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WSTĘP 
 
 W pracach nad opracowaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych           

w Powiecie Wyszkowskim w latach 2008-2015” (zwanej dalej Strategią) obejmującej zadania 

wynikające  z uregulowań prawnych, w tym z ustawy o samorządzie powiatowym   i ustawy 

o pomocy społecznej  wykorzystane zostały obowiązujące dokumenty planistyczne 

województwa, powiatu i gmin, a takŜe materiały i opracowania udostępnione m.in. przez: 

Urząd Statystyczny, Powiatowy Urząd Pracy i Policję, Urzędy Gmin, Gminne Ośrodki 

Pomocy Społecznej, Wydział Oświaty, SPZOZ w Wyszkowie i inne jednostki działające 

w powiecie  wyszkowskim.  

Dokument ten powstał na bazie istniejących systemów wsparcia i jest spójny                           

z ”Narodowym Planem Rozwoju,” „Strategią Województwa w Zakresie Polityki Społecznej 

do Roku 2015”,  „Strategią ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu do roku 2015”, „Powiat 

Wyszkowski - Priorytety Rozwoju 2015”, „Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Powiatu 

Wyszkowskiego na lata 2007-2013” oraz „Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Wyszkowskiego na lata 2004-2006” z uwzględnieniem kolejnego okresu programowania Unii 

Europejskiej na lata 2007-2013. 

Treść niniejszej Strategii poddana była konsultacji społecznej, głównie poprzez 

przeprowadzenie ankiety skierowanej do samorządów gminnych i samorządu powiatowego.   

Zdobyte w toku konstruowania Strategii informacje pozwoliły  na stworzenie diagnozy 

problemów społecznych występujących w powiecie wyszkowskim, wyznaczenie celów 

strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań umoŜliwiających osobom i rodzinom 

przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości.  

Dzięki Strategii moŜliwe jest planowanie rozwoju wyznaczonych obszarów polityki 

społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego oraz podejmowanie racjonalnych działań na 

rzecz podnoszenia jakości Ŝycia mieszkańców powiatu. Strategia wskazuje wspólny kierunek 

działań dla wszystkich podmiotów (samorządów terytorialnych, instytucji, organizacji 

pozarządowych i innych partnerów społecznych) działających w obszarze polityki społecznej. 

Strategia określa w szczególności kierunki działań zmierzających do przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, wyrównywaniu szans osobom niepełnosprawnym, pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpracy  

z organizacjami pozarządowymi.     
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Dzięki diagnozie problemów społecznych w powiecie, zebraniu informacji na temat 

sytuacji społecznej oraz analizie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego głównych obszarów 

problemowych polityki społecznej  -  moŜliwe zostało ustalenie misji polityki społecznej, 

wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych oraz działań niezbędnych do ich realizacji.  

Istotne znaczenie dla powodzenia realizacji Strategii ma ustawiczny monitoring i ewaluacja, 

albowiem tylko ciągła ocena jej wdraŜania zapewni zgodność efektów końcowych  

z przyjętymi załoŜeniami. 

 

 

  W Strategii uwzględniono stopień rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, 

zwłaszcza w kontekście moŜliwości wykorzystania jego społecznego potencjału. Celem 

określenia właściwych celów i kierunków działań podjęto społeczną dyskusję nad kondycją          

i wizją rozwoju powiatu.  

  Analiza mocnych i słabych stron wskazała moŜliwe i konieczne obszary aktywności 

społecznej prowadzące do tworzenia sprawnego systemu pomocy i rozwiązywania 

problemów społecznych mieszkańców powiatu oraz pozwoliła określić cele strategiczne                 

i operacyjne. 

