jednej z 

przesłanek, o których mowa w 

rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Regionalnego na lata 

2014-2020, 

f)  osoby lub rodziny korzystające z 

Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 – zakres 

wsparcia dla tych osób lub rodzin w 

ramach projektu nie będzie 

powielał działań, które dana osoba 

lub rodzina otrzymała lub 

otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ o ile mieszczą się 

w katalogu os. wskazanym w 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społ. i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020. 

społecznej i zawodowej realizowanym w trakcie 

trwania projektu(01.03.2020-28.02.2021) oraz 

podjęcie zatrudnienia przez min.10 UP. 

Działania w ramach projektu przyczynią się do 

wzrostu integracji społecznej oraz poprawy dostępu 

do rynku pracy poprzez: 

• zwiększenie kompetencji społecznych 

uczestników projektu 

• rozwój umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania problemów związanych z życiem w 

społeczeństwie i życiem zawodowym, 

samodzielnego i aktywnego 

poszukiwania pracy, 

•  poprawę poziomu samooceny i wiary we własne 

możliwości, 

• zdobycie większej wiedzy nt. funkcjonowania 

rynku pracy, 

•   zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, 

• zdobycie doświadczenia zawodowego. Projekt 

jest na początku realizacji. 

Celem projektu jest zwiększenie szans na 

zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-

zawodowej 12(6K, 6M) os. zam. obszary objęte 

działaniami rewitalizacyjnymi obszary w gm. 

Łęczna poprzez udział w programie obejmującym 

kompleksowe działania aktywizacji i integracji 

społecznej i 

zawodowej realizowanym w trakcie trwania 

projektu(01.04.2020-31.03.2021)oraz podjęcie 

zatrudnienia przez min.3 UP. 

Działania w ramach projektu przyczynią się do: 

wzrostu integracji społecznej oraz poprawy dostępu 

do rynku pracy poprzez: 

• zwiększenie kompetencji społecznych 

uczestników projektu, 

• rozwój umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania problemów związanych z życiem w 

społeczeństwie i życiem zawodowym, 

samodzielnego i aktywnego 

poszukiwania pracy, 

•    poprawę poziomu samooceny i wiary we własne 

możliwości, 

•   zdobycie większej wiedzy nt. funkcjonowania 

rynku pracy, 

•   zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, 

• zdobycie doświadczenia zawodowego. 

Projekt jest na początku realizacji. 

4.Projekt partnerski 

„Samodzielni i 

niezależni” 

Grupa docelowa- os. zamieszkujące 

obszary objęte programem 

rewitalizacyjnym, wykluczone 

społ.(w tym dotknięte ubóstwem) 

lub os. zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społ., w tym w 

szczególności: 

j.w. 
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a)  osoby bierne zawodowo 

b) osoby bezrobotne – zagrożone 

wykluczeniem ze względu na 

przesłanki inne niż tylko 

bezrobocie, wobec których 

zastosowanie wyłącznie 

instrumentów i usług rynku pracy 

jest niewystarczające i istnieje 

konieczność zastosowania w 

pierwszej kolejności usług 

aktywnej integracji o charakterze 

społecznym 

c)   osoby o niskich kwalifikacjach 

d) osoby z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z 

całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi (w rozumieniu 

zgodnym z Międzynarodową 

Klasyfikacją Chorób i Problemów 

Zdrowotnych), 

e) osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia 

rozumianego jako wykluczenie z 

powodu więcej niż jednej z 

przesłanek, o których mowa w 

rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Regionalnego na lata 

2014-2020, 

f)   osoby lub rodziny korzystające 

z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 – zakres 

wsparcia dla tych osób lub rodzin w 

ramach projektu nie będzie 

powielał działań, które dana osoba 

lub rodzina otrzymała lub 

otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ. 

 

Planow

ane do 

realizac

ji 

Kontynuacja realizacji rozpoczętych w 2020 r. projektów partnerskich. 

Projekt partnerski: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej” (2021 r. – 87.030,00 zł; 2022 r. – 87.030,00 zł) 

Projekt partnerski „Aktywni na rynku pracy!” (2021 r. – 28.044,00 zł, 2022 r. – 28.044,00 zł) 

Projekt partnerski „Droga do niezależności” (2021 r. – 4.664,00 zł ) 

Projekt partnerski „Samodzielni i niezależni” (2021 r. – 1.998,00 zł ) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie 

2019 Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej 

1.  Projekt skierowany jest do 

seniorek z terenu Gminy Spiczyn. 

2. Projekt jest skierowany do osób 

wykluczonych (korzystających z 

pomocy społecznej) lub 

zagrożonych ubóstwem. 

1.Cel: Aktywizacja i włączenie społeczne seniorów 

oraz poprawa jakości ich życia. Efekty: Efektem 

jest zainicjowanie społeczności lokalnej i 

rówieśniczek seniorek do dalszych działań na rzecz 

poprawy jakości życia seniorów w społeczności 

lokalnej oraz reintegracja społeczna osób starszych, 
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3. Osoby z zaburzeniami 

psychicznymi.  

które usunęły się z życia lokalnego po zakończeniu 

pracy zawodowej.  

2.Celem projektu jest podwyższenie aktywności 

społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

wykluczonych lub zagrożonych społecznie. Efekty: 

Wzrost aktywności i integracji społecznej oraz 

poprawa dostępu do rynku pracy osób 

wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym z terenu gminy Spiczyn. 

3. Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i 

społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji 40 osób 

niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi 

wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem w województwie lubelskim. Efekty: 

Efektem będzie osiągnięcie efektywności 

zatrudnieniowej uczestników projekt.   

2020 1"Liderzy kooperacji" Instytucja pośrednicząca: ROPS Lublin  

2."Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, 

Spiczyn" Instytucja pośrednicząca : WUP Lublin 

3. "Ekspress do pracy" Instytucje pośredniczące : WUP Lublin  

 

Wyżej wymienione projekty planowane do kontynuowania  w latach kolejnych 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie  

2020 

Kontyn

uacja 

2020 - 

2023 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

Bezrobotne , niepełnosprawne, 

nieaktywne zawodowo, zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym  

Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost 

integracji społeczno- zawodowej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie 

2017 

2018 

2019 

2020 

Wojewoda Lubelski Program asystent rodziny i 

koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Celem programu jest zatrudnienie asystenta 

rodziny, udzielenie wsparcia rodzinom 

wykazującym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej. Asystent rodziny 

działa w charakterze osoby wspierającej, 

motywującej i pomocowej. 

2018 

2019 

2020 

ROPS w Lublinie Mieszkańcy gminy Cyców Opracowanie modelu kooperacji pomiędzy 

instytucjami pomocy i integracji społecznej a 

podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin 

wiejskich 

Wojewoda Lubelski Program „Dobry Start” .Program „Dobry start”  to inwestycja w edukację 

polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia 

dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok 

szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez 

względu na dochód.  

Wojewoda lubelski Program „Opieka 75+” Celem programu  jest poprawa dostępności do 

usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i 

więcej. Program jest skierowany do osób 

samotnych w wieku 75 lat jak i więcej, jak i do 

seniorów, którzy mają rodziny.  

2019 

2020 

Wojewoda Lubelski Program „Opieka wytchnieniowa” Program „Opieka wytchnieniowa” ma na celu 

wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz ich 

opiekunów i rozwijania systemu opieki 

wytchnieniowej na poziomie lokalnym. Program 

kierowany jest  do członków rodzin lub opiekunów, 

którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, 

czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad 
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dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a 

także nad osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności.  

Wojewoda Lubelski Program „Posiłek w szkole i w 

domu” 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest 

kontynuacją poprzedniego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

2020 Wojewoda Lubelski Program „Wspieraj Seniora” Program „Wspieraj Seniora” ma na celu pomoc  

osobom starszym w wieku 70 lat i powyżej którzy 

w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na 

pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w 

szczególności na dostarczeniu zakupów, 

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w 

tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.  

Powyższe programy będą realizowane w latach kolejnych 

2020 1.WUP 

2..Bank Żywności  

Program 

Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 

2014-2020 

Europejskiego 

Funduszu Pomocy 

Najbardziej 

Potrzebującym 

1. Mieszkańcy gminy Cyców 

 

 

2..Wydawanie pozyskiwanej 

żywności dla mieszkańców gminy 

Cyców 

 

1.Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost 

integracji społeczno-zawodowej osób będących 

klientami OPS Cyców 

2.Wsparcie żywnościowe dla osób znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej spełniających 

kryterium określone w art. 7 u.o.p.s. 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie 

2017 

2018 

2019 

2020 

Zapewnienie 

funkcjonowania 

Dziennego Domu 

„Senior+” w 

Bogdance w 

ramach 

wieloletniego 

programu 

„Senior+” na lata 

2015-2020. Edycja 

2017 

Wojewoda Lubelski 

 

Dom jest przeznaczony dla co 

najmniej 20 osób, pow. 60 r.ż., 

nieaktywnych zawodowo, będących 

mieszkańcami gminy Puchaczów. 

Celem strategicznym Programu ”Senior+” jest 

zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w 

życiu społecznym. Cele szczegółowe to: 

- rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych 

poza miejscem ich zamieszkania, 

-  poprawa jakości życia seniorów,  

- zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy 

adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających 

z wieku i stanu zdrowia,  

- integracja społeczna środowiska seniorów, w tym 

rozwój działań samopomocowych,  

- zwiększenie zaangażowania seniorów w życie 

społeczności lokalnej.  

Podstawowy zakres usług: usługi socjalne (w tym 2 

posiłki dziennie), zajęcia edukacyjne, kulturalno-

oświatowe, aktywności ruchowej/kinezyterapii, 

sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, 

klubowe, terapia zajęciowa, trening dnia 

codziennego, dowóz.  

Efekty: łącznie z usług Domu w 2017 korzystało 37 

osób (na podstawie decyzji administracyjnych). 

W 2018 r. łącznie z usług Domu korzystało 35 osób 

(na podstawie decyzji administracyjnych). 

W 2019 r. łącznie z usług Domu korzystały 34 

osoby (na podstawie decyzji administracyjnych). 

2020  w trakcie realizacji 

2017 

2018 

2019 

2020 

Program asystent 

rodziny i 

koordynator 

rodzinnej pieczy 

zastępczej  

Adresatami Programu są dzieci i 

rodziny zamieszkujące gminę 

Puchaczów, w szczególności 

przeżywające trudności w sferze 

opiekuńczo-wychowawczej. 

Zatrudnienie asystenta rodziny, udzielanie wsparcia 

rodzinom wykazującym trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

realizacja Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2015 – 2017. 
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Wojewoda Lubelski  

 

Program jest adresowany do jest 

szczebla gminnego i powiatowego, 

których obowiązkiem jest realizacja 

zadań wynikających z ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz ustawy o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ 

Za życiem”.  Dofinansowaniu w 

ramach Programu podlegają koszty 

wynagrodzenia asystenta rodziny. 

W 2017 r. asystent rodziny objął wsparciem 15 

rodzin. Działania miały charakter  wspierający, 

motywujący i pomocowy. 

W roku 2018 asystenturą objęto łącznie 17 rodzin. 

W roku 2019 asystenturą objęto łącznie 13 rodzin 

wykazujących trudności opiekuńczo-

wychowawcze. 

2017 

2018 

2019 

2020 

Program 

Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 

2014-2020 

współfinansowany 

z Europejskiego 

Funduszu 

Najbardziej 

Potrzebującym 

Lubelski Bank 

Żywności – 

organizacja 

partnerska 

odpowiedzialna za 

przekazywanie 

żywności 

Pomoc jest kierowana do osób, 

które z powodu niskich dochodów 

nie są w stanie zapewnić sobie 

odpowiednich posiłków (kryterium 

dochodowe dla osoby samotnie 

gospodarującej wynosi 1.402 zł, a 

dla osoby w rodzinie 1.056 zł). 

Zadanie Ośrodek realizuje w 

partnerstwie z Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Puchaczowie.  

Celem Programu jest udzielanie wsparcia osobom 

doświadczającym najgłębszych form ubóstwa 

poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w 

formie paczek.  

W roku 2017 rozdysponowano 13.548,04 kg 

żywności dla 324 osób (124 rodziny), znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej.  

W roku 2018 przekazano 11.794,73 kg żywności 

dla 254 osób (122 rodziny), znajdujących się w 

trudnej sytuacji życiowej.  

W 2019 r. rozdysponowano 7.934,96 kg żywności 

dla 274 osób (122 rodziny), znajdujących się w 

trudnej sytuacji życiowej.  

2020r. w trakcie realizacji, w pierwszym półroczu 

zakwalifikowano 280 osób do Programu 

2017 „Pomoc państwa w 

zakresie 

dożywiania” na lata 

2014-2020 

Wojewoda Lubelski 

Adresaci:  

- dzieci do czasu podjęcia nauki w 

szkole podstawowej, 

- uczniowie do czasu ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej, 

- osoby i rodziny znajdujące się w 

sytuacjach wymienionych w art. 7 

ustawy  o pomocy społecznej, w 

szczególności osoby samotne, w 

podeszłym wieku, chore lub 

niepełnosprawne.  

Formy pomocy: - posiłek, 

- świadczenie pieniężne na zakup 

posiłku lub żywności,   

- świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych. 

Kryterium dochodowe 

uprawniające do pomocy 150%, tj. 

771 zł dla osoby w rodzinie i 951 zł 

dla osoby samotnie gospodarującej. 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie 

zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 

o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia 

i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w 

szczególności osób samotnych, w podeszłym 

wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Efekty: 

- posiłki dla 93 osób (92 dzieci w placówkach 

oświatowych, 1 osoba dorosła w  schronisku dla 

bezdomnych) 

- zasiłki celowe na zakup żywności dla 41 rodzin. 

2017 

2018 

2019 

2020 

Karta Dużej 

Rodziny – program 

rządowy 

 

Program ma zasięg ogólnokrajowy, 

adresowany jest do rodzin 

wielodzietnych, z co najmniej 

trojgiem dzieci, bez względu na 

miejsce zamieszkania, oraz bez 

względu na dochód. 

Celem programu jest wspieranie rodzin 

wielodzietnych w wypełnianiu ich funkcji 

rodzicielskich poprzez ułatwienie im dostępu do 

różnego rodzaju usług i dóbr, a także promowanie 

modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego 

wizerunku. Karta oferuje system zniżek oraz 

dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają 

możliwość korzystania z katalogu oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej czy 

transportowej na terenie całego kraju. 

W roku 2017 wydano 51 Kart dla 10 rodzin. 

W 2018 r. wydano 69 Kart dla 16 rodzin. 

W 2019 r. wydano 187 Kart dla 73 rodzin. 

Łącznie, od chwili wejścia w życie programu, w 

gminie Puchaczów wydano 670 KDR dla 167 
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rodzin. 

2020r. w trakcie realizacji 

2017 Program 

Aktywizacja i 

Integracja (PAI) 

 

PUP Łęczna, 

Gmina Puchaczów 

Osoby bezrobotne, które korzystały 

ze świadczeń pomocy społecznej, i 

dla których PUP ustalił III profil 

pomocy, zwłaszcza te, które 

realizowały kontrakt socjalny. 

Zadanie realizowano we 

współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Łęcznej w 

ramach zawartego Porozumienia. 

Cel PAI -  pomoc osobom bezrobotnym, które 

utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu 

długiego okresu przebywania bez zatrudnienia, 

często połączonego z brakiem kwalifikacji, 

niewystarczającymi kompetencjami i deficytami 

utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku 

pracy. 

W ramach Programu w 2017 r. objęto wsparciem 5 

osób bezrobotnych, wsparcie obejmowało 

aktywizację zawodową. 

2018 

2019 

2020 

„Program Opieka 

75+” - program 

Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

Wojewoda Lubelski  

Program zakłada wsparcie 

finansowe gminy w zakresie 

świadczenia usług opiekuńczych. 

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług 

opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

Program jest skierowany zarówno do osób 

samotnych w wieku 75 lat i więcej, jak i do 

seniorów, którzy mają rodziny.  

W 2019 dofinansowanie wynagrodzenia dla 

opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w 

miejscu zamieszkania u 5 podopiecznych. 

2020 r. w trakcie realizacji 

2018 

2019 

2020 

Rządowy program 

„Posiłek w szkole i 

w domu” na 2019-

2023 

 

Wojewoda Lubelski 

Program jest kontynuacją 

poprzedniego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020 

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom 

i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, 

zwłaszcza osób starszych, chorych, 

niepełnosprawnych i samotnych. Program 

przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech 

form: 

- posiłek, 

- świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego 

na zakup posiłku lub żywności, 

- świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych.  

W 2018r. sfinansowano posiłki dla 90 osób (89 

dzieci w placówkach oświatowych, 1 osoba dorosła 

w  schronisku dla bezdomnych), oraz udzielono 

pomocy w formie zasiłków celowych na żywność 

dla 34 rodzin.  

W 2019 r. sfinansowano posiłki dla 57 osób (56 

dzieci w placówkach oświatowych, 1 osoba dorosła 

w schronisku dla bezdomnych), oraz udzielono 

pomocy w formie zasiłków celowych na zakup 

żywności dla 39 rodzin (liczba osób w rodzinach 

71. 

2020r. w trakcie realizacji 

2019 Projekt 

„AKTYWNI. 

Program integracji 

społecznej i 

zawodowej w 

Gminie 

Puchaczów”  

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Lubelskiego na lata 

2014-2020, Oś 

Priorytetowa 11 

Włączenie 

społeczne, 

Działanie 11.1 

Projekt realizowany jest  w okresie 

1.01.2020 r.- 31.12.2022 r. w 

ramach partnerstwa z Fundacją 

Rozwoju Aktywności Społecznej 

WSPÓLNOTA zs. w Lublinie oraz 

Polską Fundacją Ośrodków 

Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland” zs.  

w Lublinie. 

