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Wstęp 

  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim na lata 

2014-2020 dotyczy diagnozy problemów społecznych występujących w Powiecie 

Łęczyńskim oraz sposobów ich rozwiązywania poprzez przyjęcie takich kierunków 

oddziaływań oraz alokację zasobów, które są niezbędne do realizacji założonych celów 

strategicznych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim określana 

jest do roku 2020 i podzielona na 2 części : 

 I część, przewidziana do realizacji w roku 2013, zawiera:  

1) aktualizację diagnozy społecznej,  

2) perspektywę dalszych oddziaływań na kolejne lata. 

II cześć, przewidziana do realizacji w latach 2014-2020, została podzielona na dwa etapy: 

1) I etap - lata 2014-2016, 

2) II etap -  lata 2017-2020.  

Podział na części jest uwarunkowany przyjętymi okresami programowania polityki 

regionalnej Unii Europejskiej, zaś podział na etapy drugiej części jest związany  

z dostosowaniem celów zawartych w strategii do rzeczywistości i zachodzących w niej 

zmian. Dodatkowo, projekty realizowane w instytucjach pomocy społecznej w ramach 

środków pozyskiwanych w EFS są zazwyczaj planowane i realizowane na okres od roku 

do około trzech lat. Zasadnym wydaje się więc diagnozowanie zachodzących zmian po 

tym okresie
1
.  

Dokument zawiera sześć rozdziałów dotyczących: założeń metodologicznych, 

podstaw prawnych i przestrzeni czasowej strategii, diagnozy aktualnych szans i zagrożeń 

rozwoju społecznego, a także tempa i kierunków działań instytucji pomocy społecznej 

                                                           

1
 Źródło: opracowanie własne 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 

NA LATA 2014-2020 

4 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łęczyńskiego na lata 

2014-2020 jest dokumentem elastycznym, tzn. daje możliwość aktualizacji celów  

i kierunku działań, uwzględnia zasadę pomocniczości, współodpowiedzialności 

podmiotów potencjalnie biorących w niej udział
2
. 

 

                                                           

2
Źródło: opracowanie własne 
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Rozdział 1.  Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Łęczyńskim na lata 2014-2020 

 

1.1 Podstawy prawne 
 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
3
,  

powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym  

w zakresie: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego, 

kultury oraz ochrony zabytków, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, gospodarki 

nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska  

i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

ochrony praw konsumenta, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych. 

Zakres i typ kompetencji przypisanych samorządowi powiatowemu ma daleko idące 

konsekwencje dla systemu polityki społecznej. Szczegółowe zadania, za które w tej sferze 

ponosi odpowiedzialność samorząd powiatowy precyzują przede wszystkim: 

1) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. 

zm.), 

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),  

3) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.), 

4) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493  

z późn. zm.), 

5) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 

(Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.).   

 

 

                                                           

3
 Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.). 
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Zgodnie z art. 19 ustawy o pomocy społecznej
4
 do zadań własnych Powiatu należy: 

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

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

szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 

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

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

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

życia, w tym młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

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

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mającej 

braki w przystosowaniu się; 

5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 

6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

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

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu; 

                                                           

4
 Art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.). 
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11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu Powiatu; 

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

i realizacja programów osłonowych; 

13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

14) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej; 

15) utworzenie i utrzymywanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym 

zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 

 

Natomiast do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat 

należy
5
: 

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie 

za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne;  

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

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

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

specjalistycznego wsparcia; 

4) udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej. 

 

Art. 112 ustawy o pomocy społecznej
6
 przesądza, że zadania pomocy społecznej  

w powiatach wykonują jednostki organizacyjne - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 

Szczególnym obowiązkiem nałożonym na Powiat mocą art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy 

społecznej
7
 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

8
 

                                                           

5
 Art. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.). 

6
 Art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.). 

7
 Art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.). 

8
 Art. 9 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 
(Dz.U. z 

2013r. poz. 674 z późn. zm.). 
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jest konieczność opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Przyjęto bowiem, że obszar Powiatu jest właściwy, by w tej społeczności lokalnej 

identyfikować czynniki generujące problemy społeczne i podejmować działania 

profilaktyczne i zaradcze. Zgodnie bowiem z art. 16b ustawy o pomocy społecznej strategia,  

o której mowa, powinna zawierać w szczególności: 

1. diagnozę sytuacji społecznej; 

2. prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 

3. określenie: celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych 

działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji 

działań.  

 

Należy podkreślić, że w rozumieniu art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej  

Polskiej
9
, strategie rozwiązywania problemów społecznych nie stanowią prawa 

miejscowego
10

 i tym samym nie mogą stanowić podstawy podejmowania przez organy 

władzy publicznej decyzji rzutujących na realizację konstytucyjnych praw i wolności 

obywateli. Moc wiążąca takiego aktu strategicznego planowania kończy się z chwilą 

wykonania zadania bądź z upływem okresu na jaki plan został ustalony. Między innymi ta 

cecha zmienności planów wskazuje, że są to akty kierownictwa wewnętrznego
11

. Strategie są 

adresowane generalnie do organów wykonawczych i jednostek organizacyjnych samorządu 

terytorialnego, wskazują określone założenia i sposoby działania służące ich realizacji. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łęczyńskiego na lata 2014 - 

2020 nie ogranicza się jednak w swej treści wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio 

przez instytucje powiatowe (Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy). Strategia proponuje cele i zadania stanowiące wyzwanie 

dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i organizacji działających w sferze 

polityki społecznej w Powiecie Łęczyńskim. 

                                                           

9
 Art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z 

późn. zm.). 

10
 K. Wlaźlak, Charakter prawny aktów planowania i ich rola w realizacji zadań administracji publicznej, 

„Przegląd Prawa Publicznego” 2009/6, s. 22–24. 

11
 Wyrok WSA w Olsztynie z 19.10.2010 r. (II SA/Ol 665/10), http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
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Z tego względu podczas jej przygotowania, poza wskazanymi powyżej ustawami  

o charakterze ustrojowym i kompetencyjnym, należało mieć na względzie także inne 

przepisy, w szczególności: 

1. Ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 

225 z późn. zm.); 

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

(Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.); 

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

alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.); 

4. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r. poz. 124 

z późn. zm.); 

5. Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 

231, poz. 1375 z późn. zm.); 

6. Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006r. (Dz.U. z 2012r. poz. 1169); 

7. Ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011r. Nr 264, poz. 1573  

z późn. zm.); 

8. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. 

zm.); 

9. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
12

. 

 

Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łęczyńskiego 

na lata 2014 - 2020 są zgodne z innymi dokumentami planistycznymi, opracowanymi na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, takimi jak: 

Uchwała Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015. 

Uchwała Nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 

2013r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

(z perspektywą do 2030 roku)”. 

                                                           

12
 Akty normatywne 
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Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie 

przyjęcia „Programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną  

w Powiecie Łęczyńskim na lata 2011- 2016”. 

Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie 

przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Łęczyńskim na lata 2011 – 2015”. 

Uchwała Nr XV/138/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie 

przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim 

na lata 2011 – 2015” 

„Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Łęczyńskim na lata 2013-2016”. 

1.2 Założenia metodologiczne 
 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest instrumentem 

koordynacji działań różnych podmiotów działających w sferze społecznej, dlatego została 

opracowana zgodnie z zasadami modelu partycypacyjnego. Model ten  łączy w sobie  

podejście urzędnicze - dostęp do unikatowej wiedzy, możliwość wykorzystania 

profesjonalnych narzędzi i obiektywnego, zewnętrznego spojrzenia na oczekiwania i potrzeby 

społeczeństwa, wykorzystanie opinii obywateli w procesie zarządzania oraz zapewnienie 

dostępu obywateli do informacji o decyzjach władzy. Stosowanie rozwiązań, takich jak 

partycypacyjny model budowy strategii rozwoju, wiąże się z rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego. Czynniki te powinny wpływać na zwiększanie gotowości obywateli do 

angażowania się w sprawy swojej miejscowości i lokalnej wspólnoty – gminy i powiatu. 

Zaangażowanie społeczeństwa w proces budowy strategii odbywa się w ramach podejścia 

partycypacyjnego w trakcie całego procesu i przy wykorzystaniu wielu narzędzi. Prace nad 

strategią przebiegały w ramach czterech następujących po sobie kolejno etapów
13

: 

 

                                                           

13
Źródło: opracowanie własne 
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I etap: organizacyjny powołanie przez Starostę Łęczyńskiego Zarządzeniem Nr  

8 z dnia 14.02.2014r. Zespołu ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim na lata 2014-2020. 

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

problemów społecznych od przedstawicieli instytucji pomocniczych 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; 

III etap: koncepcyjny obejmował : 

- przygotowanie opracowania tematycznego na podstawie zebranych informacji, 

-zastosowanie analizy SWOT; 

IV etap: redakcyjny opracowanie treści całego dokumentu; 

V etap: konsultacje społeczne
14

. 

  

1.3 Przestrzeń czasowa Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Powiecie Łęczyńskim na lata 2014-2020 
 

Okres realizacji nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęto na 

siedem lat 2014 – 2020, co ułatwi formułowanie długofalowych zadań z zakresu pomocy 

społecznej w oparciu o środki zewnętrzne, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej
15

. 

 

 

 

 

 

                                                           

14
Źródło: opracowanie własne 

15
 Źródło: opracowanie własne 
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Rozdział 2.  Diagnoza problemów społecznych w Powiecie 

Łęczyńskim 

  

2.1 Wykluczenie społeczne 
 

Wykluczenie społeczne zgodnie z Narodową Strategią Integracji dla Polski określa się 

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”
16

. 

2.1.1 Przemoc 

 

Przemoc w rodzinie -  zgodnie z  art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) 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 innych osób 

wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, 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 przemocą
17

. 

 

W dniu 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, na mocy której są tworzone Zespoły Interdyscyplinarne. 

Zespół Interdyscyplinarny można zdefiniować jako:  

 specjalną grupę odpowiedzialności; 

                                                           

16
 red. L. Frąckiewicz, Wykluczenie społeczne, Katowice 2005, s. 11 

17
 Art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z 

późn. zm.). 
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 grupę osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, 

standaryzacji, analiz i rozwiązywania problemów lokalnych; 

 interdyscyplinarne łączenie kompetencji, intencji i rozumienia problemu; 

 niestereotypowe podejście do spraw, twórcze analizowanie i poszukiwanie rozwiązań; 

 grupę ściśle powiązaną z funkcjonowaniem różnych instytucji i organizacji oraz 

środowiska; 

 inicjatora modyfikacji lokalnego systemu wsparcia społecznego; 

 grupę osób, która wymaga specjalnego zaangażowania intelektu, kompetencji, czasu   

i energii.  

 

 

 W 2011 roku powołano Zespoły Interdyscyplinarne w dwóch  gminach Powiatu 

Łęczyńskiego: Łęczna i Cyców. W kolejnym roku 2012 Zespoły Interdyscyplinarne zostały 

powołane również w pozostałych gminach Powiatu Łęczyńskiego. 

Tabela 2.1:  Ilość Niebieskich Kart, które wpłynęły do Zespołów Interdyscyplinarnych w roku 2011, 2012 

oraz w I połowie 2013 (z uwzględnieniem instytucji zakładających NK). 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

instytucje KPP 

Łęczna 

MOPS inne KPP 

Łęczna 

OPS inne KPP 

Łęcz

na 

OPS inne KPP 

Łęcz

na 

OPS inne KPP 

Łęcz

na 

OPS inne KPP 

Łęczna 

OPS inne 

2011 5 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

2012 114 5 6 20 0 0 21 0 1 32 0 0 23 2 0 15 1 0 

I połowa 

2013 

71 2 2 10 1 0 21 0 0 22 0 0 25 0 0 9 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołów Interdyscyplinarnych  Powiatu 

Łęczyńskiego  
 

 

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej Niebieskich Kart wpłynęło do Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Łęcznej, która to gmina jest najliczniejszą gminą Powiatu 

Łęczyńskiego, co ma decydujące znaczenie dla takiej ilości wszczętych procedur. Najmniej 

Niebieskich Kart założono na terenie gminy Ludwin.  

Ponad 90% Niebieskich Kart jest wypełniane przez Policję, a pozostałe w praktyce 

przez instytucje pomocy społecznej. Do wyjątku należą procedury wszczynane przez 

przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia, a w niektórych gminach nie było ani jednego 
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takiego przypadku. Ta konstatacja świadczy o istnieniu znaczącej luki w stworzonym 

systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Można także domniemywać, skoro ten 

wskaźnik pozostaje niezmienny na przestrzeni prawie 3 lat, że Zespoły, pomimo ustawowego 

obowiązku podejmowania działań profilaktycznych i obowiązku strategicznego planowania, 

nie skierowały do tych grup zawodowych odpowiedniej oferty edukacyjnej i uświadamiającej. 

 

Tabela 2.2: Liczba posiedzeń całego Zespołu Interdyscyplinarnego w poszczególnych gminach Powiatu 

Łęczyńskiego 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2011 1 0 2 0 0 0 

2012 4 3 23 2 4 6 

I połowa 

2013 

2 2 14 2 2 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołów Interdyscyplinarnych Powiatu 

Łęczyńskiego  
 

 

Jak wynika z informacji zawartych w tab. 2.2 w roku 2011 na terenie Powiatu 

Łęczyńskiego powołane zostały tylko dwa Zespoły Interdyscyplinarne. W pozostałych 

gminach praca Zespołów Interdyscyplinarnych rozpoczęła się w roku 2012. W gminie Cyców 

cały Zespół Interdyscyplinarny pełni funkcję grupy roboczej tzn. po wpłynięciu Niebieskiej 

Karty Zespół zbiera się w celu podjęcia działań zmierzających do sprawdzenia sytuacji  

w rodzinie oraz udzielenia pomocy i wsparcia. 

Przesłanki, którymi powinien kierować się Zespół Interdyscyplinarny przy tworzeniu 

grup roboczych nie zostały określone ani w ustawie, ani w rozporządzeniu wykonawczym do 

ustawy. W praktyce może to skutkować powoływaniem grup roboczych przez 

przewodniczącego Zespołu w każdym przypadku przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu 

przemocy w rodzinie, albo też alternatywnie, dalszego prowadzenia procedury Niebieskiej 

Karty przez cały Zespół. Jest to jeden w wielu elementów procedury, który nadaje jej 

elastyczny charakter, pozwala ją realizować z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, 

ilości zgłoszonych kart, wielkości gminy, składu osobowego Zespołu, itp. 
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Tabela 2.3: Liczba posiedzeń grup roboczych działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego  

w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołów Interdyscyplinarnych Powiatu 

Łęczyńskiego  
 

 

Z tabeli nr 2.3 odczytać można, iż najwięcej grup roboczych mających na celu 

rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie  

organizowanych jest w gminie Spiczyn, a najmniej w gminie Ludwin. Może to świadczyć  

o ilości Niebieskich Kart wpływających do Zespołu Interdyscyplinarnego, jak również  

o większych lub mniejszych potrzebach powoływania grup roboczych. Przewodniczący 

Zespołu powołując grupę roboczą w sprawie danej rodziny decyduje o potrzebie  

i częstotliwości jej powołania. 

Tabela nr 2.4: Liczba osób, które zgłosiły się na posiedzenia grup roboczych działających w ramach 

Zespołu Interdyscyplinarnego w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego (z podziałem na płeć) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołów Interdyscyplinarnych  Powiatu 

Łęczyńskiego  

 

Grupy robocze działające w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych są zwoływane 

przez Przewodniczących Zespołów. Często na  jednej grupie roboczej omawianych jest kilka 

Niebieskich Kart i zapraszane są zarówno osoby dotknięte przemocą jak również osoby 

stosujące przemoc. Zdarza się również, że grupa robocza powołana w sprawie danej rodziny 

zbiera się w określonym terminie i nie przychodzi nikt z rodziny w celu rozmowy  

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2011 5 0 2 0 0 0 

2012 30 37 23 60 73 16 

I połowa 

2013 

15 48 14 32 37 5 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

płeć K M K M K M K M K M K M 

2011 5 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 

2012 71 20 11 6 10 7 19 15 21 19 8 8 

I połowa 

2013 

34 23 13 14 11 13 6 7 13 7 4 2 
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i wyjaśnienia okoliczności założenia Niebieskiej Karty. Dlatego też liczba powołanych grup 

roboczych nie ma przełożenia na liczbę osób objętych procedurą Niebieskiej Karty 

zgłaszających się na te grupy. 

Tabela nr 2.5: 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 

2011 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

2012 65 5 10 1 9 0 18 0 19 5 8 1 

I połowa 

2013 

30 2 11 3 11 1 6 0 12 2 4 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołów Interdyscyplinarnych   Powiatu 

Łęczyńskiego  

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 2.5 przeważająca liczba osób, które 

zgłosiły się na posiedzenia grup roboczych dotkniętych przemocą domową, to kobiety, ale 

zdarzali się również mężczyźni co do których istniało podejrzenie, że są ofiarami przemocy 

domowej. Największa frekwencja osób zgłaszających się na grupy robocze i szukających 

pomocy  i wsparcia jest w gminie Łęczna. Można przypuszczać, że jest to spowodowane 

większym dostępem na terenie gminy Łęczna do specjalistów i instytucji specjalizujących się 

w zakresie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Decydować o tym może jednak 

wiele czynników, szczególnie tych niewymiernych, nieprzewidywalnych.  

Procedura Niebieskiej Karty zakłada zaproszenie osób wobec których stosowana jest 

przemoc na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Tam w obecności 

kilku lub kilkunastu osób, osoba taka ma opowiedzieć o problemie, często o intymnych 

przeżyciach. Sytuacja ta nie jest komfortowa, a może nawet być odbierana jako upokarzająca. 

Dodać należy, że wiele osób doświadczających przemocy z różnych powodów nie 

chce pomocy innej, niż doraźna interwencja Policji. 

Zwrócić ponadto należy uwagę, że na Zespoły Interdyscyplinarne nałożono obowiązek 

podejmowania działań w ramach procedury bez konieczności uzyskiwania zgody osoby 

doświadczającej przemocy oraz pomimo braku współpracy z jej strony. Trudno wyobrazić 

sobie chociażby monitorowanie sytuacji w rodzinie, kiedy osoba doznająca przemocy nie 
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życzy sobie kontaktów z pracownikiem socjalnym, a tym samym nie dostarczy informacji na 

temat zachowania zamieszkałego wspólnie sprawcy.  

Przyjęcie powyższego rozwiązania absorbuje czasowo członków zespołów 

interdyscyplinarnych i grup roboczych, wiąże się z kosztami związanymi z organizowaniem 

ich posiedzeń. Co najgorsze, praca Zespołu/grupy, w przypadku zaistnienia wspomnianych 

barier nie gwarantuje osiągnięcia pozytywnych efektów. 