Narzędziami realizacji Strategii są plany i programy operacyjne. Programy są dokumentami 

kroczącymi, korygowanymi w zaleŜności od zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym 

powiatu. Aktualnie są to następujące dokumenty: 

 

• Plan Rozwoju Lokalnego; 

• Wieloletni Plan Inwestycyjny; 

• Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych; 

• Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy; 

• Powiatowy Program Aktywności Lokalnej; 

• Powiatowy Program Poprawy Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczne Mazowieckie - 

Bezpieczny Powiat Wyszkowski 2008-2010”; 

• Program Naprawczy Dochodzenia do Standardu DPS w Brańszczyku; 

• Program Naprawczy Dochodzenia do Standardu Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach; 

• Program „Poradnictwo Specjalistyczne”. 
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NaleŜy pokreślić, iŜ Strategia jest dokumentem planowania długookresowego 

oddziaływania społecznego oraz istotnym czynnikiem sprzyjającym redukcji niepoŜądanych 

zjawisk społecznych – w tym bezrobocia i marginalizacji obszarów wiejskich.  

O ostatecznym znaczeniu i wartości Strategii z pewnością zadecydują zawarte  w 

dokumencie  priorytety i praktyczne działania niezbędne do realizacji celów. Dlatego w 

pracach nad Strategią tak waŜny był udział praktyków, a takŜe etap konsultacji społecznych 

(w tym przypadku głównie samorządów gminnych).  

Korzystając z wieloletnich doświadczeń współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi, 

Starosta Wyszkowski powołał wieloosobowy zespół do spraw opracowania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim.  

 Ze względu na specyfikę przedmiotu Strategii - do składu zespołu zaproszeni zostali 

specjaliści w dziedzinie pracy socjalnej i organizacji pomocy społecznej, kadra kierownicza 

wybranych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,  przedstawiciele administracji 

samorządowych  organizacji pozarządowych, Sądu, Policji oraz Rady Powiatu.  

Strategia jest wynikiem pracy zespołu powołanego przez Starostę Wyszkowskiego do jej 

opracowania, przy współudziale przedstawicieli samorządów gminnych, instytucji, 

organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej.       

 
„Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wyszkowskim” 

opracował Zespół w składzie:  

 
1. Krystyna Kurowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                          

w Wyszkowie,   

2. Urszula Mikołajczyk – Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie, członek Zarządu Powiatu. 

3. Joanna Sadowska – Inspektor ds. promocji ochrony zdrowia i pomocy społecznej – 

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,  

4. ElŜbieta Smolińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie, 

5. Nadkomisarz Anna Jaworska – Specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, 

Patologii i Nieletnich Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, 

6. Agnieszka Antoniak – Pielęgniarka Poradni Leczenia UzaleŜnień – Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, 
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7. GraŜyna Borkowska – Specjalista Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia– 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wyszkowie, 

8. Honorata Curuł – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wyszkowie, 

9. Anna Dopadko – Inspektor ds. szkolnictwa – Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,  

10. Marek Borowski – Dziekan Wydziału Pedagogiki WyŜszej Szkoły im. Pawła 

Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie,  

11. Piotr Kajdanowicz – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

12. Wojciech Biedrzycki – Prezes Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych                           

w Ostrowi Mazowieckiej, 

13. Dorota Kowalska – Przewodnicząca Zarządu Koła Terenowego w Wyszkowie 

Polskiego Związku Niewidomych, 

14. Edyta Jarosz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                      

w Wyszkowie, 

15. ElŜbieta Kobylińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                        

w Brańszczyku, 

16. Zofia Szymańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                 

w Długosiodle, 

17. Emilia Wróblewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku, 

18.  Dorota Chodyna – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance, 

19.  Marianna Ślubowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 

20. Irena Dziarska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu. 
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I. PODSTAWY OPRACOWANIA „STRATEGII ROZWI ĄZYW ANIA  

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE WYSZKOWSKIM” 

 

Ustawodawca na podstawie  art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115, poz. 728)  nakłada na samorząd powiatowy  obowiązek 

opracowania  i realizację 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. 

Przed władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej na poziomie 

lokalnym, stoją do rozwiązania trudne problemy społeczne. Pogłębiające się dysproporcje 

dochodowe rodzin, zjawiska związane ze sferą ubóstwa, niedostatek materialny rodzin, 

problemy egzystencji osób samotnych i starszych oraz niepełnosprawnych - tworzą 

powiązany ze sobą konglomerat problemów społecznych, które decydują w istocie o sposobie 

odczuwania jakości Ŝycia przez społeczność lokalną i sprzyjają wykluczeniu społecznemu.  

Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemoŜliwiająca 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. Wykluczenie społeczne jest przeciwieństwem społecznej integracji.  

      Od skuteczności rozwiązywania problemów społecznych zaleŜy funkcjonowanie 

wspólnoty samorządowej, jaką stanowi powiat. Rozwiązanie ich jest procesem 

długofalowym, dlatego celowe jest strategiczne podejście, równieŜ na poziomie lokalnym do 

zagadnień ze sfery polityki społecznej. Wyrazem tego procesu jest opracowanie powiatowej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych.  

       Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie                 

i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z róŜnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w powiecie oraz instytucjami 

działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, słuŜba zdrowia, organy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, sąd). 

   WaŜną częścią strategii społecznej jest wypracowanie propozycji projektowych 

związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi. Wzmacnia to system instytucjonalnej 

pomocy o nowe formy i rodzi partnerstwo organizacyjno – finansowe, co daje szanse na 

skuteczniejsze działania w sferze łagodzenia problemów społecznych w powiecie 

wyszkowskim. 
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1. Podstawy prawne w zakresie planowania polityki społecznej w Unii 
Europejskiej  

 
Obecnie najwaŜniejszym, długofalowym programem społeczno-gospodarczym Unii 

Europejskiej jest Strategia Lizbońska. Została ona przyjęta na posiedzeniu Rady Europejskiej 

w Lizbonie w marcu 2000 roku. Jej przewodnim celem jest uczynienie z Unii wiodącej 

gospodarki świata w perspektywie do 2010 roku. Temu ogólnemu celowi słuŜyć mają 

następujące działania systemowo-regulacyjne: 

• szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, 

• liberalizacja i integracja poszczególnych rynków i sektorów gospodarki, 

• rozwój przedsiębiorczości, 

• wzrost zatrudnienia i zmiana modelu społecznego, 

• dbałość o stałe fundamenty rozwoju i środowisko naturalne. 

 

Strategia Lizbońska Unii Europejskiej stawia na modernizację europejskiego modelu 

socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego.  

 

Konkretyzacją ogólnych celów z dziedziny integracji społecznej ze Strategii Lizbońskiej               

i Europejskiej Agendy Społecznej było przyjęcie tzw. wspólnych celów i wspólnych 

wskaźników. Wspólne cele zostały zaakceptowane w Nicei w grudniu 2000 roku i zwane są 

one celami nicejskimi.  

 

Cele Nicejskie obejmują cztery podstawowe działania: 

• zapewnienie dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług dla wszystkich, 

• zapobieganie ryzyku wykluczenia, 

• pomoc najbardziej naraŜonym (wspieranie najsłabszych), 

• mobilizacja wszystkich aktorów / organizacji ze sfery polityki, gospodarki oraz Ŝycia 

społecznego. 

 

Na podstawie celów nicejskich państwa Unii Europejskiej ustalają narodowe priorytety                   

w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i opracowują krajowe plany działania 

na rzecz integracji społecznej. 
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2. Zgodność z krajowymi i lokalnymi strategiami 
 

  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wyszkowskim zgodna  

jest z innymi dokumentami strategicznymi, wśród których wskazać moŜna:  

 

• NARODOWĄ STRATEGIĄ SPÓJNOŚCI NA LATA 2007-2013 
 
„Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie 

warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości 

zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej            

i przestrzennej.” / str.40/ 

 

• NARODOWĄ STRATEGIĄ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA POLSKI  
 
Celem załoŜonym w powyŜszej jest: „wspieranie integracji społecznej, aby uniknąć 

pojawienia się trwale zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania                      

w społeczeństwie” /str.10/ 

Cel ten ma być osiągnięty przez: „zachęcanie wszystkich obywateli do społecznej 

odpowiedzialności i aktywnego zaangaŜowania w walce przeciw społecznemu wykluczeniu” 

/str. 11/. „Promowanie i motywowanie do działania przez same osoby zagroŜone 

wykluczeniem lub wykluczone.  