Celem projektu jest wzrost 

integracji społecznej oraz poprawa 

dostępu do rynku pracy osób 

wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i 

ubóstwem w regionie poprzez 

realizację kompleksowych 

programów aktywizacji oraz usług 

reintegracji i rehabilitacji 

Zaktywizowanie zawodowe i społeczne 60 osób 

(40K/20M) z niepełnosprawnościami (w tym osób z 

zaburzeniami psychicznymi), wykluczonych lub 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  

społecznym z gminy Puchaczów, z których 42 

osoby podniesie kwalifikacje lub kompetencje 

poprzez realizację kompleksowych programów 

aktywizacji oraz usług reintegracji.  
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Aktywne 

włączenie, 

współfinansowaneg

o ze środków 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego  

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

 

społeczno-zawodowej. 

W 2020 r. planuje się objąć 

wsparciem 20 uczestników. 

Planowane do realizacji/kontynuowania w latach kolejnych wszystkie programy z 2020 r.  

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Milejowie 

2017 

2018 

2019 

2020 

Kont

ynuac

ja w 

latach 

kolej

nych 

 

Gmina Milejów 

Przygotowanie prac promujących 

gminę Milejów przez osoby 

niepełnosprawne podczas zajęć 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych, poznanie 

kultury, zabytków i historii gminy 

PFRON Prowadzenie rehabilitacji dzieci i 

młodzieży z 

niepełnosprawnościami w Zespole 

Rehabilitacyjno-Terapeutycznym- 

prowadzenie zajęć dla osób 

niepełnosprawnych do 18 roku 

życia. 

Prowadzenie zajęć usprawnienia ruchowego, zajęć 

logopedycznych, zajęć z psychologiem, zajęć 

rewalidacyjno-wyrównawczych, zajęć plastycznych i 

ogólnorozwojowych z osobami niepełnosprawnymi 

do 18 roku życia.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie 

aktywności oraz zwiększenie udziału w życiu 

społecznym 18 dzieci i młodzieży z różnymi 

niepełnosprawnościami, poprawa funkcjonowania 

społecznego BO, zwiększenie ich umiejętności w 

zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, 

zwiększenie samodzielności BO, poprawa 

sprawności fizycznej. 

Wzrost samodzielności  i aktywności beneficjentów 

ostatecznych. 

PFRON Aktywność w każdym wieku- 

kolejny krok do samodzielności 

Prowadzenie zajęć z aktywizacji 

zawodowej dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych 

Prowadzenie zajęć z aktywizacji społecznej i 

zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych 

Głównym celem projektu jest zwiększenie 

aktywności i samodzielności osób  z 

niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i/lub 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, prowadzenie 

działań w zakresie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej beneficjentów projektu oraz 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych osób 

2017 

- 

2020 

Województwo 

Lubelskie 

Organizowanie regionalnych 

imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność w 

tych dziedzinach 

zorganizowania 3 regionalnych imprez o charakterze 

kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym 

wspierających aktywność osób niepełnosprawnych.  

Będą to imprezy na rzecz osób niepełnosprawnych z 

terenu czterech powiatów:   łęczyńskiego, 

chełmskiego, włodawskiego i świdnickiego. 

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej 

2018 

2019 

Projekt 

współfinansowany

m ze środków 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego w 

ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Lubelskiego na lata 

„Ośrodek Wsparcia Rodzin w 

Powiecie Łęczyńskim”  

październik – grudzień 2018 r. 

Uczestnicy projektu: 

osoby z niepełnosprawnościami 

(dorośli i dzieci), rodzice dziecka z 

niepełnosprawnością, osoby 

opiekujące się osobą 

niesamodzielną i/lub 

niepełnosprawną, osoby znajdujące 

się w trudnej sytuacji życiowej, 

rodziny przeżywające trudności 

Dostęp do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 

usług socjalnych 

Celem głównym projektu jest rozwój zintegrowanych 

usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny 

oraz wsparcie  procesu deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej poprzez działalność ośrodka wsparcia 

rodzin, nakierowanego na pracę  z rodzinami 

zastępczymi i ich podopiecznymi, dziećmi z 

niepełnosprawnością i ich rodzinami oraz rodzinami 

przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych z powiatu 
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2014-2020.  

 

Projekt 

współrealizowany 

Ośrodek 

Rewalidacyjno – 

Wychowawczy w 

Łęcznej z 

Powiatowym 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łęcznej  

opiekuńczo-wychowawcze (dzieci, 

rodzice), rodziny zastępcze (dorośli 

i dzieci), kandydaci na rodziców 

zastępczych 

 

łęczyńskiego. 

Cele szczegółowe projektu to: 

- podniesienie kwalifikacji koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, 

- wzrost dostępności do usług terapeutycznych, w 

tym hortiterapii, terapii sensorycznej, dźwiękowej 

stymulacji sensorycznej Trening uwagi słuchowej A. 

Tomatisa, 

-  rozwój usług wsparcia na rzecz rodzin zastępczych, 

- organizacji szkoleń i kursów doskonalących dla 

rodziców, 

- podniesienia jakości usług społecznych dzięki 

zakupom dodatkowego wyposażenia do sal 

terapeutycznych placówek 

2019 Termomodernizacja budynku Ośrodka Rewalidacyjno –

Wychowawczego w Łęcznej polegająca na kapitalnym 

remoncie dachu wraz z orynnowaniem, wykonanie 

instalacji odgromowej i ocieplenie ścian zewnętrznych.  

październik – grudzień 2019 r. 

Podwyższenie komfortu pracy i jakości usług, 

Zmniejszenie kosztów za ogrzewanie  

Plano

wane 

do 

realiz

acji  

w 

latach 

kolej

nych 

Wykonanie platformy przyschodowej umożliwiającej bezpieczny transport uczniów do sal znajdujących się na 1 

piętrze budynku. 

Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja ogrodzenia przy Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, w tym 

projekt małej architektury i placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, projekt oświetlenia. 

Zwiększenie możliwości przyjęcia większej liczby  osób niepełnosprawnych.  

Poszerzenie zakresu oddziaływań rehabilitacyjnych: 

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Łęcznej 

2017 

2018 

2019 

2020 

 

PFRON + Powiat 

Łęczyński 

 

 

 

Gmina Puchaczów 

 

 

 

 

 

 

 

1.Prowadzenie WTZ 

Rehabilitacja zawodowa i 

społeczna. Osoby powyżej 16 rż.  

Z terenu powiatu – 33 osoby 

 

2..Działalność edukacyjna i 

promocyjna zachowań 

prozdrowotnych i prospołecznych. 

Szkolenie dla uczniów szkoły z 

zakresu zachowań prozdrowotnych. 

80 uczniów 33 os. niepełnosprawne 

 

 

 

 

 

Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

 

Urząd  

Marszałkowski w 

Lublinie 

 

Wycieczka „turystyka bez barier” 

Warsztaty muzyczna, ekologiczne 

33 os. niepełnosprawne 

 

 

Poznawanie, edukacja zdrowie 

 

 

2017 Fundacja Tesco 

„Decydujesz 

Pomagamy” 

80 uczniów + 33 os. 

niepełnosprawne 

Edukacja 
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2018 

2019 

2020 

PIF 

 

 

 

 

WUP 

 

1.Kampania społeczna Kilometry 

Dobra 

Mieszkańcy woj. lubelskiego, 

szkoły, parafie, zakłady pracy 

 

2.Wiekowi-przebojowi! 

IX2018/III/2019 

Seniorzy powiatu łęczyńskiego 

 

Zbiórka środków finansowych na rozbudowę 

placówki o mieszkania 

 

Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług 

społecznych dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb 30 osób (20K, 10M) i zagrożonych 

ubóstwem wykluczeniem społecznym ter. powiatu 

łęczyńskiego, poprzez utworzenie Klubu Seniora i 

realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do 

potrzeb i oczekiwań osób starszych. 

2019 WUP- Lublin-

projekty partnerskie 

–RPO na lata 2014-

2020 priorytet 9-12 

we współpracy z 

Fundacja Seniorów 

Bonum Vitae z 

Lublina i Sonet 3 

Janusz Olek 

 

1..Aktywnie do przodu 36 os. z 

niepełnosprawnościami (22K,14M) 

 

 

 

2.„Droga do lepszego Jutra” 

Zadaniem objęto 120 osób 

 

 

 

3. „Nowa Perspektywa” 

Zadaniem objęto 60 os 

niepełnosprawnych (36K, 24M) 

 

Celem projektu „Aktywnie do przodu” aktywizacja 

zawodowa os. niepełnosprawnych zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. 

lubelskiego 

 

„Droga do lepszego Jutra” celem Działania 11.1 – 

zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy 

społecznej, dziedziczenia bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  regionie. 

 

Celem projektu Nowa Perspektywa – włączenie 

społeczne i aktywizacja zawodowa zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społ. z woj. lubelskiego 

Planowane do realizacji/kontynuowania w latach kolejnych: 

1.Prowadznie WTZ 

2.Kampania Społeczna Kilometry Dobra 

3.Rozbudowa placówki 

4.Edukacja w szkołach 

5. Turystyka bez barier 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej 

2017/ 

2018r

.  

Agencja Rozwoju 

Społeczno – 

Gospodarczego w 

Lublinie 

,,Kamienie  milowe w rehabilitacji 

społeczno – zawodowej osób z 

niepełnosprawnością” 

W  projekcie brało udział  50 osób 

niepełnosprawnych z terenu 

powiatu łęczyńskiego. 

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej 

 

2017/

2018 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe. 

Grupa docelowa - osoby bezrobotne 

w wieku 18-29 lat zarejestrowane w 

PUP w Łęcznej 

Celem projektu było zwiększenie możliwości 

zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim. 

Łącznie 198 osób zostało objętych kompleksowym 

wsparciem w ramach projektu. Efektywność 

zatrudnieniowa uzyskana w projekcie  59,1% ; 

12,63% uczestników projektu uzyskało kwalifikacje 

2017 Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

Działanie 9.2 Aktywizacja 

zawodowa - projekty PUP 

Grupa docelowa - Osoby 

bezrobotne w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowane w PUP w Łęcznej 

Celem projektu było zwiększenie możliwości 

zatrudnienia oraz aktywizacja osób bezrobotnych w 

wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w 

powiecie łęczyńskim w okresie od stycznia 2017 do 

grudnia 2017 

Łącznie 142 osób zostało objętych kompleksowym 

wsparciem w ramach projektu. Efektywność 

zatrudnieniowa uzyskana w projekcie 54,93% ; 

31,69% uczestników uzyskało kwalifikacje 

2018/

2019 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe. 

Grupa docelowa - Osoby 

bezrobotne w wieku 18-29 lat 

Celem projektu było zwiększenie możliwości 

zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie Łęczyńskim. 

Łącznie 210 osób zostało objętych kompleksowym 

wsparciem w ramach projektu. Efektywność 

zatrudnieniowa uzyskana w projekcie 57,62% ; 
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zarejestrowane w PUP w Łęcznej 27,14% uczestników uzyskało kwalifikacje 

2018 Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

Działanie 9.2 Aktywizacja 

zawodowa - projekty PUP. 

Grupa docelowa - Osoby 

bezrobotne w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowane w PUP w Łęcznej 

Celem projektu było zwiększenie możliwości 

zatrudnienia oraz aktywizacja osób bezrobotnych w 

wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w 

powiecie łęczyńskim w okresie od stycznia 2018 do 

grudnia 2018. 

Łącznie 90 osób zostało objętych kompleksowym 

wsparciem w ramach projektu. Efektywność 

zatrudnieniowa uzyskana w projekcie 70% ; 26,67% 

uczestników uzyskało kwalifikacje. 

2019 Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

Działanie 9.2 Aktywizacja 

zawodowa - projekty PUP. 

Grupa docelowa - Osoby 

bezrobotne w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowane w PUP w Łęcznej 

Celem projektu było zwiększenie możliwości 

zatrudnienia oraz aktywizacja osób bezrobotnych w 

wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w 

powiecie łęczyńskim w okresie od stycznia 2019 do 

grudnia 2019. 

Łącznie 103 osoby zostało objętych kompleksowym 

wsparciem w ramach projektu. Efektywność 

zatrudnieniowa uzyskana w projekcie 64,10%; 

28,16% uczestników projektu uzyskało kwalifikacje. 

2020/

2021 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe. 

Grupa docelowa - Osoby 

bezrobotne w wieku 18-29 lat 

zarejestrowane w PUP w Łęcznej 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości 

zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim. 

2020/

2021 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

Działanie 9.2 Aktywizacja 

zawodowa - projekty PUP. 

Grupa docelowa - Osoby 

bezrobotne w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowane w PUP w Łęcznej 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości 

zatrudnienia oraz aktywizacja osób bezrobotnych w 

wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w 

powiecie łęczyńskim w okresie od stycznia 2020 do 

końca czerwca 2021. 

2020 MRiPS Tarcza Antykryzysowa  

Pomoc dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność lub 

mających siedzibę na terenie 

powiatu łęczyńskiego w formie: 

- przyznania świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy 

-jednorazowej pożyczki dla 

mikroprzedsiębiorcy lub organizacji 

pozarządowej 

-dofinansowania części kosztów 

wynagrodzeń pracowników 

-dofinansowanie części kosztów 

prowadzenia działalności 

Celem programu jest pomoc rekompensująca 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19. 

2021/

2022 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe. Grupa 

docelowa - osoby bezrobotne w 

wieku 18-29 lat zarejestrowane w 

PUP w Łęcznej 

Działanie 9.2 Aktywizacja 

zawodowa - projekty PUP. Grupa 

docelowa - Osoby bezrobotne w 

wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowane w PUP w Łęcznej 

Celem projektu będzie zwiększenie możliwości 

zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łęcznej 

Starostwo Powiatowe w Łęcznej 

2019 

2020 

Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia 

Osób 

Niepełnosprawnych  

„Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” 

Program dedykowany jest 

pełnoletnim osobom 

Celem usług Asystenta osobistego jest świadczenie 

pomocy osobom niepełnosprawnym ,  

która obejmuje: 

-pomoc w transporcie środkami komunikacji w 
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niepełnosprawnym w stopniu 

znacznym i umiarkowanym 

zamieszkałym na terenie powiatu 

łęczyńskiego 

dotarciu i powrocie z miejsca zamieszkania do 

szkoły, uczelni, pracy, placówek zdrowia, na zajęcia 

rehabilitacyjne, instytucji publicznych i kulturalnych; 

-pomoc w zakupach; 

-pomoc w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich 

oraz w komunikowaniu się z otoczeniem; 

-pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, 

bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, 

czy komputerowego; 

-pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z 

zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, 

siłownia i inne sporty; 

Usługi te mogą być realizowane 7 dni w tygodniu w 

godz. od 7:00 do 22:00, w ilości nie więcej niż 30 

godzin miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 

2017 

- 

nadal 

Państwowy 

Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Dofinansowanie ze środków 

PFRON zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej i 

zawodowej. Wsparcie skierowane 

jest do osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności 

oraz orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub 

równoważne. 
 

Celem jest dofinansowanie ze środków PFRON 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej: 

−uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 

−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; 

−dofinansowanie tłumacza języka migowego lub 

tłumacza przewodnika; 

−dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

warsztatów terapii zajęciowej oraz nadzór nad ich 

działalnością; 

-dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej. 

2017 

- 

nadal 

Państwowy 

Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Program „Aktywny samorząd” 

Wsparcie skierowane jest do osób 

posiadających orzeczenie o 

niepełnosprawności oraz orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności lub 

równoważne, spełniających 

warunki określone w programie. 
 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 

beneficjentów programu w życiu społecznym, 

zawodowym i w dostępie do edukacji. Do celów 

szczegółowych programu zaliczamy: 

 •przygotowanie beneficjentów programu                          

z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do 

pełnienia różnych ról społecznych poprzez 

umożliwienie im włączenia się do tworzącego się 

społeczeństwa informacyjnego; 

•przygotowanie beneficjentów programu do 

aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie                

w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier 

transportowych; 

•  umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji 

zawodowej poprzez zastosowanie elementów 

wspierających ich zatrudnienie; 

•poprawa szans beneficjentów programu na 

rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy 

poprzez podwyższanie kwalifikacji; 

•wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników 

lub pracujących na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 

2018 

- 

Państwowy 

Fundusz 

„Program wyrównywania różnic 

między regionami” 

Celem strategicznym programu jest wyrównanie 

szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących 
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nadal Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w 

dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

2018 

2019 

Projekt 

współfinansowany

m ze środków 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego w 

ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Lubelskiego na lata 

2014-2020.  

 

Projekt 

współrealizowany 

przez Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łęcznej 

z  Ośrodek 

Rewalidacyjno – 

Wychowawczy w 

Łęcznej  

„Ośrodek Wsparcia Rodzin w 

Powiecie Łęczyńskim”  

październik – grudzień 2018 r. 

Uczestnicy projektu: 

osoby z niepełnosprawnościami 

(dorośli i dzieci), rodzice dziecka z 

niepełnosprawnością, osoby 

opiekujące się osobą 

niesamodzielną i/lub 

niepełnosprawną, osoby znajdujące 

się w trudnej sytuacji życiowej, 

rodziny przeżywające trudności 

opiekuńczo-wychowawcze (dzieci, 

rodzice), rodziny zastępcze (dorośli 

i dzieci), kandydaci na rodziców 

zastępczych 

 

Dostęp do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 

usług socjalnych 

Celem głównym projektu jest rozwój zintegrowanych 

usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny 

oraz wsparcie  procesu deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej poprzez działalność ośrodka wsparcia 

rodzin, nakierowanego na pracę  z rodzinami 

zastępczymi i ich podopiecznymi, dziećmi z 

niepełnosprawnością i ich rodzinami oraz rodzinami 

przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych z powiatu 

łęczyńskiego. 

Cele szczegółowe projektu to: 

- podniesienie kwalifikacji koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, 

- wzrost dostępności do usług terapeutycznych, w 

tym hortiterapii, terapii sensorycznej, dźwiękowej 

stymulacji sensorycznej Trening uwagi słuchowej A. 