 

Tabela nr 2.6: 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) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołów Interdyscyplinarnych  Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

Z informacji zawartych w powyższej tabeli wynika, iż w przypadku osób 

podejrzanych  o stosowanie przemocy, ich obecność na grupach roboczych jest bardzo niska. 

Można zatem stwierdzić, iż osoby te nie przyznają się do stosowania przemocy w rodzinie, 

nie chcą rozmawiać o swoim postępowaniu i/lub nie chcą żadnych ingerencji ze strony 

instytucji. W tym kontekście, szczególnie widoczny jest brak instrumentów prawnych 

pozwalających na egzekwowanie od sprawcy przemocy obowiązku stawienia się na 

organizowane posiedzenia i udzielanie wyjaśnień. 

W przypadku  podjętych działań Zespołów Interdyscyplinarnych mających na celu 

poprawę sytuacji w rodzinie objętej procedurą Niebieskiej Karty (np. skierowanie wniosku do 

sądu, skierowanie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

skierowanie wniosku do Prokuratury) największym zaangażowaniem wykazał się Zespół 

Interdyscyplinarny gminy Łęczna i Puchaczów. 

 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

płeć K M K M K M K M K M K M 

2011 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

2012 4 19 1 5 1 7 1 14 3 15 0 7 

I 

połowa 

2013 

2 20 2 11 0 12 0 7 1 5 0 2 
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Zespół Interdyscyplinarny w Łęcznej: 

 9 mężczyzn zmotywowano do udziału w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla 

osób Stosujących Przemoc w Rodzinie GNIEWNI LUDZIE prowadzony przez 

pracowników PCPR w Łęcznej; 

 7 kobiet wzięło udział w projekcie systemowym realizowanym przez PCPR  w Łęcznej 

– grupa dla kobiet ofiar przemocy domowej; 

 2 kobiety wzięły udział w projekcie systemowym realizowanym przez MOPS  

w Łęcznej; 

 85 osób dotkniętych przemocą w rodzinie zostało objętych dobrowolnym wsparciem 

psychologicznym, korzystało z porad psychologa w PCPR, Stowarzyszeniu ,,MONAR”, 

Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej w Łęcznej, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Łęcznej; 

 63 ofiary przemocy domowej zostały objęte pomocą prawną, korzystały z porad 

pracowników PCPR oraz prawnika MOPS w Łęcznej; 

 Rodziny, w których zaistniał problem alkoholowy zostały zmotywowane do udziału  

w grupach wsparcia dla osób współ – uzależnionych w Poradni Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia od Alkoholu; 

 Zespół w sprawie 6 rodzin złożył wniosek do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód  

w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie 

rozeznania sytuacji małoletnich i objęcia rodziny nadzorem kuratorskim; 

 Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zespół złożył 14 

wniosków o diagnozę i skierowanie na leczenie odwykowe; 

 Do Prokuratury Rejonowej w Lublinie złożono 3 zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa; 

Zespół Interdyscyplinarny w Puchaczowie: 

 złożono 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury 

Rejonowej w Lublinie; 

 skierowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Lublinie o zmianę sposobu leczenia 

odwykowego; 
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 współpraca z kuratorami Sądu Rejonowego w Lublinie – Wydział Rodzinny  

i Nieletnich, Wydział Karny w Lublinie; 

 złożono 2 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

o leczenie odwykowe; 

 udzielono poradnictwa prawnego; 

 zaproponowano wsparcie asystenta rodzinnego; 

 udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego z OPS; 

 zobowiązano do spotkań z psychologiem w Punkcie Konsultacyjnym w Puchaczowie; 

  Zespół Interdyscyplinarny w Ludwinie złożył 10 wniosków do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz złożył 1 wniosek do sądu o wgląd w sytuację 

rodziny. 

 Zespół Interdyscyplinarny w Spiczynie w roku 2012 i I połowie 2013 złożył łącznie 

12 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Zespół Interdyscyplinarny w Cycowie skierował jedno zawiadomienie o popełnieniu 

przestępstwa do Prokuratury Rejonowej celem wszczęcia postępowania przygotowawczego. 

 Zespół Interdyscyplinarny w Milejowie nie skierował żadnych wniosków. 

Zestawienie powyższych działań podejmowanych przez Zespoły wyraźnie obrazuje 

ich interdyscyplinarny charakter. W istocie bowiem Zespoły nie miały być żadną nową 

instytucją, strukturą. Zespół Interdyscyplinarny, według założeń, to inna niż do tej pory, 

obligatoryjna forma pracy zarówno z osobą doświadczającą przemocy, jak i z osobą 

podejrzewaną o stosowanie przemocy, w oparciu o metodę interdyscyplinarną. Wydaje się, że 

cel ten w gminach Powiatu Łęczyńskiego został osiągnięty.  

2.1.2 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 
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one niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych 

dzieci i młodzieży"
18

.  

Tabela nr 2.7: Ilość rodzin, którym przyznano pomoc finansową/rzeczową z powodu bezradności  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego w roku 2011, 2012 

oraz I połowie 2013r. w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

Jak wynika z powyższych danych najwięcej rodzin mających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze jest w gminie Łęczna. Być może ten stan jest spowodowany wielkością gminy, 

a także tym, że gmina Łęczna posiada szereg zasobów instytucjonalnych dzięki którym 

zwiększa się świadomość mieszkańców o oferowanych formach wsparcia dla rodzin 

borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Większa jest otwartość 

lokalnej społeczności, chętniej i częściej mówi się o problemach opiekuńczych i chętniej się 

je zgłasza. Z powyższych danych wynika, iż najmniej świadczeń finansowych z tytułu 

problemów opiekuńczo – wychowawczych  w rodzinach, świadczonych jest w gminie 

Puchaczów. Być może świadczą o tym względy ekonomiczne samej gminy, jak również jej 

mieszkańców oraz być może wzrost statusu ekonomicznego prowadzi do ukrytego problemu 

(mniejszej możliwości bezpośredniego zainteresowania problemami w rodzinie przez 

pracowników socjalnych). 

 

 

                                                           

18
 S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke,  Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, Toruń,  2006, s. 153 

 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2011 75 29 38 55 61 63 

2012 87 32 55 40 57 62 

I 

połowa 

2013 

75 36 40 43 44 48 
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Tabela nr 2.8: Ilość wniosków skierowanych do sądu rodzinnego w sprawach dotyczących dzieci w roku 

2011, 2012 oraz w I połowie 2013r. w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2011 1 0 0 0 0 0 

2012 2 2 2 0 0 0 

I połowa 

2013 

1 1 1 0 0 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

Z powyższych informacji zawartych w tabeli nr 2.8 wynika, iż najwięcej wniosków 

skierowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej do sądu, w sprawach dotyczących dzieci, 

jest w gminie Łęczna. W następnej kolejności są: gmina Puchaczów, Cyców i Ludwin. Tylko 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie i Spiczynie w okresie od początku 2011r. do I poł. 

2013r. nie skierował żadnego wniosku do sądu w sprawach dotyczących dzieci. Nie są to 

dane, które jasno przedstawiałyby skalę problemu, np. na terenie gminy Łęczna działają inne 

instytucje, które są zobligowane do przekazywania informacji o dysfunkcji rodzin do sądów. 

Powyższe dane mogą wskazywać na mały stopień zainteresowania pracowników socjalnych 

sytuacją opiekuńczo – wychowawczą dzieci z rodzin pozostających pod opieką jednostek 

pomocy społecznej. 

Tabela nr 2.9: Ilość rodzin objętych wsparciem asystenta rodzinnego 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 28 12 0 0 0 0 

I połowa 

2013 

10 12 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 2.9 tylko na terenie gminy Łęczna  

i Puchaczów są zatrudnieni asystenci rodzinni. Ich praca polega na wspieraniu rodziny, aby  

w przyszłości potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki  

i wychowania dzieci. W gminach, w których nie ma asystenta to sytuacja niepokojąca ze 
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względu na to, iż na pytanie o ilość rodzin wg oceny pracowników socjalnych, które 

wymagają wsparcia asystenta każda z pozostałych gmin podała liczby, które mogłyby 

świadczyć o konieczności i potrzebie zatrudnienia asystentów: Cyców – 7 rodzin, Milejów – 

20 rodzin, Spiczyn – 5 rodzin, Ludwin – 12 rodzin.  

Na terenie Powiatu Łęczyńskiego Ośrodki Pomocy Społecznej udzielają również 

wsparcia rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom niepełnym. Poniższe tabele przedstawiają 

ilość rodzin wielodzietnych i niepełnych wymagających wsparcia finansowego i rzeczowego 

świadczonego przez Ośrodki Pomocy Społecznej.  

Tabela nr 2.10: Ilość rodzin objętych wsparciem ze względu na wielodzietność  w poszczególnych gminach 

Powiatu Łęczyńskiego 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2011 17 22 20 39 23 28 

2012 13 19 24 35 17 32 

I połowa 

2013 

22 26 18 22 11 28 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli ilość rodzin wielodzietnych 

wymagających wsparcia OPS ma tendencję rosnącą. W gminie Milejów jest najwięcej rodzin 

wielodzietnych korzystających z pomocy Ośrodka, kolejną gminą pod względem ilości tych 

rodzin jest gmina Ludwin. Najmniej rodzin wielodzietnych jest na terenie gminy Łęczna. 

Tabela nr 2.11: Ilość rodzin niepełnych objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej  

w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego (z uwzględnieniem samotnie wychowującego rodzica) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

rodzic matka ojciec matka ojciec matka ojciec matka ojciec matka ojciec matka ojciec 

2011 47 3 21 1 21 0 46 1 Ogółem 38 35 0 

2012 59 5 9 0 28 0 37 1 Ogółem 40 30 0 

I 

połowa 

2013 

46 4 9 1 20 0 31 1 Ogółem 33 21 1 
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Jak wynika z informacji zawartych w tabeli powyżej problem samotnego rodzicielstwa 

w Powiecie Łęczyńskim jest duży. Liczba samotnych rodziców korzystających ze wsparcia 

Ośrodków Pomocy Społecznej zwiększa się. Najwięcej jest kobiet określanych mianem 

„samotnego rodzica”. Największa liczba rodzin niepełnych objętych pomocą Ośrodka jest  

w gminie Łęczna i Milejów. Natomiast najmniejsza liczba takich rodzin jest na terenie gminy 

Puchaczów. 

Przyczyny umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej są 

zróżnicowane. Jedną z nich może być niewydolność wychowawcza rodziców. 

Na terenie Powiatu Łęczyńskiego całodobową opiekę sprawuje Wielofunkcyjna 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach. Do niej kierowane są dzieci po 

wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia dziecka w 

rodzinie zastępczej. Dane zawarte w poniższej tabeli obrazują liczbę wydanych skierowań 

oraz liczbę dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Kijanach w latach 2011, 2012 i I połowie 2013r.  

Tabela nr 2.12: Liczba wydanych skierowań oraz liczba dzieci przebywających  w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Kijanach w latach 2011, 2012  i I połowie 2013r. 

Źródło: Archiwum PCPR Łęczna 

 

 

 

 

  

2011r. 

 

2012r. 

 

01.01.2013r.- 

-  30.06.2013r. 

 

Liczba wydanych 

skierowań 

 

17 

 

5 

 

11 

 

Liczba dzieci 

przebywających w 

Placówce 

 

46 

 

36 

 

33 
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Z danych zawartych w powyższej tabeli można odczytać, iż w roku 2011 w placówce 

przebywało 46 dzieci, wydano 17 skierowań kierujących dzieci do placówki. Rok 2012 

charakteryzował się spadkiem zarówno w liczbie przebywających dzieci w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej i proporcjonalnie wydaniem mniejszej ilości skierowań. 

Natomiast I połowa 2013 roku wyróżnia  się znacznym wzrostem wydanych skierowań 

umieszczenia dzieci w placówce. Statystycznie jest to o 91,6% więcej dzieci przebywających 

w placówce niż w stosunku do roku 2012.  

Poniżej zawarte jest zestawienie ilości rodzin zastępczych oraz dzieci w nich 

umieszczonych zamieszkałych na terenie Powiatu Łęczyńskiego. 

Rodziny zastępcze na terenie Powiatu Łęczyńskiego w okresie od 1 stycznia 2011 r.  do 

31 grudnia 2011 r. : 

 Rodziny zastępcze spokrewnione – 48, 

 Liczba dzieci – 67, 

 Wypłacono 736 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 

rodzinach zastępczych. 

 Rodziny zastępcze niespokrewnione – 10, 

 Liczba dzieci – 20, 

 Wypłacono 194 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 

rodzinach zastępczych. 

 Ilość sporządzonych indywidualnych programów usamodzielnienia – 8. 

 

Od 1 stycznia 2012 r. w życie weszła ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, która wprowadziła nową nomenklaturę rodzinnej pieczy zastępczej. Od 1 stycznia 

2012 r. przestały istnieć niespokrewnione rodziny zastępcze, a na ich miejsce powstały 

niezawodowe rodziny zastępcze. Ustawodawca sprecyzował, iż spokrewnione rodziny 

zastępcze to wstępni lub rodzeństwo. Pozostałe rodziny zastępcze, np. w osobach krewnych, 

stały się niezawodowymi rodzinami zastępczymi.  

Liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Łęczyńskiego w okresie  

od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.: 

 Rodziny zastępcze spokrewnione – 41, 
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 Liczba dzieci – 56, 

 Wypłacono świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach 

zastępczych. 

 Rodziny zastępcze niezawodowe – 26, 

 Liczba dzieci – 39, 

 Wypłacono świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach 

zastępczych. 

 Ilość sporządzonych indywidualnych programów usamodzielnienia – 6, 

 

Liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Łęczyńskiego w okresie od  

1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.: 

 Rodziny zastępcze spokrewnione – 39, 

 Liczba dzieci – 56, 

 Rodziny zastępcze niezawodowe – 25, 

 Liczba dzieci – 42, 

 Wypłacono świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach 

zastępczych. 

 Ilość sporządzonych indywidualnych programów usamodzielnienia – 7. 

Powyższe zestawienie obrazuje sprawność funkcjonowania rodzin zastępczych na 

terenie Powiatu Łęczyńskiego. Pocieszający jest fakt, iż większa liczba dzieci przebywa  

w rodzinach zastępczych niż w placówce do czasu, kiedy rodzice biologiczni nie odzyskają  

w pełni praw rodzicielskich i umożliwią dzieciom powrót do nich. 

2.1.3 Niepełnosprawność 

 

Definicja zawarta w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych stanowi: 

“Niepełnosprawnymi są osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa 

trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz 

pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”
19

.  

                                                           

19
 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475) 
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Tabela nr 2.13: Ilość osób niepełnosprawnych (z podziałem na płeć oraz stopień niepełnosprawności) 

korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej  w poszczególnych gminach Powiatu 

Łęczyńskiego w roku 2011 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

Tabela nr 2.14: Ilość osób niepełnosprawnych (z podziałem na płeć oraz stopień niepełnosprawności) 

korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach Powiatu 

Łęczyńskiego w roku 2012 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

 
Tabela nr 2.15: Ilość osób niepełnosprawnych (z podziałem na płeć oraz stopień niepełnosprawności) 

korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach Powiatu 

Łęczyńskiego w I połowie 2013r. 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

Stopień 

niepełnosprawności 

K M K M K M K M ogółem K M 

lekki 13 11 2 1 2 4 4 2 22 3 6 

umiarkowany 46 17 15 13 13 30 11 32 14 14 34 

znaczny 24 5 5 3 6 11 9 8 3 2 5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

Stopień 

niepełnosprawności 

K M K M K M K M ogółem K M 

lekki 11 14 2 1 3 5 3 2 26 2 5 

umiarkowany 47 15 19 27 12 26 25 30 14 14 29 

znaczny 22 6 7 8 5 12 16 22 10 2 4 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

Stopień 

niepełnosprawności 

K M K M K M K M ogółem K M 

lekki 16 16 3 3 2 3 4 2 28 2 4 

umiarkowany 52 16 18 22 15 33 18 32 15 12 34 

znaczny 23 5 14 6 8 8 7 14 10 2 6 
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Jak wynika z informacji zawartych w tabelach nr 2.13, 2.14, 2.15 najwięcej osób 

niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń Ośrodków Pomocy Społecznej posiada 

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. W przeważającym stopniu są to 

mężczyźni. Taka sytuacja może być związana z tym, iż osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności często nie kwalifikują się do świadczeń rentowych, a ich stan zdrowia 

uniemożliwia im podjęcie zatrudnienia w zakładach i przedsiębiorstwach  na otwartym rynku 

pracy. Najwięcej osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń OPS jest w gminie 

Łęczna. Najmniej osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia Ośrodka jest w gminie 

Spiczyn. 

Tabela nr 2.16: Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem 

życia złożonych do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w roku 

2011 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 100 

2. Zasiłek stały 7 

3. Inne 3 

 Razem 110 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o 

Niepełnosprawności w Łęcznej 

 

Tabela nr 2.17: Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności osób po 16 roku życia złożonych do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Łęcznej w roku 2011 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1. Odpowiednie zatrudnienie 182 

2. Szkolenie 4 

3. Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 12 

4. Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze 

64 

5. Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w 

samodzielnej egzystencji/ korzystanie z usług socjalnych, 

opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 

196 

6. Zasiłek stały 0 
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7. Zasiłek pielęgnacyjny 208 

8. Korzystanie z karty parkingowej 57 

9. Inne 115 

 Razem 838 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o 

Niepełnosprawności w Łęcznej 

 

Tabela 2.18: Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia 

złożonych do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w roku 2012 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 92 

2. Zasiłek stały 35 

3. Inne 4 

 Razem 131 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o 

Niepełnosprawności w Łęcznej 

 

Tabela nr 2.19: Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności osób po 16 roku życia złożonych do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Łęcznej w roku 2012 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1. Odpowiednie zatrudnienie 199 

2. Szkolenie 0 

3. Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 6 

4. Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze 

60 

5. Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w 

samodzielnej egzystencji/ korzystanie z usług socjalnych, 

opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 

192 

6. Zasiłek stały 0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny 283 
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8. Korzystanie z karty parkingowej 55 

9. Inne 102 

 Razem 897 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania   

o Niepełnosprawności w Łęcznej 

 

Tabela nr 2.20  Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem 

życia złożonych do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej  

w I połowie 2013r. 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 67 

2. Zasiłek stały 9 

3. Inne 2 

 Razem 78 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o 

Niepełnosprawności w Łęcznej 

 

Tabela nr 2.21 Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności osób po 16 roku życia złożonych do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w Łęcznej w I połowie 2013r. 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1. Odpowiednie zatrudnienie 121 

2. Szkolenie 0 

3. Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 8 

4. Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze 

39 

5. Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w 

samodzielnej egzystencji/ korzystanie z usług socjalnych, 

opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 

85 

6. Zasiłek stały 0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny 146 

8. Korzystanie z karty parkingowej 31 
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9. Inne 30 

 Razem 460 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o 

Niepełnosprawności w Łęcznej 

 

Jak wynika z informacji zawartych w tabelach nr 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20,  

 i 2.21 najwięcej wniosków składanych do PZON w Łęcznej przez osoby przed i po 16 roku 

życia, dotyczy uzyskania przez nie zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności.  