Promowanie i motywowanie do pracy społecznej na rzecz integracji swego środowiska, 

pomocy osobom zagroŜonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz samopomocy.”            

/str. 64/ 

 
• STRATEGIĄ POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 – 2013, MINISTERSTWO 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 
W której czytamy: „Celami Strategii Polityki Społecznej rządu w latach 2007 – 2013 jest 

zbudowanie zintegrowanego systemu polityki państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim 

obywatelom równego dostępu do praw społecznych, poprawy warunków powstawania 

i funkcjonowania rodzin oraz wsparcia grup i osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

przy zapewnieniu demokratycznego współuczestnictwa obywateli.” /str. 21/. 

Cele te będą realizowane poprzez: „kształtowanie świadomości obywatelskiej; promocję 

działań prospołecznych (wolontariatu, filantropii); wspieranie inicjatyw lokalnych, jako 
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formy skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych; aktywizację wspólnot na rzecz 

uczestnictwa w Ŝyciu publicznym; wspieranie samopomocowych form rozwiązywania 

problemów społecznych.” /str. 38-39/ 

 
 

• STRATEGIĄ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO NA LATA 2007-2013, MINISTERSTWO PRACY                        
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
W której mowa, Ŝe: „Na podstawie Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego prowadzona będzie polityka rozwoju w zakresie rozwoju zachowań 

prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa 

obywatelskiego.” /str. 7/. Realizowana ona będzie poprzez: „wspieranie inicjatyw lokalnych 

jako formy skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych, aktywizacja wspólnot na rzecz 

uczestnictwa w Ŝyciu publicznym; wspieranie samopomocowych form rozwiązywania 

problemów społecznych; wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw w zakresie tworzenia 

ośrodków aktywizacji społeczno-kulturalnej; wspieranie działań mających na celu 

zwiększenie zaangaŜowania mieszkańców w rozwiązywanie konkretnych problemów 

społecznych; wspieraniu inicjatywy sprzyjających wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej 

solidarności społecznej”. /str. 29-34/ 

 
 
• KRAJOWYM PROGRAMEM „ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INTEGRACJA 

SPOŁECZNA NA LATA  2006-2008”, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

 
W którym czytamy na str. 38: „Od 2007 roku planuje się równieŜ wprowadzanie nowego 

narzędzia pracy socjalnej pod nazwą Program aktywizacji lokalnej  adresowanego do osób 

w ramach konkretnego środowiska lokalnego”. 

 
 

• STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
 
W której ujęto, jako jeden z celów: „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz 

kształtowanie wizerunku regionu”, dalej czytamy: „Rozwój kreatywnego i obywatelskiego 

społeczeństwa będzie waŜną determinantą rozwoju województwa. Przyczyni się do wzrostu 

jego konkurencyjności i aktywności obywatelskiej jego mieszkańców /…/  

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania: 

- inicjowanie i wspieranie działań słuŜących kształtowaniu postaw obywatelskich; 
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- wspieranie promocji działań prospołecznych, wolontariackich i filantropijnych” /str. 55/ 

 
 

• WOJWÓDZKĄ STRATEGIĄ W ZAKRESIE POLITYKI  SPOŁECZNEJ DLA  

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA  2005-2013 
 
„Celem wojewódzkiej strategii polityki społecznej jest przedstawienie bilansu korzystnych                         

i niekorzystnych cech społecznych regionu, a na ich podstawie opracowanie dokumentu, 

dzięki któremu moŜliwe będzie sprawne i racjonalne organizowanie działań zmierzających 

do rozwiązywania problemów społecznych.”/str. 6/ 

Realizacja celów strategii „będzie polegała z jednej strony na tworzeniu warunków 

zewnętrznych sprzyjających budowaniu sieci bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, z drugiej zaś strony działania będą ukierunkowane 

na poprawę dostępu do praw społecznych i zwiększenie ich realizacji.” /str. 60/ 

 
 