Tomatisa, 

-  rozwój usług wsparcia na rzecz rodzin zastępczych, 

- organizacji szkoleń i kursów doskonalących dla 

rodziców, 

- podniesienia jakości usług społecznych dzięki 

zakupom dodatkowego wyposażenia do sal 

terapeutycznych placówek 

2019 

- 

nadal 

Solidarnościowy 

Funduszu Wsparcia 

Osób 

Niepełnosprawnych 

Programu "Opieka wytchnieniowa"  Celem szczegółowym Programu jest podnoszenie 

kompetencji dotyczących wsparcia osoby 

niepełnosprawnej za sprawą nauki technik 

pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w 

warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne 

poradnictwo w zakresie psychologicznych i 

społecznych aspektów wsparcia osób 

niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki 

zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

2019 Utworzenie                      

i wyposażenie 

Klubu „Senior+" w 

Łęcznej     

w ramach Programu 

Wieloletniego 

„Senior+” na lata 

2015-2020 Edycja 

2019 

 

Wojewoda Lubelski 

Jest to nowa inicjatywa na terenie 

skierowana specjalnie do seniorów 

w wieku 60+. 

Dzięki uzyskanej dotacji zostały zaadaptowane, 

wyposażone  i dostosowane pomieszczenia                       

w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łęcznej przy  ul. Staszica 9 do standardu 

pozwalającego na komfortowe warunki przebywania, 

rekreacji  i edukacji seniorów.  

 

2019 Zapewnienie 

funkcjonowania 

Klubu „Senior+" w 

Łęcznej     

w ramach Programu 

Wieloletniego 

„Senior+” na lata 

2015-2020 Edycja 

2020 

 

Wojewoda Lubelski 

Klub „Senior+” w Łęcznej  

zapewnia miejsca dla 15 seniorów                

i funkcjonuje 5 dni w tygodniu 

przez 6 godzin dziennie: od 

poniedziałku do piątku. 

Klub „Senior+” ma na celu  w szczególności 

zapewnienie wsparcia seniorom – osobom 

nieaktywnym zawodowo w wieku 60 plus, będących 

mieszkańcami powiatu łęczyńskiego poprzez 

umożliwienie korzystania z oferty na rzecz 

społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, 

obejmującej także usługi w zakresie aktywności 

ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej,                 

w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku 

lokalnym, przy wsparciu finansowym Ministerstwa 

Rodziny i  Polityki Społecznej. 

Celem Klubu „Senior+” jest przede wszystkim 

zintensyfikowanie działań prowadzonych na terenie 

powiatu mających przeciwdziałać izolacji                              
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i marginalizacji osób starszych, rozwijanie ich 

sprawności psychofizycznej oraz właściwe 

wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności 

Seniorów. Ponadto zadaniem Klubu ”Senior+" jest 

wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego 

starzenia się w zdrowiu oraz prowadzenia w dalszym 

ciągu samodzielnego i satysfakcjonującego życia, 

nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.  

2019-

2021 

Projekt konkursowy 

pn.: „Niemożliwe a 

jednak!” – okres 

realizacji: 

01.04.2019r. - 

31.03.2021r. w 

ramach Osi 

Priorytetowej 11 

„Włączenie 

społeczne”, 

Priorytet 

inwestycyjny 9i: 

„Aktywne 

włączenie, w 

tym z myślą                       

o promowaniu 

równych szans oraz 

aktywnego 

uczestnictwa                      

i zwiększaniu szans 

na 

zatrudnienie”, 

Działanie 11.1 

„Aktywne 

włączenie”. 

 

 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

Projekt skierowany jest do 57 osób 

z terenu Powiatu Łęczyńskiego 

wykluczonych, w tym dotkniętych 

ubóstwem lub zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, pozostających bez 

zatrudnienia (zarówno osób 

bezrobotnych zarejestrowanych                

w PUP w Łęcznej, jak                                

i poszukujących pracy, 

niezarejestrowanych w PUP                     

w Łęczna, w tym biernych 

zawodowo). Grupę docelową                             

w projekcie stanowi: 

• Gr I - 40 osób 

niepełnosprawnych (20 kobiet                

i 20 mężczyzn)   w wieku 18-64 

lata 

• Gr II - 10 kobiet doznających 

przemocy w rodzinie w wieku 

18-64 lata 

• Gr III - 7 wychowanków 

rodzinnej pieczy zastępczej 

i/lub instytucjonalnej (4 kobiety 

i 3 mężczyzn) w wieku 16-24 

lata; 

W ramach udziału w projekcie pn.: 

„NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” 

oferujemy uczestnikom m.in.: 

• wykwalifikowaną kadrę 

trenerską: wsparcie doradcze 

(doradca zawodowy), 

psychologiczne (psycholog), 

socjalne (pracownik socjalny), 

2 specjalistów ds. reintegracji 

zawodowej osób 

niepełnosprawnych; 

• szkolenia zawodowe - 

możliwość zdobycia 

zaświadczenia, certyfikatu 

potwierdzającego nabycie 

kwalifikacji zawodowych, 

• średnio 5/6 miesięczne staże 

zawodowe realizowane                        

u pracodawców z terenu 

województwa lubelskiego, 

• płatne stypendium szkoleniowe 

i stażowe, 

• badania lekarskie, 

• zwrot kosztów dojazdu na 

szkolenia zawodowe i staże, 

• materiały szkoleniowe, 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na 

zatrudnienie oraz wzrost integracji społecznej                        

i zawodowej 57 osób (34 kobiety K i 23 mężczyzn 

M) niepracujących zawodowo, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i/lub wykluczonych 

społecznie, zamieszkujących na terenie powiatu 

łęczyńskiego poprzez realizację kompletnego 

programu obejmującego.: wsparcie doradcze 

(doradca zaw.), psychologiczne (psycholog), socjalne 

(pracownik socjalny), bieżące wsparcie specjalistów 

ds. reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych; 

szkolenia zawodowe oraz 5-6 miesięczne staże 

zawodowe realizowane    u pracodawców z terenu 

woj.lubelskiego. 

 

Cel główny projektu jest zgodny z celem 

szczegółowym nr 1 działania 11.1 dotyczącym 

zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy 

społecznej, dziedziczenia biedy, powielania 

niekorzystnych postaw społecznych, a także 

związanym z poprawą dostępu do rynku pracy osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
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• wyżywienie podczas szkoleń 

zawodowych, 

• 2-dniowe warsztaty wyjazdowe, 

• 3-dniowy wyjazd 

rehabilitacyjno-zdrowotny dla 

grupy osób niepełnosprawnych. 

2020 Państwowy 

Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi 

Celem programu jest pomoc finansowa udzielana  

osobom niepełnosprawnym, które na skutek 

wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu 

epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 

roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość 

korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych 

następujących po sobie dni roboczych) z opieki 

świadczone w placówce rehabilitacyjnej. 

Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania 

kosztów związanych z zapewnieniem opieki 

w warunkach domowych. 

2020 „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w 

pieczy zastępczej w 

okresie epidemii 

COVID – 19” 

w ramach Programu 

Operacyjnego 

Wiedza Edukacja 

Rozwój lata 2014-

2020. 

 

Wojewoda Lubelski 

Wsparcie jest dedykowane dla 

dzieci w rodzinach zastępczych 

oraz w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych. Zakup: 79 

laptopów, 4 oprogramowań dla 

dzieci z niepełnosprawnościami 

oraz środków ochrony 

indywidualnej w postaci maseczek, 

rękawiczek, płynów 

dezynfekcyjnych. Ponadto zostały 

wyposażone 2 miejsca do 

kwarantanny w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej.  

Celem głównym projektu jest wzmocnienie rodzin 

zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 

placówek opiekuńczo-terapeutycznych , 

interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w 

zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów 

w okresie epidemii COVID-19. 

Celem szczegółowym jest wsparcie dzieci, rodziców 

zastępczych i pracowników rodzinnych oraz 

instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w 

sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 

poprzez: 

- zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w 

trybie zdalnego nauczania; 

- zakup środków ochrony indywidualnej i 

wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią; 

- zakup wyposażenia do organizacji miejsc 

kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. 

2020 Państwowy 

Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Adresatami pomocy udzielanej w 

ramach Modułu IV programu są 

samorządy powiatowe, które w 

wyniku sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi 

uruchomiły dodatkowe wsparcie 

dla osób niepełnosprawnych 

 

Pomoc finansowa w ramach: Modułu IV udzielana 

jest samorządom powiatowym, które w związku 

z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe 

wsparcie dla osób niepełnosprawnych – w formie 

refundacji części wydatków poniesionych przez 

samorządy powiatowe. 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych instytucji i organizacji pomocy społecznej 
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Rozdział 3. Diagnoza problemów społecznych w powiecie 

łęczyńskim. 

 

Diagnoza problemów społecznych została sporządzona w oparciu o dane będące                     

w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Ośrodków Pomocy 

Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji i organizacji działających                       

w powiecie łęczyńskim.  

Problemy społeczne są to między innymi zachowania, zjawiska i procesy społeczne, 

które postrzegane są przez członków społeczeństwa jako istotne dolegliwości domagające się 

przeciwdziałania, ograniczenia czy rozwiązania. Występowanie problemów społecznych 

wiąże się przede wszystkim z wykluczeniem społecznym, dezintegracją społeczną oraz 

marginalizacją społeczności, której dotykają problemy społeczne. 

Istnieje wiele definicji wykluczania społecznego. Zgodnie z Narodową Strategią 

Integracji dla Polski określa się go jako: ,,brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, 

wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być 

dostępne dla wszystkich, a szczególnie dla osób ubogich”. Jest to „sytuacja uniemożliwiająca 

lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, 

korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów  

i zdobywanie dochodów w godny sposób”4. 

 

3.1. Powody udzielania pomocy społecznej w gminach powiatu łęczyńskiego.  

 

Poziom zaspokajania potrzeb społeczności powiatu łęczyńskiego determinowany jest 

przez różne zjawiska. Przyczyny udzielania świadczeń pomocy społecznej w praktyce zwykle 

układają się w pewne związki przyczynowe. Rzadko dana przyczyna jest jedynym powodem 

przyznania pomocy, najczęściej przyczyny te nakładają się na siebie. Poniższe zestawienie 

obrazuje powody ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej w poszczególnych gminach 

w latach 2017 – 2019.

 
4 red. L. Frąckiewicz, Wykluczenie społeczne, Katowice 2005, s. 11 
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Tabela nr 5.  Powody ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej w gminach powiatu łęczyńskiego                    

w latach 2017 – 2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy 
społecznej powiatu łęczyńskiego

 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

Gmin

a  

Liczba osób korzystających z pomocy  

Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin Razem 

Rok  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Ubóstwo  475 402 328 127 108 83 137 105 114 202 188 168 102 77 66 383 309 269 3643 

Bezdomność  8 10 11 2 1 1 3 2 2 5 6 5 7 7 6 1 1 1 79 

Bezrobocie  140 126 98 114 103 57 69 58 53 97 88 70 80 63 61 138 131 109 1655 

Niepełnosprawność  142 125 103 142 117 90 75 73 71 133 120 118 60 61 56 131 110 125 1764 

Długotrwała choroba 103 73 67 192 152 120 45 37 39 42 55 44 103 93 81 107 91 93 1537 

Potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub 

wielodzietności 

57 51 45 38 28 39 19 17 19 41 38 36 18 18 18 25 78 110 695 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

88 93 68 126 106 46 59 64 68 26 37 82 8 8 10 189 153 154 1385 

Sieroctwo 0 0 0 43 27 25 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 97 

Przemoc w rodzinie 65 45 38 14 25 19 3 1 1 6 8 9 4 3 3 0 0 0 244 

Alkoholizm, narkomania 102 90 80 16 14 14 7 1 1 61 63 51 26 30 28 10 11 17 622 

Trudności w przystosowaniu 

się do życia po opuszczeniu 

ZK 

11 7 9 1 1 1 0 3 3 0 5 0 11 6 6 7 3 12 86 

Zdarzenia losowe i sytuacja 

kryzysowa 

0 4 0 4 4 3 0 0 3 2 0 0 10 11 10 27 9 0 87 

Klęska żywiołowa lub 

ekologiczna  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Trudności w integracji 

cudzoziemców 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Współczesna rodzina napotyka na swej drodze wiele przeszkód i trudności, zazwyczaj 

są one związane z jej ogólnym działaniem. Jeśli rodzina funkcjonuje prawidłowo, powinna 

uporać się z nimi bez większych problemów. Jeśli ta równowaga jest zaburzona, występuje 

dysfunkcjonalność, rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z nimi, co prowadzi do 

dezorganizacji jej życia. Trudności w realizacji niektórych funkcji rodziny powodują takie 

zjawiska jak m.in.: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, długotrwała choroba, 

niepełnosprawność  wadliwy system oddziaływań wychowawczych, wielodzietność, przemoc 

w rodzinie, uzależnienia czy inne sytuacje kryzysowe wywołane zdarzeniami losowymi.   

Te problemy dotykają w różnym stopniu również społeczność powiatu łęczyńskiego i stają się 

powodem korzystania ze wsparcia pomocy społecznej.  

Tabela nr 6.   Liczba osób korzystających z  pomocy społecznej w powiecie łęczyńskim w 

latach 2017 - 2019 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

Liczba osób korzystających z pomocy 

2017 2018 2019 RAZEM 

Ubóstwo  1426 1189 1028 3643 

Bezdomność  26 27 26 79 

Bezrobocie  638 569 448 1655 

Niepełnosprawność  683 518 563 1764 

Długotrwała 

choroba 

592 501 444 1537 

Potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub 

wielodzietności 

198 230 267 695 

Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

496 461 428 1385 

Sieroctwo 43 27 27 97 

Przemoc w rodzinie 92 82 70 244 

Alkoholizm, 

narkomania 

222 209 191 622 

Trudności w 

przystosowaniu się 

do życia po 

opuszczeniu ZK 

30 25 31 86 

Zdarzenia losowe i 

sytuacja kryzysowa 

43 28 26 97 

Razem  4489 3866 3539 X 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 
łęczyńskiego  
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Wśród rodzin objętych pomocą, ubóstwo jest najczęstszym powodem przyznawania 

świadczeń przez ośrodki pomocy społecznej we wszystkich gminach powiatu.  W roku 2017 

z powodu ubóstwa ze wsparcia skorzystało 1426 osób samotnie gospodarujących i rodzin. W 

roku 2018 ta liczba znacznie spadła i wyniosła 1189. W 2019 odnotowano kolejny spadek 

beneficjentów  do 1048.   

 Ubóstwo  nie jest jedynym kryterium przyznawania pomocy. By rodzina mogła 

otrzymać wsparcie, poza ubóstwem musi współwystępować inny czynnik  utrudniający 

prawidłowe funkcjonowanie rodzinie tj. długotrwała choroba, niepełnosprawność, 

bezrobocie, uzależnienia, przemoc w rodzinie lub inny problem utrudniający rodzinie 

samodzielne funkcjonowanie.  

Na podstawie analizy danych można stwierdzić  dużą dotkliwość problemu 

niepełnosprawności, który coraz częściej staje się przyczyną przyznania pomocy 

mieszkańcom powiatu łęczyńskiego. Z powodu niepełnosprawności w roku 2017 udzielono 

pomocy 683 osobom, w kolejnym roku ta liczba nieco spadła do 518, a w roku 2019 

odnotowano wzrost do 563 przypadków.  

W znacznej liczbie rodzin korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej 

występowało  bezrobocie. W roku 2017 liczba osób  i rodzin, objętych pomocą z tego 

powodu wyniosła 638. W roku 2018 liczba ta spadła do 569, w roku 2019  odnotowano 

kolejny spadek, gdzie pomocy udzielono  448 beneficjentom.    W przypadku bezrobocia 

szczególnie trudna sytuacja występuje w przypadku, gdy problem utrzymuje się  długotrwale, 

osoby dotknięte długotrwałym bezrobociem mają mniejsze szanse na zatrudnienie z powodu 

utraty umiejętności zawodowych, zaniku wiary we własne możliwości.   

Kolejną pod względem częstości występowania przyczyną udzielania pomocy jest 

długotrwała lub ciężka choroba. W roku 2017 otrzymało z tego powodu pomoc 592 osoby.  

Rok później liczba ta spadła do 501, w kolejnym roku 2019 odnotowano kolejny spadek do 

444 osób korzystających z pomocy ze względu na długotrwałą chorobę.  Kolejnym pod 

względem częstości przyznawania świadczeń problemem pojawiającym się wśród rodzin 

zamieszkujących powiat łęczyński jest bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych. Z tego powodu uzyskało pomoc łącznie 1385 osób. W roku 2017 liczba 

przyznanej pomocy z tego tytułu wynosiła 496. W kolejnych latach odnotowywano spadki tej 

liczby ,  w roku 2019 wyniosła 428 osób korzystających z pomocy.   
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Mniejszą grupę stanowią osoby, które zwracają się o wsparcie z powodu potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub wielodzietności i  alkoholizmu. W roku 2017 z powodu potrzeby 

ochrony macierzyństwa i wielodzietności uzyskało wsparcie 198 osób, w roku kolejnym 

obserwujemy wzrost do 230 osób. W 2019 roku odnotowano kolejny wzrost przyznawanej 

pomocy z tego tytułu do 267 osób. Z powodu alkoholizmu przyznano pomoc w roku 2017  - 

222 osobom, w kolejnych latach obserwujemy niewielki spadek liczby beneficjentów 

korzystających z pomocy z tego tytułu do 191 osób w roku 2019. Alkoholizm w powiecie 

łęczyńskim  nie jest dominującym  problemem społecznym, jednak jest bardzo trudny do 

potwierdzenia, wiąże się to z przeprowadzeniem określonych badań, przeprowadzanych 

jedynie za zgodą osoby uzależnionej, która nie przyznaje się lub nie jest świadoma swojego 

uzależnienia, bądź na wniosek rodziny, która często ukrywa ten problem.  

Problem narkomanii i innych uzależnień jest trudny do zdiagnozowania. Dane 

dotyczące tego problemu są mało dostępne i niepełne, nie dają obrazu dotyczącego skali 

problemu. W związku z tym tematyka powyższa wymaga dalszych prac. 

Problem przemocy w rodzinie stanowi również przyczynę przyznawania świadczeń.                 