Tabela nr 2.22 Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci osób przed  

16 rokiem życia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w 2011 roku. 

Lp. Przyczyny 

niepełnosprawności 

Razem 

liczba 

orzeczeń 

Wiek  Płeć 

0-3 lat od 4-7 lat od 8-16 

lat 

K M 

1. 01-U 0 0 0 0 0 0 

2. 02-P 1 0 0 1 1 0 

3. 03-L 5 2 0 3 3 2 

4. 04-O 2 0 1 1 2 0 

5. 05-R 16 2 3 11 9 7 

6. 06-E 2 0 0 2 1 1 

7. 07-S 33 12 8 13 15 18 

8. 08-T 0 0 0 0 0 0 

9. 09-M 4 1 2 1 2 2 

10. 10-N 22 5 5 12 8 14 

11. 11-I 13 3 2 8 6 7 

12. 12-C 5 1 3 1 0 5 

 RAZEM 103 26 24 53 47 56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o 

Niepełnosprawności w Łęcznej 

 



Tabela nr 2.23 Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia osób powyżej  

16 roku życia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w 2011r. 

  Stopień niepełnosprawności wiek płeć wykształcenie zatrudnienie 

Lp. symbole znaczny umiarko

wany 

lekki razem 16-25 26-40 41-60 60 i 

więcej 

K M Mniej niż 

podstawowe 

podstawowe zasadnicze średnie wyższe TAK NIE 

1. 01-U 1 11 0 12 6 3 3 0 5 7 2 6 4 0 0 0 12 

2. 02-P 11 68 3 82 9 15 43 15 51 31 2 34 25 19 2 6 76 

3. 03-L 9 10 16 35 3 2 9 21 16 19 3 17 7 8 0 0 35 

4. 04-O 3 2 3 8 1 1 2 4 5 3 0 3 1 3 1 0 8 

5. 05-R 30 75 28 133 13 16 65 39 81 52 4 43 33 43 10 18 115 

6. 06-E 1 5 0 6 2 3 1 0 2 4 0 1 3 1 1 0 6 

7. 07-S 111 67 22 200 3 8 56 133 106 94 23 102 40 29 6 10 190 

8. 08-T 11 5 8 24 4 4 12 4 11 13 3 4 6 9 2 1 23 

9. 09-M 21 6 0 27 1 0 17 9 12 15 2 9 11 5 0 4 23 

10 10-N 62 103 52 217 16 20 102 79 135 82 10 71 67 56 13 15 202 

11 11-I 43 15 4 62 6 4 34 18 46 16 2 17 22 16 5 5 57 

12 12-C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 RAZEM 303 367 136 806 64 76 344 322 470 336 51 307 219 189 40 59 747 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Łęcznej 



 

Tabela nr 2.24  Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci osób przed  

16 rokiem życia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w 2012 roku. 

Lp. Przyczyny 

niepełnosprawnosci 

Razem 

liczba 

orzeczeń 

Wiek  Płeć 

0-3 lat od 4-7 lat od 8-16 

lat 

K M 

1. 01-U 2 0 0 2 1 1 

2. 02-P 11 0 2 9 4 7 

3. 03-L 2 0 2 0 2 0 

4. 04-O 4 1 2 1 4 0 

5. 05-R 9 4 1 4 4 5 

6. 06-E 9 0 1 8 5 4 

7. 07-S 38 12 11 15 12 26 

8. 08-T 2 2 0 0 1 1 

9. 09-M 4 1 1 2 1 3 

10. 10-N 12 3 6 3 6 16 

11. 11-I 11 3 5 3 5 6 

12. 12-C 2 1 0 1 1 1 

 RAZEM 106 27 31 48 46 60 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o 

Niepełnosprawności w Łęcznej 

 



Tabela nr 2.25 Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia osób powyżej  

16 roku życia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w 2012r. 

  Stopień niepełnosprawności wiek płeć wykształcenie zatrudnienie 

Lp. symbole znaczny umiarkow

any 

lekki razem 16-25 26-40 41-60 60 i 

więcej 

K M Mniej niż 

podstawowe 

podstawowe zasadnicze średnie wyższe TAK NIE 

1. 01-U 3 7 1 11 8 3 0 0 5 6 2 5 3 1 0 1 10 

2. 02-P 7 54 3 64 8 16 36 4 44 20 4 17 26 17 0 4 60 

3. 03-L 3 22 17 42 4 2 9 27 27 15 2 14 14 12 0 2 40 

4. 04-O 2 1 3 6 2 0 1 3 4 2 0 4 0 1 1 0 6 

5. 05-R 28 49 16 93 14 11 36 32 46 47 0 32 28 23 10 10 83 

6. 06-E 1 15 3 19 6 8 4 1 7 12 0 12 4 2 1 1 18 

7. 07-S 125 89 19 233 6 5 66 156 139 94 10 115 55 41 12 9 224 

8. 08-T 17 5 4 26 2 2 11 11 10 16 1 8 10 6 1 4 22 

9. 09-M 19 4 3 26 3 4 10 9 16 10 0 10 8 5 3 2 24 

10 10-N 57 136 69 267 19 17 155 71 156 106 10 86 91 67 8 42 220 

11 11-I 44 23 9 76 16 8 38 14 60 16 3 20 17 23 13 13 63 

12 12-C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 RAZEM 306 405 147 858 88 76 366 328 514 344 32 323 256 198 49 88 770 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Łęcznej 



 

Tabela nr 2.26 Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci osób przed  

16 rokiem życia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w I połowie 2013 

roku 

Lp. Przyczyny 

niepełnosprawności 

Razem 

liczba 

orzeczeń 

Wiek  Płeć 

0-3 lat od 4-7 lat od 8-16 

lat 

K M 

1. 01-U 0 0 0 0 0 0 

2. 02-P 3 0 2 1 0 3 

3. 03-L 0 0 0 0 0 0 

4. 04-O 2 0 1 1 2 0 

5. 05-R 5 1 0 4 3 2 

6. 06-E 3 0 1 2 1 2 

7. 07-S 31 9 12 10 11 20 

8. 08-T 2 1 0 1 1 1 

9. 09-M 5 0 3 2 1 4 

10. 10-N 8 4 2 2 4 4 

11. 11-I 11 4 2 5 5 6 

12. 12-C 5 2 1 2 1 4 

 RAZEM 75 21 24 30 29 46 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania   

o Niepełnosprawności w Łęcznej 

 



Tabela nr 2.27:Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia osób powyżej  

16 roku życia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej w I połowie 2013r. 

  Stopień niepełnosprawności wiek płeć wykształcenie zatrudnienie 

Lp. symbole znaczny umiarkow

any 

lekki razem 16-25 26-40 41-60 60 i 

więcej 

K M Mniej niż 

podstawowe 

podstaw

owe 

zasadnicze średnie wyższe TAK NIE 

1. 01-U 1 2 0 3 2 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 3 

2. 02-P 5 14 1 20 4 3 10 3 10 10 1 6 9 4 0 1 19 

3. 03-L 2 17 11 30 3 1 10 16 12 18 2 9 7 11 1 2 28 

4. 04-O 2 1 0 3 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 

5. 05-R 18 50 7 75 10 5 29 31 43 32 2 16 29 22 6 6 69 

6. 06-E 1 5 2 8 3 2 3 0 4 4 0 4 2 1 1 0 8 

7. 07-S 43 27 15 85 1 2 26 56 39 46 3 34 36 9 3 3 82 

8. 08-T 9 3 4 16 0 1 11 4 6 10 0 4 7 5 0 1 15 

9. 09-M 5 7 1 13 1 1 4 7 5 8 1 3 5 3 1 0 13 

10 10-N 33 67 32 132 9 7 74 42 70 62 3 43 57 25 4 11 121 

11 11-I 10 9 11 30 5 3 16 6 24 6 0 5 11 10 4 2 28 

12 12-C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 RAZEM 129 202 84 415 39 26 184 166 218 197 13 126 166 90 20 27 388 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Łęcznej 



Dane zawarte w tabelach nr 2.22, 2.24, 2.26: Liczby wydanych orzeczeń wg przyczyn 

niepełnosprawności, wieku i płci osób przed 16 rokiem życia przez Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej kolejno w 2011 ,2012 roku wskazują wartości 

rosnące w ogólnej liczbie wydanych orzeczeń wśród dwunastu rodzajów niepełnosprawności: 

1) 01-U – upośledzenie umysłowe; 2) 02-P – choroby psychiczne; 3) 03-L – zaburzenia głosu, 

mowy i choroby słuchu; 4) 04-O – choroby narządu wzroku; 5) 05-R – upośledzenie narządu 

ruchu; 6) 06-E – epilepsja; 7) 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;                                

8) 08-T – choroby układu pokarmowego; 9) 09-M – choroby układu moczowo-płciowego; 

10) 10-N – choroby neurologiczne; 11) 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, 

metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, 

choroby układu krwiotwórczego; 12) 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe. W 2011 roku 

PZON wydał ogółem 103 orzeczenia, a w 2012r. 106 orzeczeń. W 2011 w wieku od 0 do 3 lat 

– 26 dzieciom, w 2012– 27 dzieciom. W 2011r. w wieku od 4 do 7 lat – 24 dzieciom,                    

w 2012r. – 31 dzieciom. W 2011 w wieku od 8 do 16 lat – 53 dzieciom, w 2012r. – 48 

dzieciom, w tym dla 47 dziewcząt/kobiet i 56 chłopców/mężczyzn w roku 2011 oraz dla 46 

dziewcząt/kobiet i 60 chłopców/mężczyzn w roku 2012. Zarówno w roku 2011 jak i 2012 

najwięcej orzeczeń wydano  w  zakresie chorób układu oddechowego i krążenia (07-S). 

Orzeczenia wydane w pierwszej połowie 2013r. w porównaniu do liczby wydanych orzeczeń 

w roku 2011 i 2012 stanowią kolejno wzrost o 72,8 proc. oraz  o 70,7proc.  

Dane zawarte w tabelach nr 2.23, 2.25 i 2.27: Liczby wydanych orzeczeń wg przyczyn 

niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia 

osób powyżej 16 roku życia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Łęcznej kolejno w 2011 i 2012 roku wskazują wartości rosnące w ogólnej liczbie 

wydanych orzeczeń wśród dwunastu rodzajów niepełnosprawności : 1) 01-U – upośledzenie 

umysłowe; 2) 02-P – choroby psychiczne; 3) 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby 

słuchu; 4) 04-O – choroby narządu wzroku; 5) 05-R – upośledzenie narządu ruchu;                                     

6) 06-E – epilepsja; 7) 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia; 8) 08-T – choroby 

układu pokarmowego; 9) 09-M – choroby układu moczowo-płciowego; 10) 10-N – choroby 

neurologiczne; 11) 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, 

zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu 

krwiotwórczego; 12) 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.   W 2011 roku PZON wydał 

ogółem 806 ( w tym dla: 470 kobiet i 336 mężczyzn) orzeczeń  

w tym, 303 orzeczenia w stopniu znacznym, 367 orzeczeń w stopniu umiarkowanym i 136 
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orzeczeń w stopniu lekkim. Rok 2012 przedstawiał się następująco:   ogółem wydano 858 

orzeczeń ( w tym dla 514 kobiet i 344 mężczyzn), 306 orzeczeń w stopniu znacznym, 405 

orzeczeń w stopniu umiarkowanym i 147 orzeczeń w stopniu lekkim.     W 2011 między 16  

a 25 r.ż orzeczenia wydano 64 osobom, a w roku 2012 – 88 osobom;  między 26 a 40 r.ż.  

w 2011r. i 2012r.   orzeczenia wydano 76 osobom; miedzy 41 a 60 r.ż. w 2011r. orzeczenia 

wydano 344 osobom, a w 2012r. 366 osobom; w 2011r. wydano orzeczenia 322 osobom  

w wieku 60 lat i więcej, natomiast w roku 2012 orzeczenia wydano dla 6 osób więcej, czyli 

328 osobom.   W 2011 roku najliczniejszą grupę osób z orzeczoną niepełnosprawnością 

stanowiły osoby   

W 2012r. najliczniejszą grupę osób z orzeczoną niepełnosprawnością również 

stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym – 323 osoby, natomiast najmniej liczną 

grupą były osoby bez wykształcenia (mniej niż podstawowe) – 32 osoby. Wśród 806 osób  

w 2011r. tylko 59 miało zatrudnienie, a 747 osób nie miało pracy. W 2012r. na 858 osób 88 

miało zatrudnienie, a aż 770 pozostawało bez pracy. Natomiast w I połowie 2013r. wydano 

415 orzeczeń, co stanowi 51,4% w porównaniu do roku 2011 oraz 48,3% w porównaniu do 

roku 2012. 

 

Tabela nr 2.28: Liczba złożonych wniosków do PCPR w Łęcznej w 2011 roku 

Realizowane 

zadania 

Liczba  

wniosków 

Wnioski 

rozpatrzone  

- pozytywnie 

Wnioski 

rozpatrzone 

- negatywnie 

Rezygnacje 

Sprzęt rehabilitacyjny 

przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze 

 

373 315 54 4 

 

 

Turnusy rehabilitacyjne 272 83 182 7 

Bariery architektoniczne 38 11 21 6 

Bariery techniczne 93 49 43 1 

Bariery w 

komunikowaniu się 
6 4 2 0 

Sport, kultura, rekreacja i 

turystyka osób 

niepełnosprawnych 

6 0 6 0 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łęcznej 

 

Tabela nr 2.29: Liczba złożonych wniosków do PCPR w Łęcznej w roku 2012 

Realizowane 

zadania 

Liczba  

wniosków 

Wnioski 

rozpatrzone  

- pozytywnie 

Wnioski 

rozpatrzone 

- negatywnie 

Rezygnacje 

Sprzęt rehabilitacyjny  

 
24 20 4 0 

 

 

przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze 
385 339 45 1 

Turnusy rehabilitacyjne 502 280 180 42 

Bariery architektoniczne 39 15 16 8 

Bariery techniczne 108 71 36 1 

Bariery w 

komunikowaniu się 
41 24 16 1 

Sport, kultura, rekreacja i 

turystyka osób 

niepełnosprawnych 

4 3 0 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łęcznej 

 

Tabela nr 2.30: Liczba złożonych wniosków do PCPR w Łęcznej w I połowie 2013 roku 

Realizowane 

zadania 

Liczba  

wniosków 

Wnioski 

rozpatrzone  - 

pozytywnie 

Wnioski 

rozpatrzone - 

negatywnie 

Rezygnacje 

Sprzęt rehabilitacyjny  

 
13 12 0 1 

 

 

Przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze 
234 223 10 1 

Turnusy rehabilitacyjne 199 163 24 12 
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Bariery architektoniczne 14 12 2 0 

Bariery techniczne 40 16 22 2 

Bariery w 

komunikowaniu się 
16 10 6 0 

Sport, kultura, rekreacja i 

turystyka osób 

niepełnosprawnych 

5 3 0 2 

Działalność gospodarcza 1 1 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łęcznej 

 

Tabele nr 2.28, 2.29 i 2.30 przedstawiają liczbę wniosków złożonych do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w roku 2011, 2012 i  I połowie 2013. Zawarte w nich 

dane dają informację, iż w ramach zadania: sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne                        

i środki pomocnicze ponad 80% złożonych wniosków rozpatrywanych jest pozytywnie.                    

W roku 2012 o 54,1% osób więcej skorzystało z zadania: turnusy rehabilitacyjne                          

(w porównaniu do roku 2011). Natomiast w pierwszej połowie 2013r. rozpatrzono 163 

wnioski w ramach zadania: turnusy  rehabilitacyjne. W ramach zadania: bariery 

architektoniczne w ciągu kolejnych lat, tj. roku 2011, 2012 i w I połowie 2013r. do PCPR 

wpłynęło 91 wniosków, gdzie pozytywnie rozpatrzono 41,7%. Niewątpliwie osoby                        

z orzeczoną niepełnosprawnością napotykają bariery techniczne. Liczba złożonych wniosków 

w ciągu 2011, 2012 i w I połowie 2013 to 241 z czego pozytywnie rozpatrzono 136 (56,4%). 

Należy również zwrócić uwagę, iż w 2012 roku w ramach zadania: bariery  

w komunikowaniu się wpłynęło 41 wnioski, z czego 24 wnioski (58,5%) rozpatrzono 

pozytywnie. W roku 2011 i I połowie 2013 złożono łącznie 22 wnioski. W ramach zadania: 

sport, kultura, rekreacja  i turystyka osób niepełnosprawnych w 2011 wpłynęło 6 wniosków, 

które rozpatrzono negatywnie; w roku 2012 wpłynęło 4 wnioski, z czego 3 rozpatrzono 

pozytywnie; natomiast w I połowie 2013 roku wpłynęło 5 wniosków, z czego 3 rozpatrzono 

pozytywnie. Ponadto w 2013r. w ramach zadania: działalność gospodarcza wpłynął  

1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie. 
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2.1.4 Starość 

 

Ageing of population -  proces zwiększania się udziału ludności w starszym wieku  

w ogólnej liczbie ludności. Określa się tzw. próg starości, tzn. wiek, po osiągnięciu którego 

można daną osobę zaliczyć do grupy ludności w starszym wieku. Najczęściej - jako próg - 

przyjmuje się jednolicie wiek 60 lub 65 lat, bądź wprowadza się odrębny próg dla mężczyzn - 

wiek 65 lat, a dla kobiet - 60 lat. W opracowaniach ONZ stosuje się dla kobiet i mężczyzn 

wiek jednolity    - 65 lat.
20

  

Starzenie się społeczeństwa to naturalny i nieunikniony proces występujący w każdej 

wysoko rozwiniętej gospodarce. Jest to wyzwanie, z którym zmaga się obecnie cała Europa 

Zachodnia i do którego także Polska musi się odpowiednio przygotować. Pracodawcy RP  

z uwagą śledzą zmiany demograficzne, bo przecież to ludzie są największym kapitałem 

przedsiębiorstw, a tylko zdolni do wykonywania swoich obowiązków pracownicy pozwolą 

gospodarce się rozwijać. Fakty mówią same za siebie. Europa, w tym także Polska, starzeje 

się w zatrważającym tempie. Jeszcze w 1990 r. zaledwie 13,9% społeczeństwa miało więcej 

niż 65 lat. Tymczasem według szacunków GUS, w 2030 r. odsetek ten będzie wynosił 23,8%. 