Z tego tytułu w roku 2017 uzyskało wsparcie 92 osoby, w roku 2018 – 82 osoby, a w roku 

2019 – 70 osób.   Skala problemu przemocy w rodzinie na terenie powiatu łęczyńskiego jest 

tak samo trudna do precyzyjnego oszacowania jak na terenie całego kraju. Główną przyczyną 

trudności jest uzyskanie wiarygodnych, rzeczywistych danych, charakteryzujących jej 

rozmiar, przede wszystkim dlatego, że przemoc, mimo usprawniania systemu pomocowego, 

łamania tabu i stereotypów, nadal nie jest traktowana do końca poważnie i działania mające 

jej zapobiec nie są w pełni skuteczne. Przemoc jest zjawiskiem mało rozpoznawalnym, 

ukrywanym przez osoby nią dotknięte  przez długie lata. Wynika to głównie ze strachu przed 

oprawcą, bądź niechęcią do ujawniania tego rodzaju faktów, gdyż dotyczą one najbliższych 

osób.  Osoby, których dotyczy ten problem często potrzebują pomocy socjalnej, materialnej, 

medycznej, prawnej,   a przede wszystkim pomocy psychologicznej i wsparcia. Dlatego, 

mimo małej liczby osób  korzystających z pomocy  nie należy lekceważyć problemu 

przemocy w rodzinie. 

Sytuacje kryzysowe wywołane sieroctwem,  zdarzeniami losowymi, trudnościami                

w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu ZK czy bezdomnością dotyczą niewielkiej 

liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Z powodu sieroctwa i zdarzeń  losowych             

w ciągu trzech lat (2017 – 2019)  skorzystało z pomocy  97 osób. Z powodu trudności        
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w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu ZK udzielono wsparcia w latach 2017 – 2019, 

86 osobom. Natomiast ze względu na bezdomność pomoc otrzymało 79 osób.  

Najwyższy poziom występowania  problemów społecznych w powiecie łęczyńskim  

odnotowano w roku 2017, tu ze wsparcia pomocy społecznej skorzystało 4489 osób.                       

W kolejnym roku odnotowano kolejny spadek liczby beneficjentów pomocy społecznej do  

3866. W roku 2019 liczba ta ponownie spadła do 3539 osób.  

Spadek ilości występowania  problemów społecznych determinowany może być 

wieloma czynnikami wpływającymi na polepszenie się sytuacji społecznej mieszkańców 

powiatu łęczyńskiego,  tj. większa świadomość społeczeństwa, łatwiejszy dostęp do 

instytucji, wprowadzanie i realizacja programów społecznych na szczeblu państwowym                                       

i samorządowym, ogólny rozwój gospodarczy. Do spadku problemów społecznych 

przyczyniać się mogą świadczenia dla rodzin w postaci świadczenia wychowawczego 500+ 

oraz Dobry Start 300+, których celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych  

z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.  

Musimy jednak pamiętać, że niektóre problemy społeczne są często trudne do 

zdiagnozowania, co może mieć wpływ na rzeczywistość ich występowania. Intensywność 

występowania danego problemu może ulegać ciągłym  zmianom w związku z nasileniem 

występowania czynnika determinującego te problemy,  np. kryzys gospodarczy, zdarzenia 

losowe, pojawienie się chorób jak w roku 2020 wystąpienie stanu epidemicznego w kraju. 

Sytuacje tego typu wpływają niekorzystnie na gospodarkę i sytuację społeczną.  
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Wykres nr 1:  Powody ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej w gminach  

powiatu łęczyńskiego.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 
łęczyńskiego  

Z analizy powyższych danych  można wywnioskować, że wszystkie gminy powiatu 

łęczyńskiego borykają się z podobnymi problemami dotykającymi ich społeczność. Różnica 

jaką możemy zaobserwować dotyczy natężenia  występowania danego problemu  

w poszczególnej gminie.  Na poziom występowania danego problemu społecznego może 

mieć wpływ wiele czynników: wielkość gminy i liczba mieszkańców, skala bezrobocia, 

zjawiska demograficzne bądź też występowanie innych powodów determinujących dany 

problem. 
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3.2. Problemy społeczne występujące w powiecie  łęczyńskim 

 

3.2.1. Ubóstwo. 

 

Dominującym problemem społecznym w powiecie łęczyńskim jest ubóstwo, stanowi 

ono główną przyczynę przyznawania pomocy przez ośrodki pomocy społecznej.  

Istnieje bardzo wiele  definicji ubóstwa; biorąc pod uwagę ich wspólne obszary, uznać 

można, że przez ubóstwo rozumiemy brak dostatecznych środków materialnych dla 

zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności w zakresie jedzenia, schronienia, ubrania, 

transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych uznawanych w danej 

społeczności za niezbędne. Ubóstwo godzi w materialne podstawy bytu rodzin, zmniejsza 

szanse edukacyjne wychowywanych przez nie dzieci. 

Ubóstwo może determinować wiele czynników, np. bezrobocie, długotrwała choroba, 

niepełnosprawność bądź występowanie różnego rodzaju patologii wpływających 

destrukcyjnie na jednostkę czy grupę społeczną.  

 

3.2.2. Niepełnosprawność  

 

Niepełnosprawność jest drugą z przyczyn ubiegania się o świadczenia pomocy 

społecznej. Stanowi zatem poważny problem społeczny powiatu łęczyńskiego. Z danych 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej wynika, że w roku 

2017 wydano łącznie 1263 orzeczenia o niepełnosprawności, w kolejnym roku ta liczba 

znacznie wzrosła  do 1544 orzeczeń, w roku 2019 odnotowano kolejny wzrost do 1594 

orzeczeń. Z powyższych danych można wywnioskować, że liczba osób niepełnosprawnych  

w powiecie łęczyńskim rośnie.  

Definicja niepełnosprawności jest bardzo płynna i nie daje się jasno sprecyzować.            

W życiu każdego człowieka pojawiają się momenty mniejszych lub większych możliwości 

czy też ograniczeń fizycznych. To, co obecnie jest dla nas łatwo dostępne, za kilka lat może 

być barierą nie do pokonania. Pomijając dysfunkcje z powodów nieszczęśliwych wypadków, 

jest wiele przyczyn pogłębiania się wraz z wiekiem niepełnosprawności i dysfunkcji. Wbrew 
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obiegowym opiniom, niepełnosprawność jest brakiem przystosowania funkcji danego 

organizmu do warunków, w jakich się znajduje. 

Zgodnie z definicją sformułowaną w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020, poz.426 z późn. zm.) za osobę 

niepełnosprawną uznaje się osobę, której: „stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale 

lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych,                         

a w szczególności ogranicza zdolność do wykonywania pracy zawodowej”. 

Zgodnie z w/w dokumentem wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: 

1. znaczny stopień niepełnosprawności 

2. umiarkowany stopień niepełnosprawności 

3. lekki stopień niepełnosprawności 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza z kolei następujące pojęcia 

niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka:  

• niesprawność - każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy 

funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub 

anatomicznym;  

• niepełnosprawność - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające 

z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za 

typowe dla człowieka;  

• ograniczenia w pełnieniu ról społecznych - ułomność określonej osoby wynikająca 

z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną 

realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi  

i  kulturowymi uwarunkowaniami.  

Niewątpliwie niepełnosprawność to jeden z kluczowych problemów społecznych. 

Długotrwała choroba uniemożliwia sprawne funkcjonowanie w środowisku dlatego też 

choroba przewlekła jak nazwa wskazuje, nie jest stanem przejściowym, lecz wiąże się                                 

z dolegliwościami, które nie mijają, lecz utrzymują się przez długie lata, a często w miarę 

upływu czasu także nasilają. Wpływa to na funkcjonowanie człowieka niemal w każdej sferze  
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życia, ponieważ dotychczasowe życie zostaje podporządkowane chorobie. Negatywne skutki 

długotrwałej choroby powodują obniżenie sprawności fizycznej, pogorszenie samopoczucia, 

ograniczenia w podejmowaniu jakiejkolwiek pracy, zwłaszcza zawodowej, jak również 

ograniczenia w kontaktach społecznych. Towarzyszące długotrwałej chorobie dolegliwości 

zdrowotne wymagają zazwyczaj dużych nakładów finansowych, potrzebę długotrwałej opieki 

lekarskiej, co wiąże się z pogorszeniem kondycji finansowej osoby niepełnosprawnej i jej 

rodziny. Konsekwencją przewlekłych problemów ze zdrowiem bywa często 

niepełnosprawność. Osoby niepełnosprawne dzielą się na 2 grupy:  

- osoby niepełnosprawne prawnie, czyli te które posiadają potwierdzoną orzeczeniem 

niepełnosprawność, wydanym przez odpowiedni organ do tego uprawniony i  

- osoby niepełnosprawne biologicznie, które subiektywnie odczuwają ograniczoną zdolność 

do wykonywania czynności podstawowych, właściwie do swojego wieku.  

W powiecie łęczyńskim orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności wydawane są przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania                                      

o Niepełnosprawności. Zespół wydaje orzeczenia w dwóch kategoriach wiekowych: dla 

dzieci do 16-stego roku życia bez określenia stopnia niepełnosprawności oraz dla osób po  

16-stym roku życia z określeniem stopnia niepełnosprawności. 

Tabela nr 7. Liczba wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności przed 16 rokiem życia 

przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w latach 2017 –

2019 

Lp. Przyczyny niepełnosprawności Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1. 01 U (upośledzenie umysłowe) 3 4 5 

2. 02 P (choroby psychiczne) 6 1 2 

3. 03 L (zaburzenia głosu, mowy i 

choroby słuchu) 

6 4 11 

4. 04 O (zaburzenia głosu, mowy i 

choroby słuchu) 

2 1 0 

5. 05 R ((upośledzenie narządu ruchu) 11 11 5 

6. 06 E (epilepsja) 8 5 7 

7. 07 S choroby układu oddechowego i 

krążenia) 

22 20 20 

8. 08 T (choroby układu 

pokarmowego) 

5 0 0 

9. 09 M (choroby układu moczowo – 

płciowego) 

4 2 6 
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10. 10 N (choroby neurologiczne) 12 17 19 

11. 11 I (inne) 21 30 22 

12. 12 C (całościowe zaburzenia 

rozwojowe) 

23 14 31 

 RAZEM 123 109 128 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Łęcznej 

 

Tabela nr 8. Liczba wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności powyżej 16 roku życia 

przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w latach 2017 –

2019 
  Stopień niepełnosprawności 

2017 2018 2019 

Lp. symbol znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki 

1. 01 U 5 2 0 6 12 0 6 5 1 

2. 02 P 9 48 10 12 44 14 6 50 17 

3. 03 L 0 25 17 2 18 35 0 32 22 

4. 04 O 7 5 2 5 2 0 4 1 1 

5. 05 R 44 259 83 62 409 36 82 393 25 

6. 06 E 1 11 3 2 13 0 2 16 0 

7. 07 S 82 97 10 87 93 5 121 77 8 

8. 08 T 17 7 3 29 12 0 26 11 0 

9. 09 M 23 7 0 39 10 0 31 9 0 

10. 10 N 44 151 69 89 289 16 90 308 24 

11. 11 I 39 52 7 41 48 3 52 33 12 

12. 12C 0 0 1 2 0 0 0 1 0 
RAZEM 271 664 205 376 950 109 420 936 110 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Łęcznej 

 

Tabela nr 9. Liczba wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności przed 16 rokiem życia 

przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w latach 2017 –

2019 z uwzględnieniem dwóch symboli przyczyn niepełnosprawności  

Liczba wydanych orzeczeń Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Dwa symbole  10 5 14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Łęcznej 

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż  orzeczenia wydawane z uwzględnieniem 

dwóch symboli przyczyny niepełnosprawności w poszczególnych latach dotyczą nielicznej 

grupy dzieci, największa liczba wydanych orzeczeń została odnotowana w roku 2019 i 

wynosiła 14 orzeczeń , nieco mniej orzeczeń wydano w roku 2017, natomiast w roku 2018 

wydano tylko 5 orzeczeń z tego tytułu. 
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Tabela nr 10. Liczba wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności powyżej 16 roku życia 

przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w latach 2017 –

2019 z uwzględnieniem dwóch i trzech symboli przyczyn niepełnosprawności 

 
 Stopień niepełnosprawności 

2017 2018 2019 

Liczba 

symboli 

przyczyn 

niepełnospra

wności 

 

znacz

ny 

umiarkow

any 

lekki znaczny umiarkow

any 

lekk

i 

znaczny umiarkowany lekki 

Dwa symbole 41 183 59 63 305 11 43 308 14 
Trzy symbole 6 8 0 3 8 0 5 5 0 
RAZEM 297 390 375 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Łęcznej 

Z analizy powyższej tabeli wynika, że w latach 2017 - 2019  zdecydowanie więcej 

zostało wydanych orzeczeń z powodu dwóch przyczyn niepełnosprawności i dotyczyło 

głównie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenia wydane z powodu trzech 

przyczyn niepełnosprawności w poszczególnych latach stanowiły niewielką liczbę  

i  dotyczyły jedynie niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym. Sumując 

liczbę symboli z obydwu grup można stwierdzić, że najmniej orzeczeń wydano w roku 2017, 

liczba ta wynosiła 297 w kolejnym roku ta liczba znacznie wzrosła do 390 orzeczeń  

i  stanowiła najwyższy wskaźnik w ciągu trzech lat, w roku 2019 liczba ta nieco spadła do 

375 orzeczeń o niepełnosprawności.  

Powiat łęczyński corocznie otrzymuje, zgodnie z algorytmem, środki finansowe 

pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te 

wydatkowane są na zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

426) Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

realizowanych przez powiat na podstawie w/w ustawy należy między innymi: 

1) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności; 

2) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych; 

3) prowadzenie doradztwa na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej 

działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; 
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5) sporządzanie sprawozdawczości, analiz, raportów z realizowanych zadań; 

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób; 

7)  finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy 

określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych 

jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu  

8) dofinansowanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej: 

− uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych; 

− 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; 

− dofinansowanie tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika; 

− dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz 

nadzór nad ich działalnością. 

Tabela nr 11. Osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy OPS w latach 2017 - 2019 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

Rok  K M K M K M K M K M K M 

2017 76 66 14 12 128 96 37 79 81 71 28 35 

2018 65 60 20 19 120 84 38 66 81 63 28 39 

2019 51 52 21 16 116 82 44 74 74 77 22 38 

Ogółem 307 102 370 338 447 190 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 
łęczyńskiego  
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Tabela nr 12. Struktura bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w latach 2017 - 2019 

 Struktura bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych 

Rok Ilość osób niepełnosprawnych 

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 

Ilość osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy 

zarejestrowanych  w PUP 

2017 129 53 

2018 125 69 

2019 113 53 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej 

Inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych to realizacja pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd”, „Programu wyrównywania różnic między regionami”, czy też 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy.  

Programem realizowanym przez powiat łęczyński jest „Program wyrównywania 

różnic między regionami”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób 

niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie                    

w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

Dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację programu obejmuje: 

• obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub 

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszania się i komunikowania) –część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach 

edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; 

• obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów 

utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia 

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych; 

• obszar D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub 

przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych; 

• obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny 
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beneficjentów pomocy w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób 

niepełnosprawnych; 

• obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia 

warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, 

zakup niezbędnego wyposażenia) 

Kolejnym programem finansowanym ze środków PFRON jest „Aktywny samorząd”, 

realizowany  od 2012r. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 

barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, 

zawodowym i w dostępie do edukacji. Do celów szczegółowych programu zaliczamy:  

• przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 

do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do 

tworzącego się społeczeństwa informacyjnego; 

• przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub 

wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier  

w poruszaniu się oraz barier transportowych; 

• umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie 

elementów wspierających ich zatrudnienie; 

• poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym 

rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji; 

• wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 

Na terenie powiatu łęczyńskiego realizowana jest również rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej – WTZ w Janowicy. Warsztat 

terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę tworzącą 

osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej                             

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia poprzez:  

•     ogólne usprawnianie; 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 
NA LATA 2021 – 2025 

 

59 
 

•   rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz 

zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej; 

•   przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez 

rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania                         

o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu,                     

a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej; 

•      rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy; 

•  rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających podjęcie pracy albo szkolenia zawodowego. 

W powiecie Łęczyńskim Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Aktualnie warsztat 

zapewnia rehabilitację dla 32 uczestników. Działalność WTZ finansowana jest w 90% ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 10% ze środków 

Powiatu Łęczyńskiego. 

Na terenie powiatu funkcjonują usługi asystenta w programie „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie usług asystenta pełnoletnim 

osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Zadanie finansowane jest w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.  

 

CELE PROGRAMU:  

1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia 

dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) albo orzeczenie równoważne do wyżej 

wymienionych; 

2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy 

wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 
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3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej 

do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego 

życia; 

4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach 

społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. 

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej 

wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności 

oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Czas trwania usług asystenta: 

1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, 

w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione; 

2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie 

więcej niż 30 godzin miesięcznie 

Wparciem czterech asystentów wg stanu na dzień 30.09.2020 objętych jest  14 osób 

niepełnosprawnych z terenu powiatu łęczyńskiego. 

Kolejnym programem realizowanym na terenie powiatu  jest program „Opieka 

wytchnieniowa”, finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Zakłada on wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa 

(psychologicznego lub terapeutycznego), w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki 

dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi                            

z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi. 

Nowatorskie usługi na rzecz osób niepełnosprawnych od sierpnia 2020r. świadczy 

także Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie.  
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3.2.2.1. Starzenie się społeczeństwa 

 

Starzejąca się populacja i natężone procesy depopulacyjne są najważniejszym 

czynnikiem demograficznych przekształceń XXI wieku. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie 

wciąż rośnie liczba osób starszych (obywateli korzystających ze statusu emeryta), dlatego 

należy bezzwłocznie podjąć trud identyfikacji problemów osób współcześnie przeżywających 

własną starość i odejść od stereotypów, wyznaczających seniorom peryferyjną pozycję 

społeczną. 

Proces starzenia się nie jest jednomierny we wszystkich regionach świata. Aby ustalić, 

w której fazie demograficznej znajduje się dane społeczeństwo, do obliczeń wprowadza się 

proporcje, określane jako tzw. stopa czy też iloraz starości. Pojęcia te, wyrażane                               

w procentach, rozumiane są jako: 

• udział w populacji generalnej osób w wieku 60 lat i więcej – miara WHO; 

• udział w populacji generalnej osób w wieku 65 lat i więcej – miara ONZ (Eurostat); 

• udział w populacji generalnej osób w wieku emerytalnym (poprodukcyjnym) – skala GUS 

(Szarota, 2010, s. 45-56). 

Starzenie się jest wielowarstwowym i wielowymiarowym procesem, zależnym od 

wielu współwystępujących czynników, wewnętrznych i zewnętrznych (genotypu i fenotypu, 

czyli wpływu środowiska), właściwym całemu światu ożywionemu – wszystkim żywym 

organizmom. Jest to także naturalna faza rozwojowa w cyklu życia. W wymiarze 

biologicznym polega na zmniejszaniu się zdolności regeneracji ustroju, spadku zdolności 

samo odnawiania się komórek i tkanek, wreszcie – osłabieniu zdolności adaptacyjnych 

organizmu. Procesy inwolucyjne dominują nad ewolucyjnymi. W przypadku ludzi proces ten 

nie przebiega u wszystkich jednakowo: występują znaczące indywidualne różnice w tempie 

starzenia się, obejmujące wszystkie wewnętrzne organy, które pod wpływem stylu życia oraz 

czynników zewnętrznych mogą u różnych osób starzeć się („zużywać”) w innym tempie.  

Bez wątpienia wpływ na ten stan rzeczy mają czynniki genetyczne, ale równie ważne są tutaj 
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warunki egzystencji jednostki i preferowany przez nią styl życia, jej nawyki                                       

i przyzwyczajenia.5 

Jak wskazują dane statystyczne z końca 2017r, liczba ludności w wieku 

produkcyjnym, to 36 738 osób, co stanowi 63,9 % ogółu ludności zamieszkującej teren 

powiatu. 

 Powiat łęczyński zamieszkuje 11 170 osób w wieku przedprodukcyjnym (19,4 %) 

oraz 9 553 osób (16,6 %) w wieku poprodukcyjnym.  Dla porównania, w województwie 

lubelskim 62,1 % ludności znajduje się w wieku produkcyjnym, 17,9 % – w wieku 

przedprodukcyjnym, 20,0 % – w wieku poprodukcyjnym. Może nie najwyższy, ale jednak 

wysoki wskaźnik osób w wieku poprodukcyjnym świadczy o konieczności zabezpieczenia 

potrzeb starzejącego się społeczeństwa. 

Społeczeństwo polskie starzeje się wskutek wydłużenia trwania życia oraz ujemnego 

przyrostu naturalnego. Odsetek ludności w wieku powyżej 60 lat wynosi obecnie 22%                          

i systematycznie rośnie. Zgodnie z założeniami opracowanej przez GUS prognozy 

demograficznej, obejmującej okres do 2050r., w przyjętej perspektywie zwiększy się liczba                

i udział osób starszych. O ile obecnie mniej więcej co szósty Polak ma 60 lat i więcej,  

za 30 lat będzie to już co trzeci mieszkaniec naszego kraju.  

W Polsce w 2035r. odsetek ludności w wieku 60+ ma wynieść 30%, w województwie 

lubelskim natomiast 24 %, a do 2060r.  ma wzrosnąć do 34,5 % i będzie niemal najwyższy                      

w UE. Odsetek osób w wieku 60 lat i więcej w woj. lub jest zróżnicowany w poszczególnych 

powiatach. Najwięcej osób starszych (odsetek osób w wieku 60 lat i więcej w ogólnej liczbie 

mieszkańców powiatu) w województwie lubelskim zamieszkuje w powiecie krasnostawskim 

– 26% i puławskim – 25%, natomiast w powiecie łęczyńskim – 17%: wg stanu na dzień 

31.12.2014r. na ogólną liczbę mieszkańców 57 544 - w naszym powiecie zamieszkiwało                     

10 129 osób w wieku 60 lat i więcej (dane GUS).  

Starość to nieuchronny etap życia każdego człowieka, pomimo to pojęcie starości nie  

zostało jeszcze jednoznacznie zdefiniowane. Za podstawowe cechy starości uznaje się 

stopniowy wzrost zależności od otoczenia, demencja i szczególnie widoczne postępujące 

ograniczenie ruchowe. Główne problemy osób starszych to uczucie izolacji i braku 

przydatności w ukształtowanej hierarchii społecznej, a także samotność i w dużej mierze 

 
5Starość między diagnozą a działaniem. Remigiusz J. Kijak, Zofia Szarota 
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życie w ubóstwie. Rozpropagowany kult pięknego ciała i młodości prowadzi do spychania na 

margines osób starszych oraz wykluczenia z życia zawodowego i społecznego.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za początek starości uznaje 60 rok życia. 

Wyróżnia trzy zasadnicze etapy starości:  

•60 –75 rok życia – wiek podeszły (tzw. wczesna starość); 

•75 –90 rok życia – wiek starczy (tzw. późna starość);  

•90 rok życia i powyżej –wiek sędziwy (tzw. długowieczność).  

Tabela nr 13. Osoby starsze na terenie powiatu łęczyńskiego w 2019r. 

Grupa wiekowa Ogółem Mężczyźni Kobiety 

60-64 lata 1997 927 1070 

65-69 lata 1443 672 771 

70 i więcej  1476 594 882 

Razem 4916 2193 2723 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Z danych GUS wynika, że w roku 2019 na terenie powiatu łęczyńskiego mieszkało 

4916 osób starszych z czego większość – 55,39% stanowiły kobiety. 

Tabela nr 14. Osoby starsze na terenie powiatu łęczyńskiego w latach 2017 – 2019  

Rok Ilość osób w podeszłym wieku korzystające ze wsparcia OPS 

MOPS 

Łęczna 

OPS 

Puchaczów 

OPS 

Cyców 

OPS 

Milejów 

OPS Spiczyn OPS 

Ludwin 

60-

67 

lat 

Powyżej 

67 r.ż. 

60-

67 

lat 

Powyżej 

67 r.ż. 

60-

67 

lat 

Powyżej 

67 r.ż. 

60-

67 

lat 

Powyżej 

67 r.ż. 

60-67 lat Powyżej 

67 r.ż. 

60-

67 

lat 

Powyżej 

67 r.ż. 

2017 98 45 8 19 29 16 40 13 10 1 17 17 

2018 91 51 4 19 26 17 52 14 16 1 17 11 

2019 94 64 8 26 23 20 49 17 10 1 13 15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 
łęczyńskiego  

 
W związku rosnącą populacją seniorów, wsparcie niesamodzielnych osób starszych 

oraz ich opiekunów należy do jednego z najważniejszych wyzwań stojących przed polityką 

społeczną. Niesamodzielność osób starszych jest konsekwencją m. in. nabycia 
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niepełnosprawności, pojawienia się choroby przewlekłej, niemożności samodzielnego 

zaspokojenia potrzeb. Do podstawowych świadczeń skierowanych dla osób niesamodzielnych 

i ich opiekunów należą zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny 

zasiłek opiekuńczy. Do form wsparcia dla osób w podeszłym wieku świadczonych przez 

ośrodki pomocy społecznej należą ponadto: 

• usługi opiekuńcze, 

• specjalne zasiłki celowe, 

• kierowanie do domów pomocy społecznej.  

Starość i problemy z nią związane, są jednym z czynników powodujących wykluczenie 

społeczne. Obecnie większość seniorów nie uczestniczy w różnych formach aktywności 

indywidualnej (fizycznej, zawodowej, edukacyjnej czy kulturalnej), jak też i społecznej 

(działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, zaangażowanie w działania 

samorządów lokalnych).  

Nieuczestniczenie w różnych formach aktywności indywidualnej i społecznej powoduje 

obniżenie się jakości życia osób starszych, zarówno pod względem zdrowotnym, jak  

i komfortu życia. Niewielkie zaangażowanie seniorów w różne formy aktywności społecznej 

powoduje z kolei, że społeczeństwo nie korzysta z ich potencjału wiedzy życiowej, 

umiejętności, kompetencji i wolnego czasu. Powoduje to ograniczenie naturalnej, 

międzypokoleniowej wymiany wiedzy i doświadczeń. Naturalną przestrzenią dla realizacji 

aktywności seniorów – poza rodziną – wydaje się społeczność lokalna, np. Klub seniora,                    

w której łatwo budować naturalne więzi międzyludzkie i realizować różne formy aktywności, 

zarówno tej indywidualnej, jak i grupowej. Wszystko tworzy się po to, aby seniorzy nie czuli 

się wykluczeni ze środowiska społecznego i nadal aktywnie funkcjonowali w dynamicznie 

rozwijającym się świecie.  

Aby  przeciwdziałać izolacji i marginalizacji osób starszych, rozwijać ich sprawności 

psychofizyczne oraz właściwie wykorzystać potencjał wiedzy i umiejętności Seniorów na 

terenie powiatu łęczyńskiego powstały kluby i domy seniora. Ich  zadaniem jest  wspieranie i 

zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz prowadzenia  w dalszym 

ciągu samodzielnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach 

funkcjonalnych.  

Aktywnie działają także organizacje zrzeszające seniorów, takie jak stowarzyszenia 

czy też Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
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3.2.3. Bezrobocie 

 

Bezrobocie, obok ubóstwa i niepełnosprawności, to jeden z największych problemów 

gospodarczych i społecznych naszej cywilizacji. W wyniku tego zjawiska diametralnie 

pogarsza się stan życia osób nim dotkniętych, co wiąże się z izolacją społeczną. 

Zmiany gospodarcze i polityczne, jakie dokonały się w Polsce doprowadziły do tego, 

że Polska dołączyła do krajów o gospodarce rynkowej, co z kolei spowodowało pojawienie 

się zjawiska bezrobocia. Jest to zjawisko społeczne, polegające na tym, że część ludzi 

zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia. 

Stan ten spowodowany jest brakiem równowagi pomiędzy podażą pracy a popytem na pracę. 

W Polsce stało się to kwestią społeczną, świadczy o tym dynamika, skala i struktura zjawiska. 

Brak pracy jest czynnikiem, który ma wpływ na zaspokojenie ważnych potrzeb społecznych 

w różnych sferach życia. Konsekwencją braku pracy jest też narastające ubóstwo i związane  

z tym kwestie edukacyjne, zdrowotne, mieszkaniowe itd., których rozwiązaniem zajmuje się 

szeroko pojęta polityka społeczna. Walka z bezrobociem możliwa jest tylko przez 

kompleksowe działania  w sferze ekonomicznej mającej na celu wzrost gospodarczy  

i tworzenie nowych miejsc pracy. Zadania w tej sferze koncentrują się również wokół 

problemu ochrony pracowników przed utratą zatrudnienia, ochrony egzystencji jednostki 

dotkniętej brakiem pracy oraz pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Świadczenia społeczne dla 

bezrobotnych w Polsce reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Powinny one zapewnić bezrobotnemu minimum życiowe, ale powinny także zachęcać do 

podjęcia zatrudnienia. Według stanu na koniec roku 2019 r. w PUP w Łęcznej 

zarejestrowanych było 1412 osób bezrobotnych. 

Tabela nr 15. Struktura bezrobocia ze względu na wiek i płeć (stan na koniec roku) 

Rok  Ilość osób 

bezrobotnych 

zarejestrowanyc

h w PUP ogółem 

Ilość osób 

bezrobotnych 

zarejestrowanych 

w PUP poniżej 30 

r.ż 

Ilość osób 

zarejestrowanych  

w PUP powyżej 50 

r.ż 

Ilość osób długotrwale 

bezrobotnych 

zarejestrowanych w 

PUP  

K M K M K M K M 

2017 934 622 347 224 133 145 499 260 

2018 878 568 345 184 110 128 458 214 

2019 828 584 332 188 93 145 413 226 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej 
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Tabela nr 16. Osoby bezrobotne korzystające ze wsparcia OPS. 

Rok Ilość osób w bezrobotnych korzystających ze wsparcia OPS 

MOPS Łęczna OPS 

Puchaczów 

OPS Cyców OPS Milejów OPS Spiczyn OPS Ludwin 

Ogółem Poniżej 

30 r.ż, 

Powyżej 

50 r.ż.  

Ogółem Poniżej 

30 r.ż, 
Powyżej 

50 r.ż.  

Ogółem Poniżej 

30 r.ż, 
Powyżej 

50 r.ż.  

Ogółem Poniżej 

30 r.ż, 
Powyżej 

50 r.ż.  

Ogółem Poniżej 

30 r.ż, 
Powyżej 

50 r.ż.  

Ogółem Poniżej 

30 r.ż, 
Powyżej 

50 r.ż.  

2017 140 58 46 36 9 13 82 15 18 86 9 27 55 28 17 67 8 14 

2018 126 54 46 31 4 12 64 11 18 88 8 31 60 28 16 56 6 9 

2019 98 31 39 23 1 6 72 11 25 70 9 21 61 29 22 53 6 8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 

łęczyńskiego 

 

Tabela nr 17. Ilość osób bezrobotnych w poszczególnych gminach z podziałem na płeć 

(stan na koniec roku). 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

Rok  K M K M K M K M K M K M 

2017 379 242 76 49 128 96 156 98 97 69 98 68 

2018 362 190 79 51 120 84 133 106 89 69 95 68 

2019 332 199 83 46 116 82 127 110 84 75 86 72 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej 

W związku z powyższym powiat musi podejmować nadal aktywne działania mające 

na celu stopniowe obniżenie poziomu bezrobocia między innymi poprzez: 

− aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych; 

− wprowadzenie nowych form aktywizacji; 

− współpracę międzysektorową i interdyscyplinarną, sprawne mechanizmy wymiany 

informacji pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej i rynku pracy; 

− upowszechnianie idei partnerstw międzysektorowych na rzecz integracji społecznej; 

− podejmowanie działań zmierzających do lokowania nowych inwestycji na terenie 

powiatu, zwiększających nowe miejsca pracy; 

- kierunki kształcenia powinny korelować z wymaganiami rynku pracy tak by ułatwić 

znalezienie zatrudnienia. 
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3.2.4. Niewydolność wychowawcza 

 

Wg Stanisława Kawuli „rodziny niewydolne wychowawczo to te rodziny, w których 

większość wewnętrznych elementów i sama działalność wychowawcza wyraźnie odbiega od 

powszechnie realizowanych społecznych norm, wzorców i standardów życiowych. Powodują 

niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dzieci  

i młodzieży."6 

Instrumentem wsparcia jest praca z rodziną przeżywającą trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym za poradnictwo specjalistyczne 

dla rodzin i zapewnienie usług asystentów rodziny. Istotne jest również  tworzenie i rozwój 

systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz rodzicielstwa 

zastępczego.   

Na terenie powiatu działają świetlice opiekuńczo – wychowawcze, które mają na celu 

wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, 

kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć 

szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi (tabela nr 2. Organizacje 

pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej w powiecie łęczyńskim, pozycja: 

12,13,14). 

Tabela nr 18. Ilość rodzin, którym przyznano pomoc finansową/rzeczową z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa 

domowego w latach 2017 - 2019 oraz w poszczególnych gminach powiatu łęczyńskiego 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2017 

 
88 25 59 26 22 44 

2018 

 
93 21 64 37 8 35 

2019 

 
68 11 68 82 10 36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 

łęczyńskiego 

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że 2017 i 2018 r. zdecydowanie 

największe problemy z bezradnością opiekuńczo – wychowawczą miały rodziny z gminy  

 
6 S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, Toruń, 2006, s. 153 
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Łęczna, natomiast w 2019 r. rodziny z gminy Milejów. Na przełomie tych lat zauważa się 

znaczny wzrost rodzin borykających się z bezradnością opiekuńczo – wychowawczą  

w gminie Milejów. Może być to spowodowane większą otwartością lokalnej społeczności, 

chętniej i częściej mówi się o problemach wychowawczych i chętniej się je zgłasza lub może 

ten stan jest spowodowany wielkością gminy, gdyż jest to druga co do wielkości 

mieszkańców gmina. Z powyższych danych wynika, iż najmniej świadczeń finansowych  

z tytułu problemów opiekuńczo – wychowawczych w rodzinach przyznanych jest w gminie 

Spiczyn i ta tendencja utrzymuje się od kilku lat. 

Tabela nr 19. Ilość wniosków skierowanych do sądu rodzinnego w sprawach 

dotyczących dzieci w latach 2017 - 2019. w poszczególnych gminach powiatu 

łęczyńskiego 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2017 

 
8 4 1 1 5 1 

2018 

 
11 4 3 2 16 2 

2019 

 
12 4 0 1 10 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 

łęczyńskiego 

Z powyższych informacji wynika, iż najwięcej wniosków skierowanych przez ośrodki 

pomocy społecznej do Sądu, w sprawach dotyczących dzieci jest w gminie Łęczna, niewiele 

mniej w gminie Spiczyn, następnie w gminie Puchaczów. Podobna i najmniejsza ilość 

wniosków jest w gminach Cyców, Milejów i Ludwin. W 2019 r. w gminie Cyców nie został 

skierowany żaden wniosek do sądu w sprawach dotyczących dzieci. Nie są to dane, które  

w sposób rzetelny przedstawiałyby skalę problemu, gdyż np. na terenie gminy Łęczna 

działają inne instytucje, które są zobligowane do przekazywania informacji o dysfunkcji 

rodzin do sądów. 

Tabela nr 20. Ilość rodzin objętych wsparciem asystenta rodzinnego 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2017 

 
29 15 12 14 15 13 

2018 

 
30 17 9 13 16 12 

2019 

 
28 13 9 13 15 10 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 

łęczyńskiego 

Praca asystenta polega na wspieraniu rodziny, aby w przyszłości potrafiła pokonywać 

trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Jak wynika z danych 

zawartych w tabeli nr 3 najwięcej rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny znajduje się w 

gminie Łęczna, natomiast najmniej w gminie Cyców.  

Na terenie powiatu łęczyńskiego ośrodki pomocy społecznej udzielają również 

wsparcia rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom niepełnym. Poniższe tabele: nr 21 i nr 22 

przedstawiają ilość rodzin wielodzietnych i niepełnych wymagających wsparcia finansowego 

i rzeczowego świadczonego przez ośrodki pomocy społecznej. 