Analogiczna sytuacja występuje w Polsce. W 2010 r. niewiele ponad 14% osób miało więcej 

niż 65 lat. W ciągu zaledwie dwóch dekad wskaźnik ten wzrośnie aż dwukrotnie. Taka 

struktura wiekowa społeczeństwa rodzi poważne skutki ekonomiczne i społeczne – dla 

systemu emerytalnego, ale także, a może przede wszystkim, dla ochrony zdrowia – starsi 

pracownicy to większe wydatki na zapewnienie odpowiedniego komfortu życia i sprawności 

w pracy. Dlatego niezwykle ważne są innowacje medyczne, które pozwalają zachować 

pracownikowi sprawność na dłużej. Równie ważna jest odpowiednio wczesna edukacja 

dotycząca roli i wpływu profilaktyki na zdrowie społeczeństwa
21

. 

 

 

 

 

                                                           

20
 GUS, Portal informacyjny, Demografia. 

21
 Tamże 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 

NA LATA 2014-2020 

41 

Tabela nr 2.31: Ilość osób w podeszłym wieku korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej 

w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego w roku 2011 (z podziałem na płeć) 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

Przedział 

wiekowy 

K M K M K M K M K M K M 

60-67 lat 9 8 1 8 1 14 10 16 20 10 8 10 

powyżej 67 

roku życia 

4 3 3 0 3 6 2 4 3 1 15 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 
 

 

Tabela nr 2.32: Ilość osób w podeszłym wieku korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej 

w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego w roku 2012 (z podziałem na płeć) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

Tabela nr 2.33: Ilość osób w podeszłym wieku korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej 

w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego w I połowie 2013 (z podziałem na płeć) 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

Przedział 

wiekowy 

K M K M K M K M K M K M 

60-67 lat 7 6 0 8 3 12 11 20 20 5 8 7 

powyżej 67 

roku życia 

3 3 5 2 6 10 5 4 0 0 12 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

Przedział 

wiekowy 

K M K M K M K M K M K M 

60-67 lat 8 8 1 8 2 12 14 21 18 5 5 12 

powyżej 67 

roku życia 

4 3 5 2 9 9 10 9 3 1 14 2 
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Jak wynika z informacji zawartych w tabelach powyżej największa liczba osób  

w podeszłym wieku korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej jest w gminie 

Milejów. Natomiast w gminie Puchaczów takich osób jest najmniej. Do form wsparcia dla 

osób w podeszłym wieku świadczonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej należą: 

 usługi opiekuńcze, 

 specjalne zasiłki celowe, 

 kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
22

. 

  

2.1.5 Bezrobocie 

              

Bezrobocie definiowane jest jako zjawisko społeczne powodujące, iż część ludzi 

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

 różnych powodów. Istnieje wiele przyczyn powstawania bezrobocia i do najczęstszych 

należą: niedostosowanie struktury podaży pracy do popytu zgłaszanego przez pracodawców, 

eliminowanie niektórych działalności, niedoskonała informacja na rynku pracy o wolnych 

stanowiskach pracy, niedostosowany sposób i kierunki kształcenia do wymagań rynku, 

zmiana siedziby przedsiębiorstwa, zmiany technologiczne
23

. 

Tabela nr 2.34: Struktura bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego w latach 2011, 

2012 i w  I połowie 2013r. (z podziałem na płeć) 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

rok K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem K M ogółem 

2011 653 394 1047 107 65 172 232 156 388 242 230 472 140 110 250 139 118 257 

2012 621 406 1027 106 69 175 232 176 408 233 242 475 132 127 259 153 121 274 

I 

połowa 

2013 

623 448 1071 109 79 188 204 175 379 225 248 473 134 129 263 129 134 263 

Źródło: PUP Łęczna dane za lata 2011, 2012 i I połowę 2013 

       

                                                           

22
 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.). 

23
 GUS, Statystyczne vademecum samorządowca 2012. 
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Jak wynika z informacji zawartych w powyższej tabeli z roku na rok osób 

bezrobotnych przybywa. W Powiatowym Urzędzie Pracy najwięcej osób zarejestrowanych 

jako osoby bezrobotne jest z gminy Łęczna. Sytuacja ta może być spowodowana wielkością 

tej gminy. Kolejną gminą, w której jest największe bezrobocie jest gmina Milejów. Przyczyną 

takiej sytuacji mógł być fakt ogłoszenia upadłości Zakładu Przetwórstwa Owocowo – 

Warzywnego w Milejowie, co skutkowało utratą pracy przez większość mieszkańców gminy  

i gmin ościennych. Gminą, w której jest najmniejsze bezrobocie jest gmina Puchaczów.  

Tabela nr 2.35: Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łęcznej za 

okres 2011, 2012 i I połowę 2013roku 

Osoby niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w PUP w Łęcznej 

Rok  2011 2012 I połowa 2013 

Ogółem 199 180 98 

Źródło: PUP Łęczna, dane za lata 2011, 2012 i I połowę 2013 

 

Z danych zawartych w tabeli nr 2.35 wynika, iż liczba bezrobotnych osób 

niepełnosprawnych utrzymuje się od trzech lat na podobnym poziomie, przy czym I połowa 

wskazuje na spadek tej liczby, co spowodowane może być krótkim, którego dotyczą dane, 

okresem czasu, bądź aktywnością różnych instytucji oferujących wsparcie osobom 

bezrobotnym.  

Tabela nr 2.36: Liczba osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej  

w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego w latach 2011, 2012 oraz I połowie 2013 roku  

(z podziałem na płeć) 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

ro
k
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

2011 225 107 332 28 24 52 68 52 120 107 53 160 Brak danych 100 59 159 

2012 223 105 328 28 21 49 76 61 137 96 54 150 Brak danych 94 49 143 

I połowa 

2013 

190 82 272 35 17 52 54 51 105 85 39 124 Brak danych 84 42 126 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 
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Tabela nr 2.37: Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia korzystających ze wsparcia Ośrodków 

Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego w latach 2011, 2012 oraz  

w I połowie 2013roku (z podziałem na płeć) 

Gmina Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

ro
k
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

K
 

M
 

o
g

ó
łe

m
 

2011 73 20 93 6 6 12 24 17 41 25 2 27 15 5 20 23 9 32 

2012 86 35 121 7 4 11 28 21 49 33 7 40 20 10 30 19 4 23 

I 

połow

a 2013 

131 11 142 11 3 14 18 18 36 24 4 28 15 10 25 17 4 21 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

2.1.6 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
24

. Zespół uzależnienia od alkoholu jest 

chorobą chroniczną i postępującą, która zaczyna się rozwija bez świadomości osoby 

zainteresowanej, polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może 

doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Charakteryzują ją przede wszystkim takie zjawiska 

jak: 

 codzienne wypijanie alkoholu w celu utrzymania zadowalającego funkcjonowania 

 regularne, ale ograniczone do weekendów, picie dużych ilości alkoholu 

 ciągi picia występujące na przemian z okresami trzeźwości 

                                                           

24
 Archiwum PCPR Łęczna 
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 zmiany tolerancji na alkohol 

 utrata kontroli nad piciem 

 zaburzenia pamięci i świadomości 

 nawroty picia po próbach utrzymania okresowej abstynencji
25

.  

 

O uzależnieniu od alkoholu  możemy mówić wówczas, gdy co najmniej trzy spośród  

wymienionych objawów występowały co najmniej 1 miesiąc w ciągu ostatniego roku. 

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. 

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, 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 

                                                           

25
 J. Mellibruda, Psychologiczne koncepcje mechanizmów uzależnienia, www.psychologia.edu.pl  
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pracownikom socjalnym przychodzą Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych
26

. 

 

Tabela nr 2.38: Liczba postępowań wszczętych przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w poszczególnych gminach Powiatu Łęczyńskiego w latach 2011, 2012 oraz w I połowie 

2013r. 

Gmina 

rok 

Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2011 57 17 16 16 27 3 

2012 64 18 20 14 29 8 

I połowa 2013 23- wnioski 

złożone w 

2013 

7 – 

kontynuacja 

spraw z roku 

2012 

6 11 7 18 11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

        

 Jak wynika z informacji zawartych w powyższej tabeli, najwięcej spraw dotyczących 

wszczęcia postępowania przez GKRPA trafia do Komisji w gminie Łęczna. Może to być 

związane z liczbą mieszkańców na jej terenie. Najmniej postępowań wszczętych przez 

Komisję jest w gminie Spiczyn. 

Tabela nr 2.39:  Liczba osób, które dobrowolnie poddały się leczeniu odwykowemu 

Gmina 

rok 

Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2011 3 5 0 2 4 1 

2012 9 15 2 1 6 2 

I połowa 2013 2 5 2 0 2 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

                                                           

26
 Archiwum PCPR Łęczna 
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Informacje zawarte w tabeli nr 2.39 wskazują liczbę osób, które dobrowolnie poddały 

się leczeniu odwykowemu. Analizując rok 2011 i 2012 oraz I połowę 2013, najwięcej takich 

osób jest w gminie Puchaczów.  

Tabela nr 2.40: Liczba wniosków skierowanych przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do postępowania w sądzie 

Gmina 

rok 

Łęczna Puchaczów Cyców Milejów Spiczyn Ludwin 

2011 27 11 13 8 15 0 

2012 30 12 9 10 19 2 

I połowa 2013 16 3 7 2 9 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

Z informacji zawartych w tabeli nr 2.40 wynika, iż co najmniej połowa spraw 

rozpatrywanych przez Komisje (patrz tabela nr 37: Liczba postępowań wszczętych przez 

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poszczególnych gminach 

Powiatu Łęczyńskiego w latach 2011, 2012 oraz w I połowie 2013r.) zostaje skierowanych do 

postępowania  sądowego. W przypadku osób, które nie chcą dobrowolnie podjąć się terapii 

lub leczeniu odwykowemu decyzję podejmuje sąd, który może wydać postanowienie  

o zobowiązaniu do terapii lub przymusowego leczenia odwykowego.  
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Rozdział 3.  Diagnoza społeczna w Powiecie Łęczyńskim 

  

3.1 Charakterystyka Powiatu Łęczyńskiego 
  

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. 

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. 

 Podłoże zachodnich krańców Powiatu Łęczyńskiego (równinny, monotonny 

krajobrazowo obszar Płaskowyżu Łuszczowskiego), stanowią głównie miękkie margle i opoki 

z okresu mastrychtu, na których zalegają cienkie powłoki czwartorzędowych mułków  

piasków. Dopiero w okolicach Łęcznej pojawiają się znaczne deniwelacje Łęczyńskiego Guza 

Kredowego, przez który - od Ciechanek Łańcuchowskich do Spiczyna - dokonuje przełomu 

rzeka Wieprz. Rzeka na tym odcinku meandruje w ciasnej dolinie o stromych zboczach. 

Południowo-wschodnią część Powiatu Łęczyńskiego obejmuje Obniżenie Dorohuskie ze 

skrytymi złożami kredy piszącej i miękkich margli pokrytymi mułkami i iłami 

akumulacyjnymi. Jest to teren bagienno-torfowiskowy z licznymi rozlewiskami i podmokłymi 

łąkami. Na północ od rzeki Świnki rozpościera się Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.   

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%99czna_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyc%C3%B3w_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwin_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Milej%C3%B3w_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puchacz%C3%B3w_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spiczyn_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%99czna
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W krajobrazie Pojezierza przeważają rozległe płaskie równiny urozmaicone 

łagodnymi wzgórzami morenowymi, pagórkami kredowymi i gdzieniegdzie wydmami. Ich 

powierzchnia porośnięta jest licznymi zagajnikami i lasami, pośród których znajduje się wiele 

jezior, bagien i torfowisk. Jest to teren zbudowany z miękkich skał okresu kredowego, 

wyścielony morskimi osadami trzeciorzędu oraz rozległymi piaskami. Cały teren leży  

w obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego.  

Powiat Łęczyński graniczy z następującymi powiatami: lubelskim, lubartowskim, 

parczewskim, włodawskim, chełmskim i świdnickim. 

Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto Łęczna liczyło 20 253 mieszkańców;  

 tereny wiejskie - 3962 

 RAZEM: 24 215
27

. 

 

Liczba mieszkańców w 2011 roku wynosiła: 

 w Powiecie Łęczyńskim (powiat ziemski) ogółem – 57 668; 

 w gminie Cyców (gmina wiejska)- 7 815;  

 w gminie Ludwin (gmina wiejska)- 5 232;  

 w gminie Łęczna (gmina miejsko -wiejska)- 24 442;  

 w gminie Milejów (gmina wiejska)- 9 382;  

 w gminie Puchaczów (gmina wiejska)- 5 253;  

 w gminie Spiczyn (gmina wiejska)- 5 544
28

.  

Łęczna leży w obszarze Wyżyny Lubelskiej, w centrum Województwa Lubelskiego  

25 km na wschód od Lublina, przy drodze krajowej Lublin – Cyców. Krzyżują się tu również 

drogi o znaczeniu lokalnym: Biskupice – Lubartów i Łęczna – Sosnowica. Najbliższa stacja 

                                                           

27
 Źródło: www.leczna.pl, Łęczna w liczbach 

28
 GUS, Statystyczne vademecum samorządowca 2012 

http://www.leczna.pl/
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kolejowa linii Lublin – Chełm, znajduje się w Minkowicach. Od przejścia granicznego  

w Dorohusku dzieli Łęczną odległość 70 km. Miasto położone jest na bezleśnym płaskowyżu 

lessowym, na skraju doliny rzeki Wieprz, jego starsza część rozsiadła się natomiast na 

wysokiej skarpie, w widłach Wieprza i Świnki. 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. Większość jezior ma regularny, zbliżony do koła zarys linii brzegowej, różnią się 

natomiast pod względem biologicznym. Mamy tu zarówno jeziora eutroficzne (zasobne  

w ryby) oraz dystroficzne (zanikowe). Niską trofią charakteryzują się 1-2 jeziora, które 

można określić jako mezotroficzne. 

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. 

W obrębie powiatu położony jest całkowicie Nadwieprzański Park Krajobrazowy. 

Utworzony został w 1990 roku ze względu na znaczące walory krajobrazowo-przyrodnicze 

oraz historyczno-kulturowe. Do najcenniejszych wartości florystycznych w obrębie 

Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego należy roślinność starorzeczy, lokalnie 

występujących w całej dolinie, fragmentów lasów łęgowych, torfowisk niskich oraz 

wykształconych na nasłonecznionych zboczach dolin muraw kserotermicznych. Wśród 

gatunków flory na szczególną uwagę zasługują: rośliny wodne – salwinia pływająca, rzęsa 

garbata, grążel żółty, grzybień biały, z roślin łąkowych – kosaciec syberyjski, czosnek 

kątowaty, szerokolistny, centuria pospolita; wśród roślin kserotermicznych na uwagę 

zasługuje: miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, macierzanka Marschalla, ożanka 

właściwa, kruszczyk szerokolistny, pierwiosnka lekarska, wiśnia karłowata; z roślin leśnych: 

lilia złotogłów, barwinek pospolity, paprotka pospolita i sromotnik bezwstydny. Stanowiska 

rzadkich roślin Parku zmniejszają się z powodu osuszania łąk Murawy i zarośla 
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kserotermiczne są narażone na zarastanie roślinnością drzewiastą. Wśród ssaków spotkać 

można łosia, jelenia, sarnę, dzika, lisa, wilka, zająca. Wśród ptaków: kaczkę, łabędzia, nura, 

rybitwę, czajkę, słowika, kulika, żurawia, skowronka, bażanta, kuropatwę, bociana białego, 

brodzća krwawodziobego, zimorodka, dziwonię jastrzębia, krogulca, myszołowa, błotniaka 

stawowego, pustułkę oraz kilka gatunków nietoperzy: gacek wielkouch, karlik malutki, 

mroczek późny, nocek Natterera.  

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 

rezerwat przyrody w Powiecie Łęczyńskim. Jego powierzchnia (według aktu powołującego) 

wynosi 87,46 ha, został utworzony rezerwat 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). Torfowiska otaczające jeziora 

pokryte są mozaiką siedlisk, występują tu na przemian płat odkrytych turzycowisk oraz 

powierzchnie zarośnięte przez brzozę i osikę. W ostoi gnieździ się m.in. bąk, bączek, błotniak 

łąkowy, błotniak stawowy, derkacz.   

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. Rzeka płynąca wśród łąk i lasów tworzy malownicze 

zakola i starorzecza, którym towarzyszą torfowiska niskie i przejściowe. Spływy kajakowe  

i canoe organizowane są na trasach liczących od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82%C4%99czy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorzecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieprzowe_Jezioro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieprzowe_Jezioro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieprzowe_Jezioro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz%C3%B3w_Lubelski
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99blin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Wieprz-Krzna
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Łęczyński przełom Wieprza zaliczany jest do najpiękniejszych krajobrazowo obszarów 

Lubelszczyzny. Jej dolinę zalicza się do niezwykle cennych przyrodniczo terenów w skali 

kraju i Europy. Cechą charakterystyczną Wieprza są liczne starorzecza, meandry   

z towarzyszącymi im torfowiskami. Ponadto bogactwo występujących tu form  wodnych 

stwarza korzystne warunki do rozwoju szerokiej grupy flory  i fauny. Na terenie Powiatu 

znajduje się wiele jezior, w tym największe jezioro  Piaseczno, znany w całym kraju 

rekreacyjno-turystyczny ośrodek. 

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. 

 

3.2 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 możliwości
29

.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka
30

.  

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 3.1: Instytucje pomocy społecznej w Powiecie Łęczyńskim 

                                                           

29
 Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. 

zm.). 

30
 Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. 

zm.).   

1 Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje pomoc w zakresie:  

-konsultacji psychologicznych,  
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w Łęcznej -konsultacji pedagogicznych, 

-porad prawnych,  

-wspomagania niepełnosprawnych,  

-wspomagania usamodzielniającej  

  się młodzieży  

-wspomagania rodzin zastępczych,  

-pomocy finansowej 

2 Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania z zakresu pomocy 

społecznej, głównie w postaci przyznawania świadczeń pieniężnych oraz 

pomocy rzeczowej na rzecz osób potrzebujących. 

3 Środowiskowy  

Dom 

Samopomocy w 

Łęcznej 

Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz 

kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a 

także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez: 

  

1.     stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania 

podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia umiejętności 

nabytych oraz realizacja zadań życiowych 

2.     podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

życia 

3.     zapewnienie miejsca pobytu, jednego gorącego posiłku dziennie, w tym 

dietetycznego zgodnie ze wskazówkami lekarza 

4.     wsparcie psychologiczne i terapeutyczne- wsparcie w sytuacjach 

kryzysowych 

5.     opiekę pielęgniarska i rehabilitację fizyczną, 

6.     integracje osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej 

poprzez aktywizacje zawodową  i społeczną 

7.     stymulowanie osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnego 

planu pomocy 

8.     zapewnienie warunków do rozwoju samorządności uczestników 

9.     umożliwieni udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, 

grupach wsparcia, spotkaniach grupowych, wspieranie grup 

samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego 

10. zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym 

stopniu na rozwój psychiczny: bezpieczeństwa, działania higieniczne, 

odżywiania, ruchu, odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu 

emocjonalnego, sensu życia, kulturalne 

11. umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych 

12. zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony 

instytucji poprzez globalna rehabilitacje środowiskową 

13. zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób 

oraz ich potrzeb, oczekiwań, zainteresowań 

14. organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Środowiskowym Domem 

Samopomocy 
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  15. współpraca z rodzinami osób korzystających z działalności Domu, 

poradnictwo, informacja, wsparcie    i pomoc w rozwiązywaniu problemów 

życiowych 

16. wspieranie grup samopomocowych 

17. uaktywnianie środowiska związane z propagowaniem i ochrona zdrowia 

psychicznego 

18. współpraca ze środkami masowego przekazu w celu propagowania ochrony 

zdrowia psychicznego 

19. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, 

kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami 

lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 

ze środowiskiem 

20. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 

właściwych postaw społecznych  a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, 

życzliwości a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.  