Tabela nr 21. Ilość rodzin objętych wsparciem ze względu na wielodzietność  

w poszczególnych gminach powiatu łęczyńskiego 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2017 

 

19 

 

6 18 37 23 20 

2018 

 

18 

 

3 15 37 30 17 

2019 

 

13 

 

6 17 35 22 13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 

łęczyńskiego 

Jak wynika z powyższej tabeli nr 21 najwięcej rodzin wielodzietnych jest w gminie 

Milejów, natomiast najmniej w gminie Puchaczów. W poszczególnych gminach zauważa się 

tendencję spadkową rodzin wielodzietnych, może być to spowodowane programem 

państwowym 500+, który miał wpływ na poprawę sytuacji finansowej rodzin.  

Rodzina niepełna to taka, „w której rolę wychowawczą i opiekuńczą sprawuje tylko 

jeden z małżonków, […] z różnorodnych powodów (śmierć, rozwód, porzucenie, czasowa 

nieobecność rodzica, rozdzielność zamieszkania).”7 

 
7 T.E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie, Kraków 2008, Wydaw. WAM, str. 25 
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Tabela nr 22. Ilość rodzin niepełnych objętych wsparciem ośrodka pomocy społecznej w 

poszczególnych gminach powiatu łęczyńskiego (z uwzględnieniem samotnie 

wychowującego rodzica) 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

Rodzic Matka ojciec Matka Ojciec Matka Ojciec Matka Ojciec Matka Ojciec Matka ojciec 

2017 

 

57 

 

0 9 3 17 1 21 2 35 2 0 1 

2018 

 

60 

 

0 7 3 13 1 29 1 25 0 0 1 

2019 

 

45 

 

1 5 2 14 2 29 0 23 0 0 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 

łęczyńskiego 

Największa liczba rodzin niepełnych objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej jest 

w gminie Łęczna, natomiast najmniejsza w gminie Ludwin. Zauważa się, że większość 

rodziców mających statut „samotnego rodzica” to kobiety. Tylko na terenie gminy Ludwin  

w ostatnim okresie nie było żadnej matki samotnie wychowującej dzieci, natomiast w tej 

gminie utrzymuje się stała liczba ojców samotnie wychowujących dzieci. Jednocześnie 

obserwuje się tendencję spadkową samotnie wychowujących rodziców. 

Na terenie powiatu łęczyńskiego funkcjonuje 58 rodzin zastępczych, w tym: 

- zawodowych rodzin zastępczych: 5 

- niezawodowych rodzin zastępczych: 16 

- spokrewnionych rodzin zastępczych: 37 

 

3.2.5. Przemoc w rodzinie 

 

Istotnym problemem społecznym występującym na terenie powiatu jest przemoc  

w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 

zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 

115§11 Kodeksu karnego), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą,  
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w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne  

u osób dotkniętych przemoc8 

 Przemoc w rodzinie należy do zjawisk patologicznych, często jest długoterminowa, 

trwająca latami. Obejmuje przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz 

zaniedbanie. Przemocy w rodzinie doświadczają głównie kobiety, ale są również dzieci, 

osoby starsze, chore, niepełnosprawne. Nie ulega wątpliwości, że przemoc w rodzinie niszczy 

więzi międzyludzkie, ogranicza możliwości rozwojowe jednostki poprzez tworzenie szeregu 

niekorzystnych zmian i zaburzeń w jej psychice, wadliwych nawyków w kontaktach z innymi 

ludźmi, utrwalanych przez wiele pokoleń.  

Sprawy dotyczące przemocy w rodzinie są sprawami trudnymi, dotykającymi 

zamkniętych środowisk, skąd informacje rzadko przedostają się na zewnątrz. W bardzo wielu 

przypadkach poszkodowani nie chcą współpracować z policją, czy instytucjami działającymi 

na rzecz rodziny, w celu ukarania sprawcy przemocy,  który jest przecież członkiem rodziny.   

Instytucjonalnym narzędziem służącym do przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 

procedura „Niebieskie Karty”. Służy ona także do dokumentowania faktów związanych  

z przemocą w rodzinie. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” musi zaistnieć w sytuacjach, 

gdy zachodzi podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Podejmowanie interwencji  

w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu  

o procedurę „Niebieskie Karty”. 

W każdej gminie powiatu łęczyńskiego powołany jest Zespół Interdyscyplinarny, 

który stanowi  zespół przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia 

i organizacji pozarządowych powoływany przez wójta/burmistrza.  

Do zadań Zespołów Interdyscyplinarnych należy: 

− diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

− podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

 
8 Art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r., 

poz. 218 z późn. zm.). 
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− inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

− rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

− inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

− opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie; 

− monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy; 

− upowszechnianie informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Zespoły Interdyscyplinarne podejmują działania w ramach procedury bez konieczności 

uzyskiwania zgody od osób objętych procedurą Niebieskiej Kary. Ułatwia to z pewnością 

działania Zespołów. 

Tabela nr 23. Liczba posiedzeń całego Zespołu Interdyscyplinarnego w poszczególnych 

gminach powiatu łęczyńskiego 

Gmina 
 

Łęczna 
 

Puchaczów 
 

Cyców 
 

Milejów 
 

Spiczyn 
 

Ludwin 
 

2017 

 

4 4 17 4 4 4 

2018 

 

4 4 9 4 4 4 

2019 

 

4 5 15 4 4 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołów Interdyscyplinarnych powiatu 

łęczyńskiego 

 

Jak wynika z informacji zawartych w tabeli nr 23 Posiedzenia całego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w prawie wszystkich gminach powoływane były 4 razy w danym roku, 

średnio co kwartał. W gminie Cyców cały Zespół Interdyscyplinarny pełni funkcję grupy 

roboczej tzn. po wpłynięciu Niebieskiej Karty Zespól zbiera się w celu podjęcia działań 

mających na celu sprawdzenie sytuacji w rodzinie oraz udzielenia pomocy i wsparcia. 

Grupy robocze są powoływane  przez przewodniczących Zespół Interdyscyplinarny. 

W skład grupy roboczej wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci 

w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca 

przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi 

przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, 
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kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Często na jednej grupie roboczej 

omawianych jest kilka Niebieskich Kart. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się 

zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy 

z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.  

 

Tabela nr 24. Liczba posiedzeń grup roboczych działających w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego w poszczególnych gminach powiatu łęczyńskiego. 

Gmina 
 

Łęczna 
 

Puchaczów 
 

Cyców 
 

Milejów 
 

Spiczyn 
 

Ludwin 
 

2017 

 

154 63 17 97 50 10 

2018 

 

133 113 9 40 70 11 

2019 

 

225 29 15 56 76 11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołów Interdyscyplinarnych powiatu 

łęczyńskiego 

 

Tabela nr 24 informuje, iż najwięcej grup roboczych mających na celu rozwiązywanie 

problemów przemocy w rodzinie  jest organizowanych w gminie Łęczna, wysoką liczbę mają 

również gminy Puchaczów, Milejów i Spiczyn. W gminie Puchaczów możemy obserwować, 

że w roku 2019 liczba zwoływanych grup roboczych znacząco spadła. Najmniej grup 

roboczych organizowano w gminach Cyców i Ludwin. Prace w ramach grup roboczych są 

prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub 

wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Wpływ na ilość 

powoływanych grup roboczych ma również ilość Niebieskich Kart wpływających do 

Zespołów Interdyscyplinarnych. Przewodniczący Zespołu powołuje grupę roboczą w sprawie 

danej rodziny  i decyduje  o częstotliwości i potrzebie jej powołania. 

 

Tabela nr 25. Ilość Niebieskich Kart, które wpłynęły do Zespołów Interdyscyplinarnych 

w latach 2017 - 2019 (z uwzględnieniem instytucji zakładających NK) 

Gmina  Łęczna  Puchaczów   Cyców   Milejów   Spiczyn  Ludwin  

instytucje KPP MOPS inne KPP OPS  inne KPP  OPS inne KPP  OPS  inne KPP  OPS  inne KPP OPS inne 

 Łęczna   Łęczna    Łęczna    
Łęcz

na     Łęczna     Łęczna   

                         

  2017 70 9 1 17 1  0 22  4 1 27  0  0 18  0  0 6 2 2 
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2018 68 9 1 14 2  2 16  1 0 21  2  0 23  0  0 14 2 2 

                         

2019 46 10 1 13 0  1 24  0 0 45  2  0 24  0  1 11 0 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołów Interdyscyplinarnych powiatu 

łęczyńskiego 

 

Powyższa tabela przedstawia ilość Niebieskich Kart jakie wpłynęły do Zespołów 

Interdyscyplinarnych w latach 2017 – 2019r.  Najwięcej Niebieskich Kart wpłynęło do 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęcznej, przyczyną tak dużej ilości Niebieskich Kart może 

być fakt, iż gmina Łęczna jest najliczniejszą gminą powiatu łęczyńskiego. Najmniej 

Niebieskich Kart wpłynęło z gminy Ludwin. Skala zjawiska na przestrzeni lat  

w poszczególnych gminach nie ulegała znacznym zmianom. Jedynie w gminie Łęczna w roku 

2019 możemy zaobserwować znaczny spadek Niebieskich Kart, które wpłynęły z KPP  

w Łęcznej. Może to świadczyć o efektywności działań profilaktycznych i edukacyjnych, 

zmierzających do zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie.  Natomiast w gminie Milejów 

obserwujemy znaczny wzrost Niebieskich Kart. Trudne są jednak do stwierdzenia przyczyny 

nagłego wzrostu przemocy w gminie Milejów. Z powyższej tabeli można również stwierdzić, 

iż większość Niebieskich Kart została wypełniona przez Policję, pozostałe przez instytucje 

pomocy społecznej. W nielicznych przypadkach procedury wszczęte były przez 

przedstawicieli oświaty i pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

Tabela nr 26. Liczba osób wobec których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą 

w rodzinie, które zgłosiły się na posiedzenia grup roboczych działających w ramach 

Zespołu Interdyscyplinarnego w poszczególnych gminach powiatu łęczyńskiego  

(z podziałem na płeć) 

Gmina  Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

płeć K  M K M K M K M K M K M 

2017 37  4 24 7 13 0 14 3 16 2 10 10 

             

1 2018 31  1 25 4 9 0 9 3 22 1 13 

              

2019 117  7 23 9 11 0 37 5 17 8 20 18 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołów Interdyscyplinarnych powiatu 

łęczyńskiego 

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 26 zdecydowaną większość osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, które zgłosiły się na posiedzenia grup roboczych, były 

kobiety. Mężczyźni, co do których istniało prawdopodobieństwo, że są ofiarami przemocy, 

stanowili nieliczną grupę. Najwięcej osób, które zgłosiły się na posiedzenia grup roboczych 

jest w gminie Łęczna, możemy też zauważyć, iż w roku 2019 odnotowano nagły wzrost osób 

dotkniętych przemocą, zgłaszających się na posiedzenia  grup roboczych. Najmniej natomiast 

w gminie Cyców.  

 

Tabela nr 27. Liczba osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc  

w rodzinie, które zgłosiły się na posiedzenia grup roboczych działających w ramach 

Zespołu Interdyscyplinarnego w poszczególnych gminach powiatu łęczyńskiego  

(z podziałem na płeć) 

Gmina  Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

              

płeć K  M K M K M K M K M K M 

              

2017 2  27 0 7 0 13 0 12 2 16 10 10 

              

2018 6  29 1 23 0 5 2 11 2 21 1 13 

              

2019 9  107 2 20 0 8 2 29 6 19 18 20 

              
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołów Interdyscyplinarnych powiatu 
łęczyńskiego  

Jak wynika zdanych zawartych w tabeli nr 27 zdecydowaną większość osób, wobec 

których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie są mężczyźni. Kobiety, 

podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie stanowią nieliczną grupę. Z analizy powyższej 

tabeli możemy zauważyć, że najwięcej osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie zgłosiło się w gminie Łęczna, tu też obserwujemy nagły wzrost tej liczby 

roku 2019r. Najmniej natomiast zgłosiło się w gminie Cyców.  
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Skala problemu przemocy w rodzinie na terenie powiatu łęczyńskiego jest tak samo 

trudna do precyzyjnego oszacowania jak na terenie całego kraju. Główną przyczyną trudności 

jest uzyskanie wiarygodnych, rzeczywistych danych, charakteryzujących jej rozmiar, przede 

wszystkim dlatego, że przemoc, mimo usprawniania systemu pomocowego, łamania tabu   

 i stereotypów, nadal nie jest traktowana do końca poważnie i działania mające jej zapobiec 

nie są  w pełni skuteczne. Zarówno sprawcy, jak i ofiary przemocy, często nie przyznają się 

do stosowania przemocy w rodzinie, nie chcą ingerencji instytucji w ich środowisko rodzinne.  

Do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie 

jest zobowiązanych szereg instytucji i służb. Ich współpraca winna mieć charakter 

interdyscyplinarny. Instytucje zobligowane do realizowania zadań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy rodzinie w powiecie łęczyńskim to: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe 

centrum pomocy rodzinie, policja, służba zdrowia, zespół kuratorów, placówki oświatowe, 

organizacje pozarządowe, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej realizuje „Program korekcyjno-

edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. Gniewni ludzie” Program 

skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Jego uczestnicy mają możliwość 

brania udziału w wykładach i warsztatach dotyczących zagadnień związanych z przemocą  

w rodzinie, sposobami radzenia sobie ze złością i gniewem, komunikacją, opracowują plan 

bezpieczeństwa. Głównym celem programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc 

przed jej stosowaniem. 

Cele szczegółowe obejmują: 

1. Uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań  przemocowych wobec 

członków rodziny. 

2. Naukę umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez użycia agresji 

i konstruktywnego wyrażania uczuć. 

3. Uświadamianie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz nabycie umiejętności 

utrzymania dyscypliny bez przemocy jako alternatywy dla agresywnego karania. 

4. Promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji w rodzinie i lokalnym 

środowisku. 

5. Edukację na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych. 
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3.2.6. Alkoholizm 

 

Kolejną z grup dysfunkcyjnych, która jest objęta wsparciem 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 od 

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

zaobserwować wśród klientów pomocy społecznej. 

Nadmierne spożywanie alkoholu znajduje swoje odbicie nie tylko w życiu jednostki, 

ale także w życiu społeczeństwa. Problemy, których przyczyną jest alkohol mogą pojawić się 

w różnych dziedzinach. Można mówić o następstwach rodzinnych, problemach w pracy, 

łamaniu porządku publicznego. Bardzo ważnym skutkiem nadużywania alkoholu jest 

pogarszanie się sytuacji ekonomicznej i społecznej rodziny. Obciążenie budżetu rodziny 

wydatkami na alkohol, związana z piciem, mniejsza aktywność zawodowa, 

niebezpieczeństwo utraty pracy lub jej brak często zagraża podstawom materialnym bytu 

rodziny. Z problemami 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. 

Zespół uzależnienia od alkoholu jest chorobą chroniczną i postępującą, która rozwija 

się bez świadomości osoby zainteresowanej, polega na niekontrolowanym piciu napojów 

alkoholowych i może doprowadzić nawet do przedwczesnej śmierci. 

W rodzinach, które objęte są pomocą socjalną dość często obserwuje się stwarzanie 

sytuacji sprzyjających piciu alkoholu, stosowanie zachęty do jego spożywania  

i przedstawianie łatwości jego zdobywania. Szczególnego znaczenia w tych rodzinach 

nabiera wzorzec picia alkoholu i niekorzystny wpływ rozbieżności miedzy 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, 
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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 w powiecie łęczyńskim  przychodzą Gminne Komisje Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.9 

Zadaniem Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanych 

w każdej z gmin powiatu łęczyńskiego jest inicjowanie i monitorowanie działań związanych  

z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. ograniczanie 

dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej 

osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia 

przemocy w rodzinie (procedura Niebieskie Karty) oraz zwiększanie zdolności osób do 

radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za 

zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz 

pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Gminne Komisje Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych podejmują również czynności zmierzające do sądowego 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej  od alkoholu, zobowiązania poddania 

się leczeniu odwykowemu oraz podejmują działania informacyjne w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Tabela nr 28. Liczba postępowań wszczętych przez Gminne Komisje Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w poszczególnych gminach powiatu łęczyńskiego w latach 

2017 - 2019 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

rok       

       

2017 43 17 10 15 46 16 

       

2018 35 15 6 18 31 17 

       

2019 35 9 22 11 31 6 

       

 
9 Archiwum PCPR w Łęcznej 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnych Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  

Z analizy powyższych danych wynika, iż najwięcej spraw dotyczących wszczęcia 

postępowania przez GKRPA trafia do Komisji w gminach Spiczyn i Łęczna. Najmniej 

postępowań wszczętych przez Komisję jest w gminie Ludwin. Analizując wyniki na 

przestrzeni 3 lat możemy zauważyć również w większości gmin tendencję spadkową  

w liczbie wszytych postępowań. Wyjątkiem jest gmina Cyców, gdzie liczba ta znacznie 

wzrosła w roku 2019.   

Tabela nr 29.  Liczba osób, które dobrowolnie poddały się leczeniu odwykowemu  

w poszczególnych gminach powiatu łęczyńskiego w latach 2017 - 2019 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

rok       

       

2017 

Brak możliwości 

dokładnej 

weryfikacji danych 4 3 1 10 0 

       

2018 

Brak możliwości 

dokładnej 

weryfikacji danych 2 1 0 12 2 

       

2019 24 3 7 0 16 2 

       

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnych Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  

Informacje zawarte w tabeli nr 29  wskazują liczbę osób które dobrowolnie poddały 

się leczeniu odwykowemu. Najwięcej takich osób jest w gminie Spiczyn, jednak analizując 

dane z gminy Łęczna za rok 2019 można przypuszczać, że największą liczbę stanowiłyby 

osoby z gminy Łęczna. Jest to jednak trudne do ustalenia ze względu na brak danych z gminy 

Łęczna za lata 2017 i 2018. Porównując dane dotyczące liczby wszczętych przez Komisję  

postępowań z danymi w powyższej tabeli wynika że osoby niechętnie poddają się 

dobrowolnemu leczeniu. Wynikać to może z faktu, iż wiele osób uzależnionych od alkoholu 

nie przyznaje się lub wypiera fakt uzależnienia od alkoholu, twierdząc, że nie mają problemu 

ze spożywaniem alkoholu, piją okazjonalnie i „kontrolują” picie.  
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Tabela nr 30.  Liczba wniosków skierowanych przez Gminne Komisje Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych do postępowania  sądowego w latach 2017 -  2019 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

rok       

       

20117 28 7 4 8 9 6 

       

2018 15 5 5 18 9 4 

       

2019 22 8 15 11 5 2 

       

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  

  Z informacji zawartych w tabeli  nr 30 wynika, że znaczna ilość wniosków 

rozpatrywanych przez Komisję zostaje skierowana do postępowania sądowego. W przypadku, 

gdy osoba dobrowolnie nie zechce poddać się terapii lub leczeniu odwykowemu sąd 

podejmuje decyzje w której może wydać postanowienie o zobowiązaniu do terapii lub 

przymusowego leczenia odwykowego.  