 

4 Środowiskowy  

Dom 

Samopomocy w 

Milejowie z 

siedzibą w 

Antoniowie 

Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje swoim uczestnikom szeroki zakres 

usług: 

 

I. TERAPIA ZAJĘCIOWA 

 

    • Terapia w pracowni rękodzieła artystycznego 

    • Terapia w pracowni gospodarstwa domowego 

    • Terapia w pracowni plastyczno- technicznej 

    • Terapia w pracowni teatralno-muzycznej 

 

II. PORADNICTWO I TERAPIA 

 

    • Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne 

    • Poradnictwo socjalne 

    • Socjoterapia 

    • Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia 

    • Psychoterapia 

    • Terapia logopedyczna 

 

III. TRENINGI 

 

    • Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej 

    • Trening umiejętności społecznych 

    • Trening dbania o własne zdrowie 

    • Trening w zakresie obsługi komputera 

    • Trening spędzania czasu wolnego 

    • Trening radzenia sobie ze stresem 

 

IV. REHABILITACJA  

 

V. GORĄCY POSIŁEK 

 

VI. IMPREZY I SPOTKANIA INTEGRACYJNE 

  

Z usług ŚDS-u mogą korzystać osoby z upośledzeniem umysłowym, które 

ukończyły 16 rok życia. 
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Źródło: Opracowanie własne na postawie danych agregowanych przez PCPR Łęczna 

 

Tabela nr 3.2: 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 wspomagania 

rozwoju dziecka. 

2 Placówki wsparcia dziennego     

Świetlice Opiekuńczo- Wychowawcze 

Vide Tabela 3.4:  strona  72 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.  

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych agregowanych przez PCPR Łęczna 

 

 

 

 

 

5 Placówka 

Opiekuńczo – 

Wychowawcza  

w Kijanach 

PO-W w Kijanach jest placówką socjalizacyjną zapewniająca całodobową opiekę 

i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. 

6 Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Cyców, Spiczyn, 

Milejów, 

Puchaczów, 

Ludwin 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki 

alimentacyjnej oraz udzielaniem pomocy pieniężnej w postaci wypłaty zasiłków 

okresowych, celowych i dożywiania dzieci  w szkołach na terenie gminy. 
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3.3 Realizacja programów i projektów oraz  pozyskiwanie środków 

finansowych z Unii Europejskiej w ramach EFS przez instytucje pomocy 

społecznej i organizacje pozarządowe działające w tym zakresie z Powiatu 

Łęczyńskiego 
 

Program Kapitał Ludzki jest jednym z programów służących realizacji Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Obejmuje on całość interwencji Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu m.in. umożliwia  wykorzystanie 

środków EFS w Polsce w latach 2007-2013. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz 

celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu 

konkurencyjności gospodarki
31

. 

PCPR w Łęcznej: jest jednostką organizacyjną Powiatu Łęczyńskiego, która realizuje 

zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę 

funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Do form 

pomocy świadczonych przez PCPR w Łęcznej należą: interwencja kryzysowa, doradztwo 

metodyczne dla kadry pomocy społecznej, program korekcyjno – edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, poradnia rodzinna, punkt konsultacyjno – informacyjny, 

rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo –wychowawcze, rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej realizuje szereg programów  

i projektów. Jednym z nich jest projekt pt.: ,,Lepsze jutro zwiększeniem szans na 

samodzielność’’, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

2007 - 2013, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój  

i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt ten realizowany jest od 

2008 roku. W roku 2013 adresowany jest do osób niepełnosprawnych, a w szczególności 

wybranej grupy osób wymagających wsparcia w znalezieniu zatrudnienia i długotrwale 

bezrobotnych, wychowanków rodzin zastępczych i rodziców zastępczych oraz kobiet – ofiar 

przemocy domowej. Deficyt zakładów pracy stwarza w przypadku osób niepełnosprawnych 

                                                           

31
 Informator POKL 2007-2013 
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sytuacje patową, której mimo najlepszych intencji – bez wsparcia z zewnątrz nie są w stanie 

rozwiązać lokalne władze samorządowe i przedsiębiorcy.  

Kolejnym projektem realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łęcznej i współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  jest  realizowany od 2011 r. ,,Twoja szansa na sukces ”. Aktualnie w 2013r. 

realizowana jest druga edycja tego projektu pn. ,,Twoja szansa na sukces II ”.  Celem 

projektu jest podwyższenie zdolności do zatrudnienia poprzez wzrost 

kompetencji/kwalifikacji zawodowych i nabycie doświadczenia zawodowego u grupy  

60 uczestników/uczestniczek, w tym: osób niepełnosprawnych, osób powyżej 45 r.ż., 2osób  

w wieku 18-34 lat. Projekt obejmie wsparciem osoby z gmin: Łęczna, Milejów, Ludwin  

i Cyców. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie z zakresu doradztwa 

zawodowego, psychospołecznego, celem przygotowania ich do sprawniejszego poruszania się 

na rynku pracy. Uczestnicy i uczestniczki projektu uczestniczą w szkoleniach zawodowych  

i realizują czteromiesięczny staż zawodowy.  

W roku 2012 PCPR w Łęcznej po raz pierwszy realizował pilotażowy program 

„Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON. 

W ramach programu realizowane były następujące obszary wsparcia: 

1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem,  

3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, 

4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, 

5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich, 

6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,  

7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,  

8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

9.  obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej.  

 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 

NA LATA 2014-2020 

58 

 

W roku 2013 PCPR w Łęcznej kontynuuje realizację pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. 

W ramach programu realizowane są następujące obszary wsparcia: 

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

1.  obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, 

 obszar A zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B 

 obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania,  

 obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

 obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

 obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

 obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyn, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na  III poziomie jakości 

 obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny  co najmniej na III poziomie jakości, 

 obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej.  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wspiera finansowo działania z zakresu 

eliminowania barier utrudniających integrację osób niepełnosprawnych w środowisku. 

Kolejnym programem realizowanym przez PCPR w Łęcznej jest  „Powiatowy 

program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011-2015”. 
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Cele główne Programu to: 

1) promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;  

2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia  

w środowisku rodzinnym i społecznym. 

 

 Do celów szczegółowych Programu należą:  

1) w zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom 

psychicznym:  

a) upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań                         

i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,  

b) zapobieganie zaburzeniom psychicznym,  

c) zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,  

d) organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego;  

2) w zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i  

powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 

niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym:  

a) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,  

b) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,  

c) aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi,  

d) skoordynowanie różnych form opieki i pomocy;  
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Powyższe cele będą osiągane poprzez zadania:  

 ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego;  

 opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego,  

 realizacja lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego, 

 realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku 

lokalnym           

 z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych;   

 przygotowanie lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających 

postawom            

 zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób                          

z   zaburzeniami psychicznymi; 

 realizacja lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom 

zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób  

z zaburzeniami psychicznymi; 

 tworzenie lokalnych punktów pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc                    

w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu; 

 opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności                 

w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym 

zwłaszcza form niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia psychicznego:  

 leczenia ambulatoryjnego,  

 leczenia w zespołach środowiskowy 

 leczenia w oddziałach dziennych,  

 leczenia w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, dla dzieci, młodzieży                   

i dorosłych;  

 realizacja programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do 

różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej w powiecie lub gminie; 
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 integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez 

tworzenie lokalnego centrum zdrowia  psychicznego, zapewniającego mieszkańcom 

powiatu lub gminy kompleksową, środowiskową (stacjonarną i niestacjonarną) opiekę 

w zakresie zdrowia psychicznego;  

 opracowanie lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania 

pomocy i  oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie 

pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej;  

 realizacja lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy                   

i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi  

w działalności Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; 

 opracowanie lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego 

zatrudnienia  i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób  

z zaburzeniami psychicznymi;  

 realizacja lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia                 

i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

 zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa 

zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;                                                         

 przygotowanie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców, 

promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi;  

 prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców, 

promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 zwiększenie udziału zagadnień zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi                          

w działalności Powiatowych Urzędów Pracy; 

 powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu z zadaniami:  

 opracowanie regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, potrzeby ludności 

powiatu lub gminy w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz 
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dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia 

społecznego oraz aktywizacji zawodowej; 

 realizację, koordynowanie i monitorowanie Programu;  

 opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, zawierającego  

 szczegółowy harmonogram;  

 realizację, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia  

psychicznego; 

 przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o dostępnych 

formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób   

z zaburzeniami psychicznymi; 

 opracowanie programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku 

lokalnym. 

 

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację w/w zadań są: Ośrodki Pomocy 

Społecznej w Cycowie, Milejowie, Spiczynie, Ludwinie i Puchaczowie, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łęcznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, placówki 

oświatowe, placówki ochrony zdrowia i inne organizacje pozarządowe, Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Łęcznej, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Janowicy,  Poradnie Psychiatryczne, Zakłady Opieki Zdrowotnej,  

Powiatowy Urząd Pracy w  Łęcznej,  Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej- Łęczna, 

Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Starostwo Powiatowe w Łęcznej.  

 „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Łęczyńskim na lata 2013-2016” jest to dokument służący realizacji polityki socjalnej, 

skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. Koordynatorem 

Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Program realizowany będzie 

przez: Powiat Łęczyński- gminy wchodzące w jego skład, tj.: Gmina Łęczna, Gmina Cyców, 

Gmina Ludwin, Gmina  Milejów, Gmina Puchaczów, Gmina Spiczyn oraz organizacje 

pozarządowe, jak również osoby fizyczne i osoby prawne. Konsultantami programu są: osoby 

sprawne oraz osoby niepełnosprawne i ich rodziny, przedstawiciele jednostek i instytucji 
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działających na terenie Powiatu Łęczyńskiego, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

Program obejmuje:  

 rehabilitację społeczną,  

 rehabilitację zawodową i zatrudniania,  

 przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.  

Cele Programu to:  

1) usprawnienie systemu informacji dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych,  

2) zintegrowanie podmiotów działających w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych,  

3) likwidacja głównych przyczyn izolacji społecznej,  

4) wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu  

5) społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji,  

6) wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte 

gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej,  

7) tworzenie warunków umożliwiających łagodzenie skutków niepełnosprawności,  

8) ograniczanie skutków bezrobocia osób niepełnosprawnych, co wpłynie na 

wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziała ich wykluczeniu 

społecznemu, a instytucjom pomoże w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych.  

  Równocześnie przyjęcie „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych” jest spełnieniem warunku zawartego w art. 35 ust. 1 Ustawy                          

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
32

(Ustawa                 

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

                                                           

32
 Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).  
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niepełnosprawnych Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).  

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej realizuje również „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. Zajęcia nie są zajęciami terapeutycznymi. Każdy                           

z uczestników ma również możliwość indywidualnego udziału w spotkaniach. 

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. 

                   

Od 2012 roku za sprawą Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej33 wprowadzono nowy podział sprawowania pieczy zastępczej, 

która dzieli się na rodzinną i instytucjonalną. Rodzinna piecza zastępcza może występować 

pod postacią rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka. Rodziny zastępcze dzielą się na 

spokrewnione, przy czym mogą je tworzyć tylko wstępni, np. dziadkowie lub rodzeństwo 

dziecka; rodziny zastępcze niezawodowe, które mogą tworzyć rodzeństwa lub osoby samotne 

                                                           

33
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z 

późn. zm.). 
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niespokrewnione w powyższym stopniu. Trzecia grupa rodzin zastępczych  to rodziny 

zastępcze zawodowe, w tym pogotowia rodzinne, przyjmujące dzieci na zasadach 

interwencyjnych oraz rodziny specjalistyczne, powołane do sprawowania opieki nad 

dzieckiem niepełnosprawnym, chorym lub zdemoralizowanym, tworzone przez 

niespokrewnione z dzieckiem małżeństwa lub osoby samotne.    

Kandydaci, którzy wyrażają wolę utworzenia rodziny zastępczej niezawodowej,    

rodziny zastępczej zawodowej  czy  też  rodziny zastępczej specjalistycznej zobligowani są do 

ukończenia szkolenia i posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne. W związku z powyższym 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej jako organizator pieczy zastępczej 

informuje o procedurach zawiązania rodziny zastępczej, umożliwia potencjalnym 

kandydatom na rodziców zastępczych zdobycie kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. W roku 2011, 2012 i I połowie 2013 kandydaci na opiekunów zastępczych 

szkoleni byli w ramach „Programu PRIDE, Rodzinna opieka zastępcza, Adopcja”.  

Szkolenia Programu PRIDE są organizowane przez certyfikowanych trenerów. 

Program PRIDE składa się z dziewięciu sesji: wprowadzenie do PRIDE, praca zespołowa dla 

zapewnienia dziecku stabilizacji życiowej, więź-więź a rozwój dziecka, opiekun 

nauczycielem więzi, strata, poczucie wartości, a wzmacnianie więzi rodzinnych, dobra 

rozmowa, dyscyplina z sercem, wzmacnianie trwałych więzi, przygotowanie do zmian- świat 

rodziny, szczególne potrzeby dzieci, podjęcie świadomej decyzji.    

Przeszkoleni kandydaci na opiekunów zastępczych pozostają pod opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, którego zadaniem jest w szczególności: udzielanie pomocy 

rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań 

wynikających z pieczy zastępczej; przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny  

i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy 

dziecku; pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka  

w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym 

rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym 

psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych 

informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin 

przysposabiających; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy 
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zastępczej; przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi 

rodzinnej pieczy zastępczej34.      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w roku 2012 zatrudniało trzech 

koordynatorów, którzy swoją opieką  obejmowali łącznie 34 rodzin (I koordynator –  

13 rodzin, II koordynator – 14 rodzin, III koordynator – 7 rodzin). W okresie od stycznia do 

czerwca 2013 roku trzech koordynatorów pieczy zastępczej obejmuje swoimi działaniami 

łącznie 61 rodzin (  I koordynator – 23 rodziny, II koordynator – 24 rodziny, III koordynator – 

14 rodzin)35.  

Analizując poszczególne działania realizowane przez instytucje pomocy społecznej 

nasuwa się wniosek, iż osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu 

Łęczyńskiego mogą korzystać z różnorodnych form oferowanego wsparcia. Efekt tej 

współpracy, między instytucją pomocy społecznej a jednostką-osobą potrzebującą pomocy  

z tego zakresu jest, zależny od umiejętnego wykorzystania. 

Przeprowadzona diagnoza  z zakresu realizacji programów i projektów oraz  

pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach EFS przez instytucje 

pomocy społecznej z Powiatu Łęczyńskiego nie może być miarodajna ze względu na 

udzielenie  informacji  jedynie przez dwa ośrodki pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

34
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

35
 Archiwum PCPR Łęczna 
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Tabela nr 3.3: Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach POKL i/lub   inne w latach 

2011, 2012 i  w I połowie 2013. 

 

ROK 

Instytucja 

pośrednicząca 

(finansująca 

działania) 

Rodzaj działania  

( do kogo skierowane?) 

Cele i efekty              

(jeżeli są) 

2011    

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Milejowie 

1. Urząd Gminy 

Milejów. 

Promocja Gminy Milejów. - Promocja Gminy Milejów. 

2. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Lublinie. 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

- Aktywizacja osób 

niepełnosprawnych, 

- Budowanie więzi pomiędzy 

różnymi grupami społecznymi. 

3. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Lublinie. 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

-  Aktywizacja osób 

niepełnosprawnych 

- Eliminowanie stereotypów 

dotyczących osób 

niepełnosprawnych, 

- Integracja osób 

niepełnosprawnych. 

4. Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej. 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

- Usamodzielnianie osób 

niepełnosprawnych  

- Kształtowanie nawyków 

samoobsługowych 

- Zwiększanie samodzielności 

niepełnosprawnych. 

5. Umowa zawarta z 

ROPS w Lublinie, 

środki PFRON. 

Adaptacja budynku po starej 

szkole dla potrzeb 

Środowiskowego Domu 

Pomocy w Milejowie z 

siedzibą w Antoniowie. 

 

- - 

Stowarzyszenie Możesz Osiągnąć Więcej MOW 

6. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Lublinie. 

Zadanie publiczne – programy 

naprawcze dla osób 

przebywających w 

placówkach penitencjarnych.  

- Terapia poszerzona dla 

uzależnionych i 

współuzależnionych 

wychowanków Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w 

Podgłębokiem. 
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Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” 

7. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Lublinie. 

Dzieci i Młodzież - Zorganizowanie czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży, nauka 

spędzania czasu wolnego od 

uzależnień. 

8. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 

Dzieci i Młodzież - Wyposażenie bazy szkoły i 

niepublicznego gimnazjum w 

nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” 

9. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Lublinie. 

Projekt Lubelski Telefon 

Zaufania „Amazonek”. 

Porady skierowane do osób 

dotkniętych rakiem piersi i ich 

rodzin.  

- Amazonki – ochotniczki 

wspierały emocjonalnie osoby 

chore i ich rodziny; psychoonkolog 

udzielał fachowych porad. W 

czasie trwania projektu 

wypromowano numer telefonu na 

terenie całego województwa, 

wydano 5 tysięcy ulotek i 70 

plakatów promujących telefon. 

Zarząd Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans. 

10. Urząd Marszałkowski 

w Lublinie, ZOSziP 

w Łęcznej. 

Projekt systemowy pt. 

„Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania w 

klasach I – III szkół 

podstawowych w Gminie 

Łęczna” współfinansowany 

przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

POKL. 09.01.02-06-440/10 w 

roku szkolnym 2011/12 w 

szkołach podstawowych, dla 

których organem 

prowadzącym jest Gmina 

Łęczna (realizacja projektu 

odbywała się w 2011 i 2012 

r.). 

- Poprawa umiejętności 

edukacyjnych uczniów z 

problemami w nauce i uczniów 

niepełnosprawnych w Gminie 

Łęczna (SP nr 2 i SP nr 4), oraz 

poszerzanie zainteresowań z 

różnych dziedzin tj. plastyka, 

technika, taniec, itp.  