Oprócz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osoby 

uzależnione i ich rodziny mogą szukać również pomocy i wsparcia w wielu instytucjach 

funkcjonujących na terenie powiatu łęczyńskiego takich jak: ośrodki pomocy społecznej, 

Stowarzyszenie MONAR, Regionalnym centrum Trzeźwości Maksymilian, Poradni Terapii 

Uzależnień  oraz licznych grupach samopomocowych działających na terenie powiatu. 

 

3.3. Praca asystenta rodziny i pracownika socjalnego na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych w powiecie łęczyńskim.  

 

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta, 
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opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz 

posiadanego potencjału osobistego. Praca socjalna jest świadczona na rzecz osób i rodzin 

niezależnie od posiadanego dochodu. Na barkach pracowników socjalnych spoczywa wiele 

odpowiedzialnych i wymagających zadań.  

Tabela nr 31.  Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy 

społecznej w powiecie łęczyńskim  w latach 2017 – 2019  

Gmina 

 

Rok 

Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2017 9 4 4 4 3 3 

2018 9 4 4 4 3 3 

2019 8 4 4 5 3 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 
łęczyńskiego  

Kryteria zatrudniania pracowników socjalnych przez gminy określa ustawa o pomocy 

społecznej: ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie 

do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym 

wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób 

samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących10 

Zatem liczba  zatrudnionych pracowników socjalnych zależna jest od liczby ludności  

gminy i potrzeb. Najwięcej pracowników socjalnych zatrudnia Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łęcznej w pozostałych gminach liczba zatrudnionych pracowników socjalnych 

jest zbliżona do siebie.  

Tabela nr 32.  Liczba osób korzystających z pomocy społecznej, przypadających na 1 

pracownika socjalnego 

Gmina 

 

Rok 

Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2017 101 71 1986 95 rodzin 1928 176 

2018 107 61 1968 94 rodzin 1928 146 

2019 126 54 1967 76 rodzin 1951 145 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 
łęczyńskiego  

 
10 Art. 110 ust.11.  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. 

zm.). 
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W większości  gmin możemy zaobserwować niewielki spadek liczby rodzin i osób 

korzystających z pomocy społecznej,  przypadających na jednego pracownika socjalnego.  

W gminie Łęczna i Spiczyn natomiast obserwujemy niewielki wzrost osób korzystających  

z pomocy pracowników socjalnych. Spowodowane może być to faktem występowania wielu 

innych czynników wpływających na pogorszenie sytuacji jednostki i konieczności korzystania 

z pomocy pracownika socjalnego. 

Niepokojące zjawiska występujące w środowiskach oraz kumulacja problemów 

powodują, że praca socjalna wymaga coraz większego zaangażowania. Pracownik socjalny 

musi kreatywnie dostosować narzędzia pracy socjalnej do dynamicznie modyfikujących się 

zmian w społeczeństwie, które bardzo często przybierają charakter patologiczny. W związku 

z tym zauważalna jest zmiana w charakterze pracy,  ale i oczekiwań wobec pracowników 

socjalnych. Rozmiary potrzeb społecznych wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań w 

dziedzinie pomocy społecznej. 

Oprócz ośrodków pomocy społecznej  pracowników socjalnych mogą zatrudniać 

także inne instytucje, tj. powiatowe centrum pomocy rodzinie, szpital, zakłady karne, 

jednostki właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, a także tych 

organizacji pozarządowych, którym organy administracji rządowej i samorządowej zleciły 

realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. 

Przepisy dotyczące zatrudnienia i pracy asystentów reguluje ustawa o wspieraniu 

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

 i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2020 r., poz. 821). Ustawa o wspieraniu rodziny 

 i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom 

dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, 

który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem 

małoletnich dzieci. 

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, 

lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc, oparta na realizacji 

określonego planu pracy,  polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie 

sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. 
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Tabela nr 33.  Liczba asystentów rodziny zatrudnionych w ośrodkach pomocy 

społecznej w powiecie łęczyńskim  w latach 2017 – 2019  

Gmina 

 

Rok 

Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2017 2 1 1 1 1 1 

2018 3 1 1 1 1 1 

2019 3 1 1 1 1 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 
łęczyńskiego  

Z analizy powyższych danych wynika, że w każda z gmin zatrudnia  jednego  

asystenta rodziny świadczącego  pomoc rodzinom zmagającym się z trudnościami. Jedynie 

gmina Łęczna zatrudnia większą liczbę asystentów rodziny, jest to z pewnością zależne od 

liczby mieszkańców gminy, co może determinować większą liczbę problemów społecznych 

wymagających zaangażowania się w pracę i pomoc asystentów rodziny.  

Tabela nr 34.  Liczna osób korzystających z pomocy społecznej przypadająca na 1 

asystenta rodziny. 

Gmina 

 

Rok 

Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2017 61 52 12 rodzin 14 rodzin 55 58 

2018 66 66 9 rodzin 13 rodzin 58 56 

2019 59 56 9 rodzin 13 rodzin 55 53 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej powiatu 
łęczyńskiego  

Liczba rodzin i osób objętych wsparciem asystenta rodziny w większości gmin w roku 

2019 uległa spadkowi. Jedynie w gminach Cyców i Milejów stan ten w ciągu dwóch  lat 

utrzymuje się na jednakowym poziomie.  
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Rozdział  4. Identyfikacja mocnych i słabych stron powiatu                    

w poszczególnych obszarach - Analiza SWOT 
 

 SWOT to popularne i skuteczne narzędzie kompleksowej analizy strategicznej 

wywodzące się z nauk ekonomicznych i teorii zarządzania. 

SWOT to akronim angielskich słów: 

Strengths (mocne strony). 

Weaknesses (słabe strony) 

Opportunities (szanse w otoczeniu) 

Threats (zagrożenia w otoczeniu). 

Mocne strony to posiadane zasoby instytucjonalne i organizacyjne (czynniki 

wewnętrzne) stanowiące atuty w toku realizacji powziętych zadań. 

Słabe strony to wewnętrzne czynniki hamujące rozwój, blokujące zmiany 

niekorzystnych zjawisk zachodzących w badanej rzeczywistości. 

Szanse i zagrożenia w analizie SWOT to zewnętrzne czynniki mogące mieć wpływ 

na realizację podjętych wyzwań, być katalizatorem pozytywnych zmian lub spowalniać 

procesy rozwojowe. 

Tabela nr 35.  Analiza SWOT w obszarze: opieka nad dzieckiem i rodziną 

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

 

1. Dobrze rozwinięta współpraca PCPR                  
z jednostkami pomocy społecznej                     
z terenu powiatu.  

2. Wykwalifikowana kadra pomocy 
społecznej. 

3. Sprawnie działające jednostki 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
publiczne. 

4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
realizacje zadań  wspierania rodziny                 
i pomocy społecznej. 

5. Funkcjonowanie na terenie powiatu 
placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

6. Promowanie rodzicielstwa zastępczego. 

1. Braki w dostępie do specjalistycznej 

pomocy 

2. Negatywny odbiór działań pomocy 

społecznej 

3. Niedofinansowanie instytucji 

realizujących  zadania pomocy 

społecznej. 

4. Brak mieszkań chronionych. 

5. Mała liczba kandydatów na rodziców 

zastępczych 

6. Niewystarczająca liczba zatrudnionych 

pracowników socjalnych. 
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7. Udzielanie wsparcia rodzinom 
zastępczym. 

8. Kwalifikowanie i szkolenie na rodziny 
zastępcze. 

9. Wspieranie pełnoletnich                                    
i usamodzielnianych wychowanków 
pieczy zastępczej. 

10. Intensyfikacja działań instytucjonalnych 
ukierunkowanych na zapobieganie 
przemocy. 

11. Prowadzenie działań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w tym powiatowego programu 
profilaktycznego w zakresie 
promowania i wdrażania prawidłowych 
metod wychowawczych w stosunku do 
dzieci w rodzinach zagrożonych 
patologią.  

 

SZANSE 

 

 

ZAGROŻENIA 

 

1. Zwiększająca się świadomość 

społeczna. 

2. Możliwość podnoszenia kwalifikacji    

i szkolenia kadry systemu pomocy 

społecznej i stałe podnoszenie 

poziomu kompetencji kwalifikacji 

pracowników instytucji 

pomocowych. 

3. Realizacja powiatowych programów 

wspierających rodzinę. 

4. Wykorzystywanie środków unijnych 

na rozwój usług społecznych 

5. Podejmowanie działań na rzecz ofiar 

przemocy i sprawców przemocy. 

6. Dostępność różnych form 

instytucjonalnej pomocy dla osób 

doświadczających przemocy w 

rodzinie. 

7. Podejmowanie działań mających na 

celu zapobieganie marginalizacji               

i wykluczeniu społecznemu. 

8. Podnoszenie skuteczności działania 

służb i instytucji odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo, eliminowanie 

przyczyn i źródeł zagrożenia. 

9. Konkursy, kampanie społeczne na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, podnoszące poziom wiedzy 

i świadomości społeczeństwa na 

 

1. Nakładanie nowych dodatkowych 

zadań na instytucje systemu 

wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej  

2. Brak perspektyw zawodowych dla 

rodzin i ich emigracja zawodowa                   

( wzrost zjawiska euro sieroctwa) 

3. Nadmierna biurokracja 

4. Występowanie zjawiska zmęczenia, 

bezsilności i bezradności społecznej. 

5. Postępujący kryzys rodziny oraz 

przemoc w rodzinie. 

6. Niewystarczający system wsparcia 

dla osób dotkniętych przemocą, 

trudności w odseparowaniu ofiar od 

sprawców przemocy w rodzinie. 

7. Ukrywanie zjawiska przemocy 

domowej. 

8. Negatywne wzorce zachowań 

społecznych. 

9. Ograniczenia dostępności do pomocy 

i wsparcia w związku z izolacją 

społeczną wywołaną wystąpieniem 

stanów epidemicznych. 
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temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

 

Tabela nr 36. Analiza SWOT w obszarze pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych.   

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Wysokie kwalifikacje kadry w wielu 

instytucjach. 

2. Podnoszenie kwalifikacji przez kadrę. 

3. Uwzględnienie problematyki 

niepełnosprawności w działaniach 

administracji publicznej. 

4. Wzrastający poziom wykształcenia 

osób niepełnosprawnych. 

5. Zwiększenie dostępności placówek 

pomocy społecznej udzielających 

wsparcia osobom z 

niepełnosprawnościami. 

6. Funkcjonowanie na terenie powiatu 

warsztatów terapii zajęciowej, 

środowiskowych domów 

samopomocy społecznej i innych 

ośrodków wsparcia. 

7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

w tym funduszy europejskich do 

realizacji projektów, mających na 

celu poprawę jakości życia i wzrost 

zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami. 

8. Współpraca instytucji z 

organizacjami pozarządowymi w 

zakresie wsparcia udzielanego 

osobom niepełnosprawnym. 

1.Bariery architektoniczne, komunikacyjne 

utrudniające funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych. 

2. Słaba dostępność do informacji o prawach 

i przywilejach osób niepełnosprawnych. 

3. Niska aktywność zawodowa osób 

niepełnosprawnych. 

4.Niskie dochody gospodarstw domowych 

osób niepełnosprawnych. 

5. Niewielkie zainteresowanie pracodawców 

zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 

6. Wzrastająca liczba osób legitymujących 

się orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. 

7.Brak kompleksowego wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych. 

8. Długotrwałe uzależnienie osób 

niepełnosprawnych od wsparcia społecznego. 

9. Niedofinansowanie systemu opieki 

zdrowotnej.   

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Włączenie osób niepełnosprawnych 

w życie społeczności lokalnej –

integracja środowisk. 

2. Przystosowanie istniejącej 

infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

3. Wykorzystanie potencjału kadry 

instytucji we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi w 

udzielaniu wsparcia osobom 

niepełnosprawnym i współpracy z 

nimi. 

4. Promocja aktywizacji osób 

niepełnosprawnych wśród 

1. Brak kompleksowej współpracy 

instytucji pomocowych. 

2. Wzrost liczby osób 

niepełnosprawnych w związku ze 

starzeniem się społeczeństwa. 

3. Bariery społeczne – niska 

świadomość społeczna dotycząca 

osób niepełnosprawnych. 

4. Bierna i roszczeniowa postawa części 

osób niepełnosprawnych. 

5. Zagrożenie osób niepełnosprawnych 

ubóstwem. 

6. Nadmierna biurokracja.  

7. Ograniczenia dostępności do pomocy 
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pracodawców. 

5. Kampanie społeczne zwracające 

uwagę na problemy osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

6. Profilaktyka, promowanie zdrowego 

stylu życia, postęp medycyny 

wpływający na poprawę sytuacji 

zdrowotnej osób starszych. 

7. Wsparcie socjalne szansą na poprawę 

warunków życia. 

i wsparcia w związku z izolacją 

społeczną wywołaną wystąpieniem 

stanów epidemicznych. 

 
Tabela nr 37. Analiza SWOT w obszarze: ograniczenie zjawiska bezrobocia 

poprzez odpowiednią politykę rynku pracy w powiecie łęczyńskim  
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Wzrost ofert usług rynku pracy poprzez 

pozyskiwanie środków unijnych. 

2.Wykwalifikowana kadra instytucji rynku 

pracy. 

3. Rozwinięta infrastruktura edukacyjna 

skierowana dla osób w każdym wieku, w tym 

dla osób niepełnosprawnych. 

1. Niewystarczająca liczba miejsc pracy. 

2. Niewielkie perspektywy dla młodzieży 

kończącej naukę. 

3. Spadek liczby uczniów w placówkach 

oświatowych. 

4. Niski odsetek ludności z wyższym 

wykształceniem. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1.Dostępność funduszy unijnych. 

2.Dostosowanie form kształcenia do 

zapotrzebowania na rynku pracy. 

3.Rozwój instytucji rynku pracy. 

4.Stworzenie korzystnych warunków do 

pozyskiwania inwestorów.  

5.Tworzenie terenów inwestycyjnych. 

1.Nieefektywne wydatkowanie środków 

unijnych. 

2.Wysokie koszty pracy. 

3.Brak świadomości rodziców w zakresie 

edukacyjnych i kulturalnych potrzeb dzieci. 

4.Niskie nakłady na oświatę. 

5.Brak ofert pracy.  

6.Bierna postawa osób niepełnosprawnych 

nieaktywnych zawodowo. 

7.Ograniczenia dostępności do pomocy i 

wsparcia w związku z izolacją społeczną 

wywołaną wystąpieniem stanów 

epidemicznych. 

8.Wzrost poziomu bezrobocia z powodu 

ograniczeń wprowadzonych w 

funkcjonowaniu firm z uwagi na ogłoszony 

stan epidemii  
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Rozdział  5.   Cele strategiczne i cele szczegółowe 
 

Głównym celem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Łęczyńskiego na lata 2021 -2025” są działania zmierzające do rozwoju społeczności lokalnej 

naszego powiatu,                         w taki sposób, aby rozwój obejmował także osoby i rodziny 

obecnie z różnych przyczyn wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem 

społecznym 

 

1. Cel strategiczny: OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ 

Cele szczegółowe: 

1. Promocja i rozwój rodzinnej  formy opieki zastępczej. 

2. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej. 

3. Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków z rodzin zastępczych oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 
 

4. Zapobieganie kryzysom rodziny oraz wspieranie osób i rodzin doświadczających 

kryzysów i przemocy w rodzinie. 
 

2. Cel strategiczny: POMOC I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. 

2. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. 

3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 

 

3. Cel strategiczny: OGRANICZENIE ZJAWISKA BEZROBOCIA POPRZEZ                                   

ODPOWIEDNIĄ POLITYKĘ RYNKU PRACY W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 

 

Cele szczegółowe: 

1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez realizację usług i instrumentów 

rynku pracy. 
 

2. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do zasobów rynku pracy. 
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3. Promocja przedsiębiorczości. 
 

4. Zwiększenie dostępności do rynku pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej, np.  spółdzielnia 

socjalna, zakład aktywności zawodowej. 

 

Tabela nr 38. Cele strategiczne i kierunki działań w rozwiązywaniu problemów 

społecznych  

CEL GŁÓWNY Działania zmierzające do rozwoju społeczności lokalnej Powiatu Łęczyńskiego,                         

w taki sposób, aby rozwój obejmował także osoby i rodziny obecnie z różnych przyczyn 

wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym. 

1. OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ 

Cele 

szczegółowe:  

Kierunki działań: Wskaźniki oceny 

efektywności   

Wskaźnik Realizatorzy 

1.1.Promocja i 

rozwój zastępczej 

formy opieki 

 

1.2. Deinstytucjo- 

nalizacja pieczy 

zastępczej 

 

1.3.Pomoc w 

usamodzielnianiu 

się 

wychowanków z 

rodzin 

zastępczych oraz 

placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych.  

 

1.4. Zapobieganie 

kryzysom rodziny 

oraz wspieranie 

osób i rodzin 

doświadczających 

kryzysów i 

przemocy w 

rodzinie. 
 

Tworzenie rodzin 

zastępczych 

Liczba rodzin zastępczych 

zawodowych 

 PCPR, MOW, 

PO-W, 

MOPS/OPS, 

Stowarzyszenia, 

Fundacje, 

GKRPA, 

zakłady pracy 

 

Liczba rodzin zastępczych 

niezawodowych  

 

Liczba rodzin zastępczych 

spokrewnionych 

 

Funkcjonowanie placówek 

opiekuńczo – 

wychowawczych  

Liczba placówek  

Liczba dzieci objętych 

opieką 

 

Funkcjonowanie 

Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w 

Podgłębokiem 

Liczba miejsc   

Częściowe pokrywanie 

kosztów utrzymania dzieci 

z powiatu w placówkach 

opiekuńczo 

wychowawczych poza 

powiatem 

Liczba dzieci  

Częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci 

spoza powiatu w 

placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych 

Liczba dzieci  

Realizacja programu 

pieczy zastępczej na rzecz 

dzieci przebywających w 

rodzinach zastępczych 

Liczba rodzin objętych 

pomocą koordynatora 

pieczy zastępczej 

 

Liczba rodzin objętych 

pomocą pracownika ORPZ 

 

Prowadzenie szkoleń  dla 

rodziców zastępczych 

Liczba osób biorących 

udział w szkoleniach 

 

Realizacja programu 

pomocy wolontarialnej na 

rzecz dzieci z rodzin 

zastępczych  

Liczba dzieci objętych 

pomocą wolontariuszy 

 

Działania 

informacyjne/promujące 

rodzicielstwo zastępcze  

Liczba inicjatyw  
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Udzielenie pomocy 

mającej na celu życiowe 

usamodzielnienie i 

integrację społeczną osób 

opuszczających rodziny 

zastępcze, placówki 

opiekuńczo – 

wychowawcze i inne  

Liczba osób objętych 

pomocą 

 

Pozyskanie/uruchomienie 

mieszkania chronionego 

dla osób opuszczających 

rodziny zastępcze  lub 

placówki opiekuńczo - 

wychowawcze 

Liczba miejsc   

Realizacja indywidualnych 

programów 

usamodzielnienia 

Liczba realizowanych 

programów 

usamodzielnienia 

 

Świadczenie poradnictwa 

specjalistyczne dla osób i 

rodzin będących w 

kryzysie  

Liczba udzielonych porad 

psychologicznych 

 

 

Liczba udzielonych porad 

pedagogicznych 

 

 

Liczba udzielonych porad 

prawnych  

 

 

Liczba udzielonych porad 

pracownika socjalnego 

 

Poradnictwo i terapia 

rodzinna  

Liczba porad i spotkań 

terapeutycznych 

 

Poradnictwo telefoniczne Liczba porad 

telefonicznych 

 

Interwencja kryzysowa Liczba interwencji  

Realizacja  

Programu  

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i 

ochrony ofiar przemocy 

Liczba programów  

Liczba osób objętych 

wsparciem w ramach 

programu 

 

Realizacja Programu 

oddziaływań korekcyjno – 

edukacyjnych dla 

sprawców przemocy 

domowej 

Liczba osób objętych 

programem 

 

Świadczenie usług w 

formie terapii uzależnień 

Liczba osób w terapii  

Wystąpienia w sprawie 

przymusowego leczenia 

odwykowego 

Liczba osób wobec 

których podjęto działania 

w procedurze 

zobowiązania do 

przymusowego leczenia 

odwykowego 

 

Świadczenie usług w 

formie profilaktyki i 

edukacji – szkolenia, 

konferencje, kampanie, 

imprezy 

Liczba inicjatyw  

Przyznawanie i 

realizowanie świadczeń 

Liczba 

świadczeniobiorców 
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rodzinnych  korzystających z zasiłków 

rodzinnych 

Liczba 

świadczeniobiorców 

korzystających ze 

świadczenia 500+ 

Liczba 

świadczeniobiorców 

korzystających ze 

świadczenia „Dobry start” 

300+ 

Realizacja świadczeń dla 

rodzin w tym 

wielodzietnych i 

niepełnych : zasiłki 

celowe, składki na 

ubezpieczanie zdrowotne  

Liczba osób objętych 

świadczeniami 

 

Realizacja świadczeń dla 

rodzin w tym 

wielodzietnych i 

niepełnych: posiłki dla 

dzieci 

Liczba osób objętych 

świadczeniem 

 

Realizacja świadczeń dla 

rodzin w tym 

wielodzietnych i 

niepełnych: zasiłki 

okresowe 

Liczba osób objętych 

świadczeniem 

 

Praca socjalna wobec 

rodzin z dziećmi 

Liczba rodzin z dziećmi  

objętych pracą socjalną 

 

Realizacja usługi asystenta 

rodziny  

Liczba rodzin objętych 

usługą 

 

 

Wsparcie kobiet w ciąży i 

osób z małoletnimi 

dziećmi 

Liczba osób objętych 

wsparciem 

 

Poradnictwo 

specjalistyczne skierowane 

do osób zagrożonych 

bezdomnością 

Liczba porad  

Świadczenia pomocy 

społecznej dla osób 

zagrożonych 

bezdomnością 

Liczba osób objętych 

świadczeniem 

 

Przyznawanie i 

realizowanie świadczeń w 

formie dodatków 

mieszkaniowych  

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

 

Świadczenia pomocy 

społecznej skierowane do 

osób opuszczających 

zakłady karne 

Liczba osób objętych 

świadczeniami 

 

2. POMOC I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB STARSZYCH I 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Cele szczegółowe: Kierunki działań:  Wskaźniki 

efektywności 

działań  

Wskaźnik  Realizatorzy 

2.1. Zwiększenie 

aktywności 

społecznej osób 

starszych i 

Działania informacyjno – 

edukacyjne w zakresie 

kształtowania właściwych postaw 

wobec osób niepełnosprawnych  

Liczba podjętych 

działań 

 PCPR, 

MOPS/OPS, 

ŚDS, COM, 

Klub Senior+, 
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niepełnosprawnych. 

 
2.2Przeciwdziałanie 

marginalizacji 

społecznej osób 

starszych i 

niepełnosprawnych. 

 

2.3. Rehabilitacja  

osób 

niepełnosprawnych. 

 

Przedsięwzięcia i imprezy 

edukacyjne 

Liczba 

przedsięwzięć 

 Stowarzyszenia, 

Powiat, Urzędy 

Gmin, zakłady 

pracy 
Obsługa Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  

Liczba posiedzeń  

Dążenie do zapewnienie równości 

szans na rynku pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

Liczba osób 

biorących udział w 

szkoleniach 

zawodowych dla 

osób 

niepełnosprawnych 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych  

Liczba 

dofinansowanych 

przedsięwzięć 

 

Liczba uczestników  

Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych i technicznych 

w komunikowaniu się  

Liczba umów 

zawartych z 

osobami 

niepełnosprawnymi 

w sprawie 

likwidacji barier 

 

Rehabilitacja społeczna osób 

niepełnosprawnych  

Liczba Warsztatów 

Terapii Zajęciowej 

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych 

Liczba osób którym 

przyznano 

dofinansowanie 

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków 

pomocniczych 

Liczba osób którym 

przyznano 

dofinansowanie  

 

Realizacja Powiatowego Programu 

Działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

objętych wsparciem 

w ramach 

programu 

 

Realizacja usługi asystenta osoby 

niepełnosprawnej 

Liczba osób 

korzystających z 

pomocy 

 

Realizacja świadczeń w formie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi w ramach 

„Opieki Wytchnieniowej” 

Liczba rodzin 

korzystających z 

usług 

 

Prowadzenie placówek 

edukacyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych 

Liczba miejsc dla 

dzieci w 

placówkach 

 

 

Organizowanie wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych w 

Środowiskowych Domach 

Samopomocy oraz WTZ  

Liczba miejsc w 

ŚDS 

 

Liczba miejsc w 

WTZ 

Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie 

zlecania prowadzenia 

Środowiskowych Domów 

Samopomocy  

Liczba 

współpracujących 

organizacji 

pozarządowych 

 

Świadczenie usług door to door  Liczba osób 

objętych wsparciem 
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Rozwijanie działalności 

Spółdzielni Socjalnych 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

 

Rozwijanie działalności ZAZ  Liczba osób 

objętych wsparciem  

 

Zapewnienie opieki w ośrodku 

wsparcia Centrum Opiekuńczo 

Mieszkalnym w Jaszczowie 

Liczba miejsc 

pobyt dzienny 

Liczba miejsc 

pobyt całodobowy 

 

Świadczenie pracy socjalnej wobec 

rodzin w których występuje 

problem niepełnosprawności  

Liczba rodzin 

objętych pracą 

socjalną  

 

Świadczenie pracy socjalnej wobec 

rodzin w których występuje 

problem starości 

Liczba rodzin 

objętych pracą 

socjalną 

 

Aktywizacja osób 

niepełnosprawnych  starszych z 

wykorzystaniem Funduszy 

Europejskich lub innych  

Liczba 

przedsięwzięć 

 

 

Liczba osób 

uczestniczących w 

przedsięwzięciu 

 

Środowiskowe Domy 

Samopomocy prowadzone przez 

jednostki publiczne 

Liczba miejsc w 

ŚDS 

 

Środowiskowe Domy 

Samopomocy prowadzone przez 

organizacje pozarządowe 

Liczba miejsc w 

ŚDS 

 

Uruchomienie Domu Pomocy 

Społecznej na terenie powiatu 

Liczba miejsc w 

DPS 

 

Realizacja specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

Liczba osób 

objętych 

świadczeniami w 

formie 

specjalistycznych 

usług opiekuńczych 

 

Poradnictwo prawne i 

psychologiczne skierowane do 

osób z zaburzeniami 

psychiatrycznymi 

Liczba porad 

prawnych 

 

 

Liczba porad 

psychologicznych 

 

 

Rozwijanie wsparcia dla osób 

starszych, w tym min. w domach i 

klubach Senior + 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

 

3. OGRANICZENIE ZJAWISKA BEZROBOCIA POPRZEZ ODPOWIEDNIĄ POLITYKĘ RYNKU 

PRACY W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 

 

Cel szczegółowy: Kierunki działań: Wskaźniki efektywności 

działań  

wskaźnik Realizatorzy 

3.1.Aktywizacja 

zawodowa osób 

bezrobotnych 

poprzez realizację 

usług i 

instrumentów 

rynku pracy. 

 

Zakładanie spółdzielni 

socjalnych 

Liczba spółdzielni  PUP, 

MOPS/OPS 
Liczba zatrudnionych osób  

Tworzenie zakładów 

aktywności zawodowej 

Liczba zakładów  

Liczba zatrudnionych osób  

Realizacja projektów i Liczba realizowanych  
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3.2.Zwiększenie 

dostępności osób 

niepełnosprawnych 

do zasobów rynku 

pracy. 

 

3.3. Promocja 

przedsiębiorczości 

 

3.4.Zwiększenie 

dostępności do 

rynku pracy dla 

osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

poprzez rozwój 

podmiotów 

ekonomii 

społecznej, np.  

spółdzielnia 

socjalna, zakład 

aktywności 

zawodowej. 

 

programów własnych oraz 
partnerskich, których 
uczestnikami były osoby 
bezrobotne i poszukujące 
pracy niepozostające w 
zatrudnieniu 

projektów i programów 

Liczba osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy 

niepozostających w 

zatrudnieniu  objętych 

projektami/programami 

Wspieranie bezrobotnych, 
klientów ośrodków 
pomocy społecznej,  w 
formie pracy socjalnej  

Liczba osób bezrobotnych 
objętych działaniami w 
ramach pracy socjalnej 

 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych i 
poszukujących pracy 
niepozostających w 
zatrudnieniu poprzez 
przyznanie jednorazowych 
środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

Liczba osób, które 
skorzystały ze wsparcia  

 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych i 
poszukujących pracy 
niepozostających w 
zatrudnieniu poprzez 
szkolenia zawodowe oraz 
szkolenia z zakresu 
przedsiębiorczości 

Liczba osób, które  
skorzystały  ze szkoleń 

 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych: prace 
społecznie użyteczne  

Liczba osób zatrudnionych 

w ramach prac społecznie 

użytecznych 

 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych: roboty 
publiczne 

Liczba osób zatrudnionych 

w ramach robót 

publicznych 

 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych: prace 
interwencyjne 

Liczba osób zatrudnionych 

w ramach prac 

interwencyjnych 

 

Organizowanie staży 
zawodowych 

Liczba osób 

zaktywizowanych w 

ramach staży zawodowych 

 

Prowadzenie 
doradztwa/poradnictwa 
zawodowego 

Liczba osób 

korzystających z 

doradztwa/poradnictwa 

zawodowego 

 

Świadczenie usługi 
pośrednictwa pracy 

liczba osób bezrobotnych, 
które skorzystały z usług 
pośrednictwa pracy 

 

Inicjowanie działań na 
rzecz nawiązywania 
współpracy z instytucjami, 
organizacjami  i 
stowarzyszeniami na 
lokalnym rynku pracy 

liczba instytucji, 
organizacji i stowarzyszeń 
współpracujących na rzecz 
rynku pracy 
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Rozdział 6. Prognoza zmian 
 

Prognozuje się, że cele strategiczne zostaną osiągnięte, a działania w dużym stopniu 

zaktywizują i zachęcą mieszkańców do udziału w samodzielnym i konstruktywnym 

rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Niemniej jednak należy mieć świadomość iż, 

występują czynniki zewnętrzne mogące mieć istotny wpływ na sytuację społeczną                            

w powiecie, warto wymienić te, które wynikają z niekorzystnych perspektyw 

demograficznych – starzenie się społeczeństwa, migracji – zwłaszcza ludzi młodych, 

niekorzystnych zmian w obszarze podstawowych wartości rodzinnych skutkujących 

rozpadem rodzin, w tym rodzin wielopokoleniowych oraz innych nieznanych jeszcze dzisiaj 

zagrożeń. Można więc przyjąć, że wsparcie społeczne będzie podlegać dużym przemianom 

zarówno w układzie instytucjonalnym, jak i zadaniowym. Rozwój sytuacji społecznej na 

terenie powiatu będzie ściśle związany z rozwojem ekonomiczno – społecznym 

mieszkańców. Realizacja Strategii, poprzez wdrażanie zdefiniowanych celów i działań 

strategicznych zaowocuje minimalizacją zdiagnozowanych negatywnych zjawisk 

społecznych, intensyfikacją rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu oraz poprawą jakości 

życia mieszkańców.  

Zakłada się, że realizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych                           

w Powiecie Łęczyńskim na lata 2021-2025” przyniesie: 

▪ stałą i pełną diagnozę problemów społecznych i ocenę stopnia zaspokojenia 

zdiagnozowanych potrzeb wraz z ich stałym monitoringiem;  

▪ wzrost aktywności na rzecz rozwiązywania problemów społecznych innych podmiotów niż 

jednostki pomocy społecznej oraz poprawę przepływu i wymiany informacji między tymi 

podmiotami;  

▪ poprawę dostępu do informacji i stałą aktualizację wiedzy o oferowanych usługach 

społecznych, w tym o charakterze specjalistycznym dla rozmaitych grup adresatów w formie 

dla nich przyjaznej z wykorzystaniem elektronicznego dostępu do informacji;  

▪ rozszerzenie zakresu usług dla seniorów, poprawę dostępności do usług dedykowanych 

seniorom oraz rozwój polityki senioralnej w powiecie;  

▪ poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych;  
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▪ wzmocnienie pozycji rodziny w społeczności lokalnej oraz zmniejszenie zjawiska przemocy 

domowej;  

▪ stworzenie dogodnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży;  

▪ zmniejszenie rozmiaru problemu uzależnień na terenie powiatu;  

▪ zwiększenie udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych w tworzeniu lokalnych 

rozwiązań poprawiających jakość życia;  

▪ wzrost atrakcyjności powiatu przyjaznego dla rodzin z dziećmi i seniorów;  

▪ wzrost aktywności własnej obywateli i rodzin, w tym na rzecz najbliższego otoczenia 

lokalnego;  

▪ wzrost liczby osób objętych instrumentami aktywizacji zawodowej; 

▪ poprawę dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób ze szczególnymi 

ograniczeniami z racji wieku, niepełnosprawności, długotrwałego bezrobocia i niskich 

kwalifikacji zawodowych.  

Osiągnięcie prognozowanych zmian będzie możliwe przy zaangażowaniu wszystkich 

instytucji działających na terenie powiatu, podmiotów gospodarczych oraz przedstawicieli 

społeczności lokalnej. 
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Rozdział  7.       Monitoring i ewaluacja Strategii  
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim  będzie 

wdrażana w latach 2021-2025. Realizatorami zadań strategicznych są wszelkie podmioty do 

tego uprawnione, których działania wpisują się w wyznaczone cele strategiczne.  

Strategia to z założenia dokument „żywy”, elastyczny, a więc podlegający okresowej 

weryfikacji, a w wyniku tejże ewentualnej modyfikacji. Zmiany w zapisach Strategii dotyczą 

jej części operacyjnej, a konieczność ich wprowadzenia identyfikuje się na podstawie 

monitoringu.  

Monitoring i ewaluacja będzie polegał na systematycznym gromadzeniu                                  

i analizowaniu zebranych informacji, a jego celem jest zapewnienie zgodności wdrażanych 

działań z wcześniejszymi założeniami; pozwala też stwierdzić, czy podjęte działania 

zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą pożądane efekty.  

Podstawowym dokumentem w procesie monitoringu i ewaluacji będzie coroczny 

raport z realizacji strategii i poziomu osiągnięcia wyznaczonych wskaźników,  przygotowany 

na podstawie danych uzyskanych od instytucji i organizacji zaangażowane we wdrażanie 

strategii.  
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Rozdział 8. Źródła finansowania 
 

Środki finansowe na działania zaplanowane w „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Łęczyńskim  na lata 2021 – 2025” będą pochodzić z: 

1) budżetu Powiatu Łęczyńskiego (w tym jednostek organizacyjnych powiatu); 

2) budżetu państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych; 

3) budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych; 

4) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

5) funduszy europejskich; 

6) innych programów i grantów. 

Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację Strategii nie 

jest możliwe ze względu na złożoność i różnorodność zadań strategicznych wymagających 

nakładów finansowych, długi okres obowiązywania dokumentu, brak długookresowych 

źródeł finansowania, a także wieloletnich dokumentów finansowych określających planowane 

wydatki powiatu na bieżącą działalność.  

Czynnikiem utrudniającym szacowanie źródeł finansowania jest powstawanie 

dokumentów programowych nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. 

Bieżący monitoring Strategii służyć ma nie tylko nadzorowaniu realizacji zawartych  

w niej założeń ale również aktualizacji potrzeb oraz wskazywaniu źródeł ich finansowania  

w zależności od aktualnie pojawiających się możliwości. 
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