11. Powiat Łęczyński. Organizacja VIII Konkursu o 

Papieżu Janie Pawle II 

„Piękno tej ziemi skłania 

mnie…”.  

- Przeprowadzenie VIII Konkursu o 

Papieżu Janie Pawle II pod hasłem 

„Piękno tej ziemi skłania mnie…” 

jest istotnym działaniem 

wpływającym na wychowanie 

młodego pokolenia w duchu 

wartości ogólnoludzkich. Przykład 
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Jana Pawła II uczy jak należy 

postępować, jak dostrzegać to, co 

piękne. Tematyka konkursu 

pozwoliła dostrzec uczestnikom i 

ich opiekunom walory 

przyrodnicze i architektoniczne 

Powiatu Łęczyńskiego i Ziemi 

Lubelskiej. W sześciu kategoriach 

konkursowych wzięło udział 439 

dzieci z 26 placówek oświatowych: 

szkół podstawowych i 

gimnazjalnych oraz grup „0” z 

województwa lubelskiego, 

zaangażowanych było 81 

nauczycieli przygotowujących oraz 

24 nauczycieli i 6 pracowników 

Zespołu Szkół nr 2 w Łęcznej 

pracujących społecznie podczas 

realizacji projektu. Propagowanie 

idei konkursu i wytwory 

przygotowane przez dzieci i 

młodzież (prace plastyczne, 

fotograficzne, wiersze ujęte w 

tomiku, plakaty, prezentacje 

multimedialne) zostały 

wyeksponowane na wystawach 

oraz stronach internetowych 

szkoły, Powiatu Łęczyńskiego i 

gminy Łęczna.  

 

2012    

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Milejowie 

1. Urząd Gminy 

Milejów. 

Promocja gminy Milejów. - Promocja gminy Milejów. 

2. PFRON. Rehabilitacja dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej. 

- Szeroko pojęta rehabilitacja i 

edukacja dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. 

Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” 

3. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Lublinie. 

Projekt: „Warsztaty 

terapeutyczno-integracyjne”. 

Terapia z psychologiem dla 

Amazonek z Łęcznej i z 

- Pobudzenie i rozwijanie 

aktywności zawodowej 

siedemnastu niepełnosprawnych 

kobiet dotkniętych chorobą 

nowotworową. Kobiety 
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innych klubów. zintegrowały się z koleżankami z 

innych klubów, zwiększyły 

poczucie własnej wartości, 

podniosły swoją motywację do 

życia, zwiększyły umiejętności 

nawiązywania kontaktów.  

- Siedemnaście uczestniczek 

projektu pobudziło aktywność 

życiową, społeczną i zawodową.  

4. Urząd Marszałkowski 

w Lublinie.  

Projekt: „Twój wybór” – 

oddolna inicjatywa osób 

niepełnosprawnych (w ramach 

POKL). Projekt skierowany 

do osób niepełnosprawnych 

należących do Stowarzyszenia 

„Amazonek” lub innych 

kobiet posiadających status 

osoby niepełnosprawnej. 

- Ukończenie przez dwanaście 

uczestniczek warsztatów 

edukacyjno – motywacyjnych, oraz 

psychologicznych.  

- Uzyskanie zaświadczeń przez 

dwanaście osób o ukończeniu kursu 

komputerowego i kursu szycia 

patchworku. Udział dwunastu 

kobiet w wizycie studyjnej.  

 

 

5. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Lublinie. 

 Projekt: „Lubelski Telefon 

Zaufania „Amazonek”. 

Porady skierowane do osób 

dotkniętych rakiem piersi i ich 

rodzin.  

- Ułatwienie dostępu do wsparcia 

niepełnosprawnym kobietom 

„Amazonkom” i ich rodzinom. 

Wypromowano telefon zaufania na 

terenie całego woj. Lubelskiego. 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” 

6. Samorząd 

Województwa 

Lubelskiego. 

Mieszkańcy miejscowości. - Zagospodarowanie miejsca 

użyteczności publicznej na 

nowoczesny plac zabaw w 

miejscowości Zofiówka.  

- Rozwój infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej i 

promocja obszaru LGD poprzez 

stworzenie miejsca przyjaznego 

dziecku. 

7. Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego. 

Dzieci 6 – 9 lat.  - Wyrównanie szans edukacyjnych 

uczniów z klas 1 – 3 poprzez 

indywidualizację procesu 

kształcenia.  

- Stworzenie warunków 

umożliwiających indywidualną 

pracę nauczyciela z uczniem 

poprzez wyposażenie bazy w 
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Źródło: Opracowanie własne na postawie danych organizacji pozarządowych działających na terenie 

Powiatu Łęczyńskiego 

 

Jak wynika z powyższej tabeli najczęściej stowarzyszenia pozyskiwały fundusze na 

podejmowane przez siebie działania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz  

z Urzędu Marszałkowskiego. Rzadziej były to same gminy, powiat lub ministerstwo.  

W roku 2011 na terenie gminy Milejów działania dotyczyły aktywizacji i integracji 

osób niepełnosprawnych. W pozostałych gminach ważna była też aktywność stowarzyszeń 

skierowana wobec dzieci i młodzieży. Również rok ten był rokiem beatyfikacyjnym Jana 

Pawła II, stąd tez konkurs organizowany przez Powiat. W roku 2012 działania skierowane 

były na uaktywnienie osób niepełnosprawnych, tym razem jednak ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na aktywizację zawodową. Ważną inicjatywą było wsparcie osób 

niepełnosprawnych, zarówno przez psychologa, jak też wsparcie związane ze zwiększeniem 

jego dostępności poprzez utworzenie telefonu zaufania. Zwracano także uwagę na poprawę 

nowoczesne pomoce dydaktyczne.  

2013    

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Milejowie 

1. PFRON Rehabilitacja dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej. 

- Szeroko pojęta rehabilitacja i 

edukacja dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej.  

2. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Lublinie. 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

- Zwiększanie wiedzy osób 

niepełnosprawnych na temat 

Lubelszczyzny. 

3. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Lublinie. 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

- Integracja niepełnosprawnych 

uczestników ŚDS w Milejowie z 

innymi niepełnosprawnymi oraz 

lokalną społecznością – 

zwiększenie samodzielności osób 

niepełnosprawnych. 

4. Urząd gminy 

Milejów. 

Promocja gminy Milejów. - Promocja gminy Milejów.  

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” 

5. Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego. 

 Wychowankowie 

przedszkola. 

- Zmniejszenie nierówności w 

dostępie do edukacji przedszkolnej 

dzieci z terenów wiejskich w wieku 

3 – 4 lat z gminy Łęczna.  
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jakości kształcenia oraz poprawę infrastruktury związanej z edukacją. W roku 2013 działania 

dotyczyły głównie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem oraz 

zmniejszenia nierówności w dostępie do edukacji dzieci z terenów wiejskich. Wobec osób 

dorosłych działania koncentrowały się na zwiększaniu integracji ze środowiskiem lokalnym, 

podniesieniem stanu wiedzy osób niepełnosprawnych na temat Lubelszczyzny.                                             

Ogólnie można stwierdzić, że aktywność stowarzyszeń dotyczy znajomości potrzeb osób 

objętych przez te stowarzyszenia wsparciem i pomocą.  

 

Tabela nr 3.4:  Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2013r. 

l.p. Nazwa 

placówki 

Podmiot 

prowadzący 

Adres placówki Termin  

realizacji 

zadania 

Cel przeznaczenia 

 

1. 

 

Świetlica 

profilakty

czno- 

wychowa

wcza                             

w 

Bogdance 

 

 

Stowarzysze

nie Nasza 

Świetlica – 

Pomocna 

Dłoń, 

Bogdanka 

75,            

21-013 

Puchaczów 

 

Bogdanka 75, 

21-013 Puchaczów 

(przy Szkole 

Podstawowej)                

 

01.03.2013  

–  

31.12.2013 

1. Wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci z 

terenu Powiatu Łęczyńskiego” 

2. Z wnioskowanej dotacji 

zaplanowano pokrycie kosztów, 

w tym: dożywianie dzieci, 

materiały do zajęć, środki 

chemiczne i czystości, materiały 

biurowe, wypoczynek i turystykę, 

imprezy zewnętrzne, płace w 

świetlicy 

 

2. 

 

Świetlica 

profilakty

czno- 

wychowa

wcza  

Nadrybiu 

 

 

Stowarzysze

nie Nasza 

Świetlica – 

Pomocna 

Dłoń, 

Bogdanka 

75,             

21-013 

Puchaczów 

 

Nadrybie  88, 21-

013 Puchaczów 

/przy Szkole 

Podstawowej/ 

 

01.03.2013  

–  

31.12.2013 

1.Wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci z 

terenu Powiatu Łęczyńskiego” 

2. Z wnioskowanej dotacji 

zaplanowano pokrycie kosztów, 

w tym: dożywianie dzieci, 

materiały do zajęć, środki 

chemiczne i czystości, materiały 

biurowe, płace w placówce; 

obsługa księgowa i 

merytoryczna, zakup sprzętu i 

serwis, zakup doposażenia. 
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3. 

 

Świetlica 

profilakty

czno- 

wychowa

wcza  

Zawadowi

e 

 

Stowarzysze

nie Nasza 

Świetlica – 

Pomocna 

Dłoń, 

Bogdanka 

75,              

21-013 

Puchaczów 

 

w Zawadowie, 21-

013 Puchaczów 

/przy Szkole 

Podstawowej                  

w Zawadowie/             

 

01.03.2013  

–  

31.12.2013 

1. Wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci z 

terenu Powiatu Łęczyńskiego” 

2. Z wnioskowanej dotacji 

zaplanowano pokrycie kosztów, 

w tym: dożywianie dzieci, 

materiały do zajęć, środki 

czystości, materiały biurowe, 

wypoczynek i turystyka, płace,  

oraz koszty obsługi: obsługa 

księgowa i merytoryczna, serwis i 

zakup sprzętu komputerowego 

 

4. 

 

Świetlica 

profilakty

czno- 

wychowa

wcza  

Ciechanka

ch 

 

Stowarzysze

nie Nasza 

Świetlica – 

Pomocna 

Dłoń, 

Bogdanka 

75,              

21-013 

Puchaczów 

 

Ciechanki, 21-013 

Puchaczów 

/przy Szkole 

Podstawowej                 

w Ciechankach /               

 

01.03.2013  

–  

31.12.2013 

1. Wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci z 

terenu Powiatu Łęczyńskiego” 

2. Z wnioskowanej dotacji 

zaplanowano pokrycie kosztów, 

w tym: dożywianie dzieci, 

materiały do zajęć, środki 

chemiczne i czystości, materiały 

biurowe, płace w świetlicy,  

koszty obsługi: obsługa księgowa 

i merytoryczna zadania. 

 

 

5. Świetlica 

profilakty

czno- 

wychowa

wcza                              

w 

Spiczynie 

 

Stowarzysze

nie Nasza 

Świetlica – 

Pomocna 

Dłoń, 

Bogdanka 

75,  21-013 

Puchaczów 

przy Gimnazjum  

im. Jana Pawła II 

21-077  Spiczyn 

 

 

01.03.2013  

–  

31.12.2013 

1. Wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci z 

terenu Powiatu Łęczyńskiego” 

2. Z wnioskowanej dotacji 

zaplanowano pokrycie kosztów, 

w tym: dożywianie dzieci, 

wypoczynek i turystyka, płace, 

oraz koszty obsługi: obsługa 

księgowa, koordynator zadania 

oraz doposażenie. 
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6.  

Świetlica 

profilakty

czno- 

wychowa

wcza                              

w 

Albertowi

e 

 

Stowarzysze

nie Nasza 

Świetlica – 

Pomocna 

Dłoń, 

Bogdanka 

75,           

21-013 

Puchaczów 

 

Albertów 

21-013 Puchaczów 

/przy Szkole 

Podstawowej / 

 

 

 

01.03.2013  

–  

31.12.2013 

1. Wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci z 

terenu Powiatu Łęczyńskiego” 

2. Z wnioskowanej dotacji 

zaplanowano pokrycie kosztów, 

w tym: dożywianie dzieci, 

materiały do zajęć, środki 

czystości, materiały biurowe, 

wypoczynek i turystyka, płace,  

oraz koszty obsługi: obsługa 

księgowa i merytoryczna 

 

7. 

 

Świetlica 

profilakty

czno- 

wychowa

wcza                              

w 

Ostrówku 

 

Stowarzysze

nie Nasza 

Świetlica – 

Pomocna 

Dłoń, 

Bogdanka 

75,           

21-013 

Puchaczów 

 

Ostrówek 154 

21-013 Puchaczów 

/przy Szkole 

Podstawowej / 

 

 

 

01.03.2013  

–  

31.12.2013 

1. Wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci z 

terenu Powiatu Łęczyńskiego” 

2. Z wnioskowanej dotacji 

zaplanowano pokrycie kosztów, 

w tym częściowo: dożywianie 

dzieci, materiały do zajęć, 

materiały biurowe, wypoczynek  i 

turystykę,  koszty obsługi 

księgowej i merytorycznej 

zadania. 

 

 

8. 

 

Świetlica 

opiekuńcz

o-

wychowa

wcza                 

w Łęcznej 

 

Parafia p.w. 

św. Barbary 

w Łęcznej, 

21-010 

Łęczna,                 

Al. Jana 

Pawła II 97 

 

Al. Jana Pawła II 

97 

21-010 Łęczna 

 

 

01.03.2013  

–  

31.12.2013 

1. Wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci z 

terenu Powiatu Łęczyńskiego” 

2. Z wnioskowanej dotacji 

zaplanowano pokrycie kosztów, 

tzn. częściowo finansowane jest 

wynagrodzenie wychowawców, 

wyżywienie oraz organizacja 

wypoczynku letniego: transport, 

zakwaterowanie. 
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9. 

 

Świetlica 

opiekuńcz

o-

wychowa

wcza                 

w Łęcznej 

 

 

Parafia 

Rzymskokat

olicka  p.w. 

św. Marii 

Magdaleny  

w Łęcznej                         

21-010 

Łęczna, ul. 

Świętoduska 

2 

 

ul. Świętoduska 2 

21-010 Łęczna 

 

 

01.03.2013  

–  

31.12.2013 

1. Wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci z 

terenu Powiatu Łęczyńskiego” 

2. Z wnioskowanej dotacji 

planowane jest pokrycie kosztów: 

częściowo wynagrodzenia 

wychowawców, materiały 

pomocnicze do pracy z dziećmi,                            

art. spożywcze do przygotowania 

posiłków 

 

10. 

 

Świetlica 

profilakty

czno- 

wychowa

wcza                              

w Łęcznej 

 

 

Łęczyńskie 

Stowarzysze

nie  

Wyrównywa

nia szans”                 

21–010 

Łęczna, 

Jaśminowa 6 

 

ul. Jaśminowa 6 

21-010 Łęczna 

 

 

01.03.2013  

–  

31.12.2013 

1. Wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci z 

terenu Powiatu Łęczyńskiego” 

2. Z wnioskowanej dotacji 

zaplanowano pokrycie kosztów, 

w tym: podwieczorek,  

wynagrodzenia pracowników 

świetlicy,  organizacja półkolonii 

letnich,  organizacja Mikołajek, 

koszty obsługi zadania oraz 

zakup doposażenia świetlicy i 

promocji 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych agregowanych przez PCPR Łęczna 
 

 

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż  podmiotami prowadzącymi 

świetlice na terenie Powiatu Łęczyńskiego są organizacje pozarządowe. Są one bardzo 

aktywne w zakresie działalności na rzecz prowadzenia świetlic. Pozyskane dotacje 

wykorzystywane są m.in. na dożywianie dzieci, materiały do zajęć, środki chemiczne i 

czystości, materiały biurowe, organizację wypoczynku letniego - półkolonii letnich dla dzieci,  

organizację Mikołajek itp. Oferowana pomoc skupia się przede wszystkim na zapewnieniu 

zarówno potrzeb podstawowych, jaką jest wyżywienie dzieci, zapewnienie im 

bezpieczeństwa, jak również  potrzeb wyższego rzędu – przynależności do grupy, udział 

dzieci w imprezach kulturalnych. 
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3.4 Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu pomocy 

społecznej  
 

Działania w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Łęczyńskim prowadzą również 

liczne organizacje pozarządowe zestawione w tabeli nr 43. 

Tabela nr 3.5: Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Łęczyńskim

  

 Dane organizacji Zakres działalności: 

1 Regionalne Centum Trzeźwości 

,,Maksymilian” w Łęcznej 

 

ul. Jaśminowa 4,  

21-010 Łęczna 

tel.: 81 462 94 99 

e-mail:  

www.rct-maksymilian.cba.pl 

 

W swoich działaniu realizuje zadania takie jak: 

-pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom,  

-promocję alternatywnych  metod spędzania wolnego czasu, 

-naukę życia bez alkoholu,  

-pomoc w wychodzeniu z bezdomności poprzez organizację 

różnych  form pracy skierowanej do swoich członków, środowiska 

Łęcznej i okolicznych miejscowości naszej gminy i powiatu, w 

tym warsztaty, szkolenia, grupę wsparcia, punkt konsultacyjny, 

wyjazdy na ogólnopolskie spotkania  ruchu trzeźwościowego. 

2 CARITAS Archidiecezji Lubelskiej 

okręg Nr 10 w Łęcznej 

 

ul. Świętoduska 2,  

21-010 Łęczna 

tel: 081 752 35 82, 

e-mail: caritas.leczna@vp.pl 

CARITAS Okręg Nr 10 podejmuje działania  

na rzecz dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, 

dotkniętych patologią społeczna, a także sprawiających trudności 

wychowawcze. Caritas utworzyła świetlicę opiekuńczo –

wychowawczą. Realizuje ona program o charakterze 

profilaktycznym i terapeutycznym, akcentując problemy 

alkoholizmu i narkomanii. 

3 Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych 

 

 

ul. Akacjowa 11,  

21-010 Łęczna  

tel.: 81 462 73 76  

e-mail: sdsinfo@go2.pl 

 

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest integracja 

zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, a w 

szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi. 

   W ramach Stowarzyszenia został zorganizowany Klub 

Wolontariatu, który działa przy Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Łęcznej. Zrzesza wolontariuszy w różnym wieku. 
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4 Łęczyńskie Stowarzyszenie 

Wyrównywania Szans 

 

ul. Jaśminowa 6,  

21-010 Łęczna, 

tel: 081 462 70 03 

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, 

-prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji, 

-propagowanie idei wolontariatu itp. 

5 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Łęcznej 

ul. Świętoduska 2,  

21-010 Łęczna, 

tel: 081 75 24 016 

e mail: dca.leczna@psouu.org.pl 

            zk.leczna@psouu.org.pl 

 

Janowica, 21-070 Cyców 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło działa w obrębie dwóch placówek: 

-Dzienne Centrum Aktywności, 

(Łęczna ul. Świętoduska 2)- dla osób do 16 roku życia, gdzie 

prowadzi następujące działania: rehabilitacyjne, logopedyczne, 

ogólnorozwojowe, muzykoterapii, nauka gry na instrumentach, 

spotkania okolicznościowe, kursy dla rodziców, imprezy o 

charakterze rozrywkowym, pomoc psychologiczna i 

pedagogiczna, opieka lekarza neurologa. 

-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy,  

(21-070 Cyców) – dla osób powyżej 16 roku życia. Funkcjonuje w 

nim sześć pracowni tj.: gospodarstwo domowe - kulinarna, 

gospodarstwo domowe - ogrodnicza, plastyczno - rękodzielnicza, 

krawiecko - zabawkarska, poligraficzno - introligatorska, 

muzyczna. 

 

6 Punkt Konsultacyjny MONAR  

w Łęcznej 

 

ul. Placu Kościuszki 1,  

21-010 Łęczna, 

tel.: 81 462 87 21 

e-mail: pkmonar_lecznics@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,  
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 -skierowania do ośrodków stacjonarnych,  

-propagowanie życia wolnego od nałogów, uczenie  

  wrażliwości na innych, wzbudzanie wiary  

  w człowieka oraz jego możliwości,  

-współpraca ze szkołami, placówkami   

  wychowawczymi,  

-praca z osobami, które eksperymentują,   

  nadużywają substancji oraz z osobami   

  uzależnionymi, 

-pomoc osobom mającym problem z substancjami    

  psychoaktywnymi (narkotyki, alkohol) oraz  z uzależnieniami 

poza chemicznymi (hazard,  komputer), 

-współpraca z instytucjami zajmującymi się   

  podobną tematyką, 

-prowadzenie działalność profilaktycznej dla dzieci  

  i młodzieży w środowisku szkolnym  

  i pozaszkolnym, 

 

7 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 społecznym  

i zawodowym. Wszelkie inicjatywy, jakie podejmuje 

stowarzyszenie dążą do integracji „kobiet wiejskich  

i miejskich” w działaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz 

środowiska kobiecego 

 

8 Stowarzyszenie na Rzecz 

Aktywizacji Osób Bezrobotnych 

,,Szlak” 

 

Aleja Jana Pawła II 97,  

21-010 Łęczna 

tel.: 81 462 76 04,  

       0 607182 390 

e-mail: stowarzyszenieszlak@op.pl 

Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz aktywizacji 

zawodowej, współpracuje  

z instytucjami i osobami w zakresie rozwiązywania problemów 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz integruje 

społeczność lokalną poprzez inicjowanie działań mających na celu 

poprawę sytuacji społecznej, ekonomicznej i zdrowotnej oraz 

wsparcie duchowe i psychiczne dla osób bezrobotnych. 
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9 Stowarzyszenie możesz osiągnąć 

więcej ,,MOW” 

 

Podgłębokie 1a,  

21-070 Cyców 

tel.: 82 567 70 74,  

       82 567 78 63  

e-mail: 

stowarzyszeniemowagnieszka@wp.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. 

 

10 Stowarzyszenie ,,Podaj Dłoń’ 

 

Stara Wieś 62, 21-010 Łęczna 

tel.: 81 752 27 92  

e-mail: asiag.62@poczta.fm 

 

Podstawowe cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez: 

-działalność profilaktyczna oraz terapeutyczna na rzecz osób 

uzależnionych i współuzależnionych, 

-działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i 

młodzieży, 

-dobroczynna działalność na rzecz rodzin ubogich  

i patologicznych, 

-wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży, 

-przeciwdziałanie agresji oraz różnym formom przemocy, pomoc 

osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, 

-organizowanie szkoleń, 

-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

-działalność na rzecz osób bezrobotnych, 

-pomoc psychologiczna 

-promowanie i wspieranie dzieci uzdolnionych  

i wybitnych. 

11 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

w Milejowie 

 

ul. Spacerowa 6,  

21-020 Milejów 

tel.: 081 757 23 87 

e-mail: zk.milejow@psouu.org.pl 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania 

szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków 

przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenieich ku 

aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich 

rodzin. 

   Koło stara się o zapewnienie: 

-Dzieciom: wczesnej wielospecjalistycznej pomocy (w tym 

stymulacji rozwoju i usprawnienia), edukacji, rehabilitacji oraz 
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 rekreacji. 

- Młodzieży i dorosłym: przygotowania do pracy, pracy, 

kontynuowania nauki w toku doświadczeń życiowych, 

rehabilitacji, rekreacji, mieszkalnictwa chronionego, obrony 

prawnej, doradztwa, pomocy życiowej,  

-Rodzicom: wsparcia psychicznego, możliwości podnoszenia 

kompetencji pedagogicznych  

i rehabilitacyjnych, terapii, poradnictwa, pomocy prawnej i 

życiowej, pomocy bytowej. 

12 Stowarzyszenie Kobiet Amazonki 

ul. Krasnostawska 52 

21-010 Łęczna 

e-mail: amazonkileczna@wp.pl 

tel. 81 752 62 22,  

tel. kom. 509 907 550 

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 

 

 

13 Forum Kobiet Gminy Milejów 

 

ul. Partyzancka 13 a,  

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 społeczno- 

wychowawczej, oświatowo- kulturalnej, a także w zakresie 

poprawy warunków socjalno- bytowych oraz zdrowotnych;  

-aktywizacja zawodowa kobiet itp. 

14 Klub abstynenta ,,Aroka”  

w Cycowie 

 

ul. Nowa 1,  

21-070 Cyców 

tel.: 0 887 568 292 

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. 

15 Stowarzyszenie ,,Wieś-Ziółków- Cele Stowarzyszenia:  

mailto:amazonki@amazonki.pl
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Naszą Szansą” w Ziółkowie 

 

Ziółków, 21-077 Spiczyn  

tel. (0-81) 757 80 63 

 

-działania na rzecz integracji środowiska wsi  

  i gminy,  

-działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości    

  w środowisku, 

-działania na rzecz rozwoju kulturalnego  

  środowiska, 

-promocja nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie  

  i ochronie środowiska, 

-działania na rzecz poprawy pozycji społecznej,    

  ekonomicznej i kulturowej mieszkańców wsi, 

-ułatwianie dostępu do wiedzy i nauki dot. wsi,  

  rolnictwa,  

-współudział w inicjowaniu i koordynacji prac na  

  rzecz środowiska. 

   Stowarzyszenie organizuje również różnego rodzaju kursy i 

szkolenia kierowane do rolników. 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych organizacji pozarządowych działających na terenie  

Powiatu Łęczyńskiego 

 

Prezentowane powyżej treści wskazują, iż przeważającą liczbę organizacji 

pozarządowych stanowią stowarzyszenia. Formy wsparcia przez nie oferowane zależne są od 

charakteru i rodzaju grupy. Najczęściej są to działania prowadzone na rzecz zaspokajania 

potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych.  
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Rozdział 4.  Analiza SWOT problemów społecznych w  Powiecie 

Łęczyńskim 

 

W planowaniu strategicznym funkcjonują różne metody przedstawiania sytuacji 

obecnej i oceny uwarunkowań rozwojowych, a jedną z nich jest metoda analizy SWOT. 

Pozwala ona zobrazować bieżące, wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwiązywania 

problemów społecznych i rozwoju systemu pomocy społecznej Powiatu, w aspekcie 

potencjału własnego (mocnych i słabych stron) oraz oddziaływania otoczenia (szans  

i zagrożeń): 

 

1. Strengths (mocne strony) 

Pierwsza grupa to uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią silne strony polityki 

społecznej i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej wzmacnianiu (utrzymać je 

jako mocne, tworzą podstawy jej rozwoju).  

2. Weaknesses (słabe strony) 

Kolejna grupa uwarunkowań wewnętrznych, to te które stanowią słabe strony polityki 

społecznej, i które nie wyeliminowane będą ją osłabiać (ich oddziaływanie należy 

minimalizować).  

3. Opportunities (szanse w otoczeniu) 

Trzecim analizowanym czynnikiem były uwarunkowania zewnętrzne, tkwiące  

 otoczeniu, ale które mogą być traktowane jako szanse. Należy podkreślić, że przy 

odpowiednio podjętych działaniach mogą być wykorzystane jako czynniki sprzyjające 

rozwiązywaniu problemów społecznych. 

4. Threats (zagrożenia w otoczeniu) 

Ostatnią grupą są uwarunkowania zewnętrzne, tkwiące w otoczeniu, nie są 

bezpośrednio zależne od instytucji i społeczności powiatu, ale które mogą stanowić 

zagrożenie i bariery dla rozwiązywania problemów społecznych. 
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Przeprowadzone w poprzednich dwóch rozdziałach: Diagnoza problemów 

społecznych Powiatu Łęczyńskiego oraz Diagnoza społeczna Powiatu Łęczyńskiego stały się 

podstawą do opracowania analizy SWOT problemów społecznych Powiatu Łęczyńskiego. 

Ocenie poddano wybrane czynniki mające wpływ na rozwój sfery społecznej. 

 

Tabela nr 4.1: Mocne i słabe strony  

 

Mocne strony 

 

 

Słabe strony 

 

1. Funkcjonowanie instytucjonalnego i 

środowiskowego systemu wsparcia: SP ZOZ, 

PCPR, OPS, Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Kijanach, Powiatowego 

Zakładu Aktywności Zawodowej i Ośrodka 

Rewalidacyjno-Wychowawczego. 

2. Wykwalifikowana i zaangażowana kadra 

pomocy społecznej (systematycznie 

podnosząca kwalifikacje zawodowe i  

doświadczona zawodowo). 

3. Rozpoznanie potrzeb społeczności powiatu  

poprzez profesjonalną pracę służb 

społecznych. 

4. Współpraca podmiotów  działających w 

obszarze pomocy społecznej na różnych 

szczeblach samorządu terytorialnego. 

5. Tworzenie gminnych zespołów ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 

przyjęcie przez nie interdyscyplinarnej 

metody pracy. 

6. Działalność PCPR w zakresie wsparcia osób 

niepełnosprawnych oraz rodzin 

dysfunkcyjnych i doświadczających 

kryzysów. 

7. Działania publicznych służb zatrudnienia 

skierowane do osób marginalizowanych z 

wykorzystaniem aktywnych instrumentów 

rynku pracy. 

8. Aktywizacja osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy poprzez PUP, PCPR, projekty 

społeczne. 

9. Stworzenie systemu pieczy zastępczej. 

10. Możliwość korzystania z nowych 

instrumentów pracy: asystent rodziny, 

koordynator. 

11. Rozwinięte specjalistyczne poradnictwo. 

12. Rozwinięta sieć środowiskowych domów 

samopomocy. 

 

1. Niewystarczające środki na świadczenia 

pomocy społecznej. 

2. Niedobór kadr pomocy społecznej, co 

skutkuje brakiem możliwości prowadzenia 

właściwej specjalistycznej pracy z rodzinami 

problemowymi. 

3. Obciążenie pracowników sfery społecznej 

zbyt dużą ilością zadań co uniemożliwia 

prowadzenie efektywnej pracy przy 

wzrastającej liczbie osób ubiegających się o 

pomoc społeczną. 

4. Niski poziom wynagrodzeń pracowników 

pomocy społecznej, a co za tym idzie niski 

prestiż zawodu. 

5. Niedostateczna systemowa opieka nad 

osobami starszymi (brak DPS oraz placówki 

wsparcia dziennego). 

6. Słaba infrastruktura socjalna (budownictwo 

komunalne, socjalne, brak mieszkań 

chronionych, jadłodajni, schroniska i 

noclegowni dla bezdomnych). 

7. Brak możliwości udzielania schronienia w 

sytuacji interwencji kryzysowej. 

8. Brak rodziny zastępczej pełniącej rolę 

pogotowia opiekuńczego, brak rodzinnego 

domu dziecka. 

9. Niebezpieczeństwo uzależnienia się klientów 

pomocy społecznej od udzielanych 

świadczeń, „dziedziczenia biedy” 

10. Niewystarczająca aktywność osób 

niepełnosprawnych. 

11. Słaba współpraca instytucji pomocowych. 
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13. Pozyskiwanie środków finansowych na 

realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej.  

14. Realizacja  programów na rzecz osób 

niepełnosprawnych, osób uzależnionych i 

współuzależnionych, osób mających 

problemy opiekuńczo – wychowawcze i grup 

wykluczonych społecznie, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

15. Wdrożenie programu ochrony zdrowia 

psychicznego kładącego nacisk na prace 

środowiskową, a nie instytucjonalną. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela nr 4.2: Szanse i zagrożenia 

 

Szanse 

 

 

Zagrożenia 

 

1. Rozbudowana sieć szkół podstawowych, 

gimnazjów i średnich, placówek wsparcia 

dziennego, infrastruktury sportowej, 

rekreacyjnej. 

2. Profilaktyka zdrowia i uzależnień 

prowadzona w szkołach, moda na zdrowy 

styl życia. 

3. Położenie i bliskość dużego miasta. 

4. Realizacja projektów społecznych 

mających na celu podniesienie kompetencji 

i kwalifikacji kadr pomocy społecznej. 

5. Dostępność środków pomocowych PFRON 

na wsparcie osób niepełnosprawnych. 

6. Wsparcie służb społecznych ze strony NGO 

w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

 

 

 

 

1. Powiększanie się sfery ubóstwa i bezrobocia 

oraz towarzyszące temu rozwarstwienie 

społeczne. 

2. Brak inwestycji gospodarczych. 

3. Brak nowych miejsc pracy, w tym dla osób 

niepełnosprawnych. 

4. Zmniejszające się dochody samorządów 

gminnych i powiatowego. 

5. Wzrost liczby osób uzależnionych od 

alkoholu i innych używek, a co za tym idzie 

demoralizacji i przestępczości 

młodocianych. 

6. Likwidacja gminnych posterunków Policji. 

7. Migracja zarobkowa (czasowa i stała) 

powodująca rozpad rodziny. 

8. Eurosieroctwo, w szczególności 

nieujawnione przez służby społeczne. 

9. Negatywne postawy wynikające z zaniku 

wzorców wychowawczych i rodzinnych. 

10. Starzenie się społeczeństwa. 

11. Brak strategicznego planowania, 

koncentrowanie się na doraźnych 

rozwiązaniach. 

12. Niedostateczna współpraca pomiędzy 

jednostkami sfery pomocy społecznej,  

a oświatą, ochroną zdrowia, organizacjami 

pozarządowymi. 

13. Niewystarczające uczestnictwo obywateli w 

rozwiązywaniu problemów istotnych dla 

społeczności lokalnych, brak partycypacji 

społecznej. 

14. Brak zaangażowania społeczności lokalnej 

w działalność NGO, nierozwinięte 
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społeczeństwo obywatelskie. 

15. Słaby dostęp do informacji na temat 

organizacji pozarządowych i ich celów 

statutowych. 

16. Istniejące bariery mentalne, kulturowe, 

powodujące ocenę człowieka przez pryzmat 

jego niepełnosprawności, co wpływa 

negatywnie na integrację społeczną tych 

osób. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Jak już zostało stwierdzone, analiza SWOT stanowi jednocześnie uzasadnienie dla 

wybranych w strategii celów strategicznych.  
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Rozdział 5.  Cele strategiczne i kierunki oddziaływań 

 

Cel strategiczny: Tworzenie warunków umożliwiających udział w życiu i rozwoju 

społeczności lokalnej osobom i grupom wykluczonym społecznie oraz zagrożonych takim 

wykluczeniem poprzez podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia im niezbędnych 

warunków bytowych i wychowawczych. 

Kierunki oddziaływań: 

Wskazane poniżej kierunki priorytetowe podejmowanych działań mają na celu 

zapewnienie warunków uczestnictwa w rozwoju społeczności osobom i grupom 

wykluczonym społecznie oraz zagrożonych takim wykluczeniem, które nie będą pogłębiały 

lokalnych zróżnicowań poziomu życia, a także służyć będą zniwelowaniu różnic, które 

powstały wcześniej. 

Kierunki działania zostały wyznaczone w oparciu o : 

1. Celowość, racjonalność i sensowność podejmowanych działań opartą o adekwatną 

ocenę sił i środków przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów.  

2. Zasady prawidłowego funkcjonowania strategii tj.: pomocniczości, akceptacji 

społecznej, aktywności i zaangażowania społecznego, kompleksowości, powszechności.  

Opierając się o dokonaną diagnozę wyznaczone zostały następujące kierunki 

priorytetowe: 

1. Intensyfikacja działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu zjawiska 

wykluczenia społecznego. Dążenie do zapewnienie niezbędnego wsparcia w procesie 

reintegracji społecznej osób, rodzin i grup społecznych podlegających wykluczeniu. 

2. Przeciwdziałanie niewydolności wychowawczej. 

3. Wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych, w podeszłym wieku i ubogich
36

. 

 

                                                           

36
 Źródło: opracowanie własne 
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Rozdział 6.  Realizacja i monitorowanie działań zawartych w 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Łęczyńskim 

 

Realizacja działań zawartych w niniejszej Strategii polegać będzie w pierwszej 

kolejności na aktualizacji. Bardzo ważnym elementem jest jej skuteczne wdrażanie  

i zarządzanie. Bieżąca aktualizacja Strategii jest ważna ze względu na konieczność 

zachowania elastyczności niniejszego dokumentu wobec zmieniających się uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych płynących z otoczenia i wpływających na rozwój i pozycję 

Powiatu Łęczyńskiego. Stworzenie mechanizmu aktualizacji Strategii pozwala, by dokument 

ten nie pozostawał tylko martwym zapisem,  a wręcz przeciwnie, by ukazywał aktualne 

kierunki spójnego, zrównoważonego   i harmonijnego rozwoju wsparcia społecznego. 

Dla potrzeb niniejszego dokumentu strategicznego przyjęto, iż monitoring polegać 

będzie na bieżącej kontroli, na stałym gromadzeniu danych oraz ich analizie, co pozwoli 

kolejno ocenić stopień realizacji strategii. 

Monitorowanie strategii odbywać się będzie zarówno w odniesieniu do 

zaprezentowanych tutaj danych statystycznych, bieżącej analizy warunków otoczenia – 

przesłanek, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na rozwój powiatu, 

bądź też go hamujących, a także w odniesieniu do przyjętych wybranych wskaźników 

realizacji strategii. 

Bardzo ważny jest wówczas aspekt modyfikacji założonych celów i przyjętych 

kolejno zadań. 

Za bieżący monitoring dokumentu strategicznego odpowiedzialny będzie Zespół 

Zadaniowy ds. strategii. 

Podstawowym dokumentem w procesie monitoringu Strategii będzie coroczny raport 

z realizacji strategii, przygotowywany na podstawie:  

 sprawozdawczości OPS –ów;  

 statystyk prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w Lublinie (GUS), 

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w Lublinie (WUP) oraz Obserwatorium 

Integracji Społecznej, które funkcjonuje przy ROPS w Lublinie oraz innych będących w 



STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 

NA LATA 2014-2020 

88 

dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego;  

 informacji udzielanych przez podmioty zaangażowane we wdrażanie strategii. 

Raport będzie dotyczył monitoringu zmian czynników determinujących działania 

pomocy społecznej w powiecie oraz monitoringu realizacji celów Strategii – stopnia 

zaawansowania wdrażania Planu.  Nadzór nad realizacją i monitoringiem pełnić będzie 

Dyrektor PCPR. Raporty będą miały formę załączników, uchwalanych przez Radę Powiatu. 

Raporty rejestrowane będą w specjalnie do tego celu stworzonym formularzu. 
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Załączniki  

Działania planowane do realizacji w ramach kierunku priorytetowego : Intensyfikacja działań 

zmierzających do zapobiegania powstawaniu zjawiska wykluczenia społecznego 

1. Zwiększenie dostępności usług służących profilaktyce i wczesnej interwencji w zakresie 

nadużywania alkoholu oraz uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych: 

- działania polegające na wdrażaniu programów profilaktyczno-terapeutycznych, 

interwencyjnych, kampanii informacyjnych w w/w zakresie. 

 

Działania 

planowane do 

realizacji 

wskaźnik Zakładany wzrost wartości wskaźnika w 

kolejnych latach 

Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

2014-15 2016-17 2018-19 2020 

Zakup usług w 

formie terapii 

uzależnień, 

udzielanie 

świadczeń 

liczba osób 

w terapii 

     

Zakup usług w 

formie profilaktyki 

i edukacji, 

szkolenia, 

kampanie i imprezy 

liczba 

konferencji 

i szkoleń 

     

 

2. Rozwój form w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych: 

- działania obejmujące swoim zakresem tworzenie i realizację programów reintegracji 

zawodowej osób bezrobotnych, organizacji i wdrażaniu działań zatrudnieniowych tj.: roboty 

publiczne, staże, prace społecznie użyteczne oraz inne formy wsparcia, w tym finansowane ze 

środków UE. 

Działania 

planowane do 

realizacji 

wskaźnik Zakładany wzrost wartości wskaźnika w 

kolejnych latach 

Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

2014-15 2016-17 2018-19 2020 

Zlecanie organizacjom 

pozarządowym 

prowadzenia klubów 

integracji społecznej 

liczba klubów 

integracji 

społecznej 

prowadzonych przez 

organizacje 

pozarządowe 
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Reintegracja 

zawodowa i społeczna 

w 

klubach integracji 

społecznej 

liczba uczestników 

klubów Integracji 

społecznej 

     

Roboty publiczne liczba osób 

zatrudnionych w 

ramach 

robót publicznych 

     

prace społecznie 

użyteczne 
liczba osób 

zatrudnionych w 

ramach prac 

społecznie 

użytecznych 

     

Organizowanie staży 

zawodowych 

liczba osób 

zatrudnionych w 

ramach staży 

zawodowych 

     

Aktywizacja osób 

korzystających z 

pomocy społecznej z 

wykorzystaniem 

narzędzia kontraktu 

socjalnego, w tym w 

ramach projektów 

systemowych pomocy 

społecznej, priorytetu 

7, programu 

operacyjnego „Kapitał 

Ludzki” 

liczba realizowanych 

kontraktów socjalnych 

/ 

liczba osób 

realizujących 

kontrakty 

z POKL 

     

 

3. Zapewnienie wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych i nieporadnych życiowo, w celu 

umożliwienia im kontynuacji pełnienia ról społecznych i zawodowych: 

- działania obejmujące swoim zakresem: interwencje kryzysową, poradnictwo 

specjalistyczne, terapię rodzinną, pracę socjalna oraz inne formy pomocy w zależności od 

indywidualnych potrzeb oraz dostępnych możliwości. 

Działania 

planowane do 

realizacji 

wskaźnik Zakładany wzrost wartości wskaźnika w 

kolejnych latach 

Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

2014-15 2016-17 2018-19 2020 

Środowiskowe domy 

samopomocy 

prowadzone przez 

jednostki 

publiczne 

liczba miejsc w 

jednostkach 

publicznych 

     

Zlecenie prowadzenia 

środowiskowych 

domów 

samopomocy 

organizacjom 

pozarządowym 

liczba miejsc w 

jednostkach 

prowadzonych przez 

organizacje 

pozarządowe 

     

Realizacja 

specjalistycznych 

usług 

liczba osób, objętych 

świadczeniami w 

formie 
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opiekuńczych dla osób 

z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

specjalistycznych 

usług 

opiekuńczych 

Poradnictwo prawne i 

psychologiczne 

skierowane do osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi 

liczba porad      

Świadczenia z pomocy 

społecznej 

skierowane do osób 

opuszczających 

zakłady karne 

liczba osób 

opuszczających 

zakłady karne, 

objętych 

świadczeniami 

finansowymi 

z pomocy społecznej 

     

Interwencja kryzysowa Liczba interwencji      

Zlecanie prowadzenia 

mieszkań 

chronionych, 

organizacjom 

pozarządowym 

liczba miejsc w 

mieszkaniach 

chronionych 

     

Poradnictwo 

psychologiczne dla 

osób będących w 

kryzysie 

liczba porad      

Poradnictwo i terapia 

rodzinna dla 

osób będących w 

kryzysie 

liczba porad i spotkań 

terapeutycznych 
     

Poradnictwo 

telefoniczne 

liczba rozmów 

telefonicznych 
     

Program ochrony ofiar 

przemocy w 

rodzinie 

liczba osób objętych 

wsparciem 

w ramach programu 

     

Program 

korekcyjnoedukacyjny 

dla sprawców 

przemocy domowej 

liczba sprawców 

objętych programem 
     

Program ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie 

liczba osób objętych 

wsparciem w 

ramach programu 

     

Organizacja 

konsultacji dla 

osób uzależnionych 

liczba osób przyjętych 

w Punkcie 

Konsultacyjnym 

     

Wystąpienia w sprawie 

przymusowego 

leczenia 

odwykowego 

liczba osób wobec 

których podjęto 

działania w procedurze 

zobowiązania 

do leczenia 

odwykowego 

     

 

 

 

 Przedsięwzięcia i działania planowane do realizacji w ramach kierunku 

priorytetowego pn. „Przeciwdziałanie niewydolności wychowawczej.  

 
1. Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionej w formach najbardziej zbliżonych 

do środowiska rodzinnego, na czas kryzysu rodziny naturalnej 
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Działania 

planowane do 

realizacji 

wskaźnik Zakładany wzrost wartości wskaźnika w 

kolejnych latach 

Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

2014-15 2016-17 2018-19 2020 

Zawodowe 

specjalistyczne rodziny 

zastępcze 

Liczba rodzin      

Zawodowe rodziny 

zastępcze o 

charakterze pogotowia 

rodzinnego 

liczba rodzin      

Zapewnienie 

całodobowej opieki i 

wychowania dzieciom 

i młodzieży w 

ramach rodzin 

zastępczych 

liczba rodzin      

Wielofunkcyjne 

placówki 

opiekuńczo -

wychowawcze 

liczba miejsc      

Placówki opiekuńczo - 

wychowawcze 

typu socjalizacyjnego 

Liczba miejsc      

Ośrodki szkolno-

wychowawcze 

Liczba miejsc      

Mieszkania chronione 

dla 

usamodzielniających 

się 

wychowanków 

      

Częściowe pokrywanie 

kosztów 

utrzymania dzieci z 

powiatu w 

placówce opiekuńczo-

wychowawczej 

poza powiatem 

Liczba dzieci      

Częściowe pokrycie 

kosztów 

utrzymania dzieci 

spoza powiatu  w 

wielofunkcyjnej 

placówce opiekuńczo-

wychowawczej 

w Kijanach 

Liczba dzieci      

Udzielenie pomocy 

mającej na celu 

życiowe 

usamodzielnienie i 

integrację 

liczba osób objętych 

pomocą  

ze środowiskiem osób 

Liczba osób 

objętych pomocą 
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opuszczających 

rodziny zastępcze, 

placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze i in. 

Realizacja 

indywidualnych 

programów 

usamodzielnienia 

liczba realizowanych 

indywidualnych 

programów 

usamodzielnienia 

     

Realizacja programu 

pieczy zastępczej na 

rzecz dzieci 

przebywających  w 

rodzinach zastępczych 

Liczba rodzin objętych 

pomocą koordynatora 

pieczy zastępczej 

     

Organizacja szkoleń 

dla rodziców 

zastępczych 

Liczba osób biorących 

udział w szkoleniach 
     

Realizacja programu 

pomocy woluntarnej na 

rzecz dzieci z rodzin 

liczba rodzin objętych 

pomocą 

wolontariuszy 

objętych pomocą 

społeczną 

liczba rodzin objętych 

pomocą 

wolontariuszy 

     

 

2. Zapewnienie wsparcia rodzinom wychowującym dzieci i młodzież, w sytuacjach 

kryzysowych i braku zaradności życiowej, w celu umożliwienia podejmowania lub 

kontynuacji pełnienia ról społecznych i zawodowych, a w konsekwencji zapewnienia 

w rodzinach właściwej opieki i wychowania funkcjonującym w nich dzieciom 

i młodzieży. 

Działania 

planowane do 

realizacji 

wskaźnik Zakładany wzrost wartości wskaźnika w 

kolejnych latach 

Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

2014-15 2016-17 2018-19 2020 

Poradnictwo 

psychologiczne 

skierowane do rodzin 

wychowujących dzieci 

Liczba porad      

Poradnictwo 

pedagogiczne 

skierowane do rodzin 

wychowujących dzieci 

Liczba porad      

Poradnictwo i terapia 

rodzinna 
Liczba porad i spotkań 

terapeutycznych 
     

Interwencja kryzysowa liczba interwencji      

Przyznawanie i 

realizowanie 

świadczeń rodzinnych 

liczba 

świadczeniobiorców 

w zakresie świadczeń 

rodzinnych 

     

Realizacja świadczeń 

dla rodzin w 

tym wielodzietnych i 

niepełnych: 

zasiłki celowe i celowe 

liczba osób w 

gospodarstwach, 

w tym wielodzietnych 

i 

niepełnych objętych 
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specjalne 

oraz składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

świadczeniami 

pieniężnymi 

Realizacja świadczeń 

dla rodzin w 

tym wielodzietnych i 

niepełnych: 

posiłki dla dzieci 

liczba osób w 

gospodarstwach, 

w tym wielodzietnych 

i 

niepełnych objętych 

świadczeniami 

     

Realizacja świadczeń 

dla rodzin w 

tym wielodzietnych i 

niepełnych: 

zasiłki okresowe 

liczba osób w 

gospodarstwach, 

w tym wielodzietnych 

i 

niepełnych objętych 

świadczeniami 

pieniężnymi 

     

Praca socjalna wobec 

rodzin z 

dziećmi 

liczba rodzin z dziećmi 

objęta 

pracą socjalną 

     

Realizacja kontraktów 

socjalnych, 

w tym w ramach 

projektów 

systemowych pomocy 

społecznej, 

priorytetu 7, programu 

operacyjnego Kapitał 

Ludzki 

liczba realizowanych 

kontraktów socjalnych 

/ liczba 

osób realizujących 

kontrakty z 

POKL 

     

Realizacja usługi 

asystenta 

rodzinnego 

Liczba rodzin objętych 

usługą 
     

 

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych, w podeszłym wieku i ubogich 

 

1. Wykorzystanie potencjału i aktywizacja osób niepełnosprawnych, starszych, w 

podeszłym wieku, ubogich: 

- działania skierowane na rozwijaniu holistycznego podejścia do rehabilitacji i aktywizacji 

osób zagrożonych wykluczaniem społecznym mające na celu motywowanie osoby 

niepełnosprawnej do poszukiwania możliwości rozwoju oraz różnych pól aktywności 

społecznej i zawodowej 

Działania 

planowane do 

realizacji 

wskaźnik Zakładany wzrost wartości wskaźnika w 

kolejnych latach 

Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

2014-15 2016-17 2018-19 2020 

Kampania 

informacyjno 

edukacyjna w 

zakresie 

liczba 

organizowanych 

kampanii 

1 1 1 1 PCPR/MOPS/GOPS 
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kształtowania 

właściwych postaw 

wobec 

niepełnosprawności 

Przedsięwzięcia i 

imprezy 

integracyjne 

liczba 

dofinansowanych 

przedsięwzięć 

    PCPR 

Obsługa 

Powiatowej 

Społecznej Rady 

ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

sprawy 

przekazywane 

Radzie i Zespołowi 

     

Dążenie do 

zapewnienia 

równości szans na 

rynku pracy dla 

osób 

niepełnosprawnych 

liczba ofert pracy 

pozyskanych dla 

osób 

niepełnosprawnych 

    PUP 

Dążenie do 

zapewnienia 

równości szans na 

rynku pracy dla 

osób 

niepełnosprawnych 

liczba osób 

biorących 

udział w 

szkoleniach 

zawodowych dla 

osób 

niepełnosprawnych 

    PUP, PCPR. GOPS, 

MOPS 

Dofinansowanie 

sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki 

osób 

niepełnosprawnych 

liczba 

dofinansowanych 

przedsięwzięć / 

oraz liczba 

uczestników 

     

Dofinansowanie 

likwidacji barier 

architektonicznych, 

w komunikowaniu 

się i technicznych 

liczba umów 

zawartych z 

osobami 

niepełnosprawnymi 

w sprawie 

likwidacji barier 

     

Rehabilitacja 

społeczna osób 

niepełnosprawnych 

liczba miejsc w 

Warsztatach 

Terapii Zajęciowej 

     

Dofinansowanie 

działalności 

Warsztatów Terapii 

Zajęciowej 

liczba Warsztatów 

Terapii Zajęciowej 

     

Dofinansowanie 

uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych 

liczba osób którym 

przyznano 
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i ich opiekunów w 

turnusach 

rehabilitacyjnych 

dofinansowanie 

Dofinansowanie do 

zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, 

przedmiotów 

ortopedycznych i 

środków 

pomocniczych 

liczba osób którym 

przyznano 

dofinansowanie 

     

Organizowanie 

wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych 

w Środowiskowych 

Domach 

Samopomocy 

liczba miejsc w 

środowiskowych 

domach 

samopomocy 

     

Współpraca z 

organizacjami 

pozarządowymi w 

zakresie zlecania 

prowadzenia 

Środowiskowych 

Domów 

Samopomocy 

liczba 

współpracujących 

organizacji 

pozarządowych 

     

Zapewnienie 

całodobowej opieki 

w domach pomocy 

społecznej dla osób 

niepełnosprawnych 

liczba miejsc w 

publicznych 

domach pomocy 

społecznej 

     

Zlecenie 

prowadzenia 

domów pomocy 

społecznej dla osób 

niepełnosprawnych, 

organizacjom 

pozarządowym 

liczba miejsc w 

domach pomocy 

społecznej 

prowadzonych 

przez organizacje 

pozarządowe 

     

Świadczenie pracy 

socjalnej wobec 

rodzin, w których 

występuje problem 

niepełnosprawności 

i starości 

liczba rodzin, w 

których występuje 

problemem 

niepełnosprawności 

i starości objętych 

pracą socjalną 

     

Aktywizacja osób 

korzystających z 

pomocy społecznej 

z wykorzystaniem 

narzędzia kontraktu 

liczba osób 

realizujących 

kontrakty socjalne / 

liczba osób 

realizujących 
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socjalnego, w tym 

w ramach 

projektów 

systemowych 

pomocy społecznej, 

priorytetu 7, 

programu 

operacyjnego 

„Kapitał Ludzki” 

kontrakty z POKL 

Realizacja 

Powiatowego 

Programu Działań 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

liczba osób 

realizujących 

program 

     

Realizacja usługi 

asystenta osoby 

niepełnosprawnej 

liczba osób      

Realizacja 

świadczeń w 

formie 

specjalistycznych 

usług opiekuńczych 

dla rodzin z 

dziećmi 

niepełnosprawnymi 

liczba rodzin      

Prowadzenie 

ośrodka 

rewalidacyjno-

wychowawczego 

dla dzieci 

niepełnosprawnych 

liczba dzieci 

przebywających w 

ośrodku 

     

 

2. Organizowanie wsparcia osobom starszym:  

- działania skierowane na organizacje form wsparcia środowiskowego dla osób 

starszych, służących rozwijaniu różnorodnych form aktywności w tym zajęć 

kulturalnych , rehabilitacyjnych i  rekreacyjnych  

 

 

Działania 

planowane do 

realizacji 

wskaźnik Zakładany wzrost wartości wskaźnika w 

kolejnych latach 

Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

2014-15 2016-17 2018-19 2020 
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Prowadzenie 

ośrodków wsparcia 

dla osób starszych 

przez jednostki 

publiczne 

liczba miejsc      

Realizacja 

świadczeń w 

formie usług 

opiekuńczych w 

miejscu 

zamieszkania 

liczba osób 

starszych objętych 

świadczeniami w 

formie usług 

opiekuńczych 

     

Prowadzenie 

domów pomocy 

społecznej dla osób 

starszych, przez 

jednostki publiczne 

liczba miejsc w 

jednostkach 

publicznych 

     

Zlecenie 

prowadzenia 

domów 

pomocy społecznej 

dla osób 

starszych, 

organizacjom 

pozarządowym 

liczba miejsc w 

jednostkach 

prowadzonych 

przez 

organizacje 

pozarządowe 

     

Pokrywanie 

wydatków 

związanych z 

pobytem 

mieszkańców w   

DPS poza terenem 

Powiatu 

liczba osób      

Świadczenie pracy 

socjalnej wobec 

rodzin, w których 

występuje problem 

niepełnosprawności 

i starości 

liczba rodzin, w 

których 

występuje 

problemem 

niepełnosprawności 

i starości objętych 

pracą socjalną 

     

 

  

    3.   Tworzenie warunków i programów zapobiegających powstawaniu sytuacji 

bezdomności: 

- działania skierowane na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej 

oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i pracy socjalnej wobec osób zagrożonych 

bezdomnością, 

Działania 

planowane do 

wskaźnik Zakładany wzrost wartości wskaźnika w 

kolejnych latach 

Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 
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realizacji 2014-15 2016-17 2018-19 2020 

Poradnictwo 

prawne skierowane 

do osób 

zagrożonych 

bezdomnością 

Liczba porad      

Świadczenia z 

pomocy społecznej 

dla osób 

zagrożonych 

bezdomnością 

Liczba osób      

Przyznawanie i 

realizowanie 

świadczeń w 

formie dodatków 

mieszkaniowych 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

     

 

 

4.Budowa systemu współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej, osób 

prywatnych i przedsiębiorców działających na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, w 

podeszłym wieku, ubogich 

 

Działania 

planowane do 

realizacji 

wskaźnik Zakładany wzrost wartości wskaźnika w 

kolejnych latach 

Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

2014-15 2016-17 2018-19 2020 

       

       

       

       

 

 

 

 