• STRATEGIĄ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU POWIATU WYSZKOWSKIEGO 

NA LATA  2001-2015 
 
W której przyjęto wizję rozwoju powiatu do 2015 r. „Powiat Wyszkowski bramą do 

zielonych płuc Polski, centrum kulturalnym Puszczy Białej , pręŜnie rozwijającym się 

gospodarczo dzięki turystyce i rekreacji rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zdrowy i bezpieczny powiat nad Bugiem i Liwcem”. Wizja Powiatu w obszarze ładu 

społecznego to:  

 

1. Zdrowy i bezpieczny powiat nad Bugiem ze sprawną opieką lekarską. 

2. Powiat Wyszkowski centrum kulturalnym Puszczy Białej, z bogatą ofertą organizacji 

czasu wolnego. 

3. Edukacja mieszkańców powiatu silną bronią przeciw bezrobociu. 

4. Sprawna pomoc społeczna i bogata oferta dla osób niepełnosprawnych. 

5. Powiat Wyszkowski miejscem Ŝycia ludzi aktywnych, miejscem szerokich inicjatyw 

społecznych, wspieranych przez władze samorządowe.  

PowyŜsze realizowane będzie  poprzez aktywizacje i wspieranie inicjatyw społecznych, 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego,  integrację lokalną społeczności. 

 
 

• GMINNYMI STRATEGIAMI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH 
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3. Wykaz aktów prawnych odnoszących się do polityki społecznej 
 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115,                

poz. 728) 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy     

(Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122, 

poz. 1143) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, 

poz. 59 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego                            

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąŜy (D.U z 1993 r. Nr 17, poz. 78                       

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich                      

(Dz. U.   z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U.  z 2003 r.         

Nr 24, poz. 198 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,  poz. 92) 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r.  

Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135,                         

poz. 1268) 

• Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371               

z późn. zm.)   

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemców ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733                     

z późn. zm.) 
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• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U  z 2001 r.                    

Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) 

• Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, 

poz. 873) 

• Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz.2255 z póź. zm.) 

• Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732, Dz. U. 164 poz. 1366 

z późn. zm.) 

• Uchwała Nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia 

Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (M.P. z 2000 Nr 43, poz. 851) 

 
Opracowano takŜe i przeprowadzono ankietę, skierowaną  do samorządów gminnych. 

Miała ona na celu zapoznanie jej przedstawicieli z procesem opracowywania strategii oraz 

zasięgnięcie ich opinii na temat występujących problemów społecznych w poszczególnych 

gminach oraz propozycji ich rozwiązań. Wyniki ankiety miały wpływ na podjęte w Zespole 

decyzje, ale przede wszystkim potwierdziły trafność dokonywanych wyborów.  

 
Strategia nie jest dokumentem sztywnym. Wyznacza kierunek i tworzy ramy dla 

planowanych zmian. W miarę zmieniającej się sytuacji dokument moŜe być uzupełniany                            

o dodatkowe sposoby realizacji załoŜonych celów. 
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II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU WYSZKOWSKIEGO  

1. Powiat wyszkowski, połoŜenie i podstawowe dane. 
 

 

 

Rys. 1. Mapa powiatu wyszkowskiego. 

 

 

Powiat wyszkowski połoŜony jest w północno- wschodniej części Polski w obrębie 

Niziny Mazowieckiej tj. pomiędzy 21° 07 ' 05 " a  21°  47 '  00 " długości geograficznej 

wschodniej oraz 52°  27' 05 " a  52°  50 '  10 "  szerokości geograficznej północnej. Jest to 

kraina geograficzna obejmująca swym zasięgiem część nizin środkowopolskich, 

usytuowanych w widłach Wisły, Narwi, Bugu i wyróŜniona jest głównie na podstawach 
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historycznych. Powiat wyszkowski  obejmuje miasto i gminę Wyszków, oraz gminy: 

Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somiankę  i Zabrodzie. 

 

 

Powiat wyszkowski graniczy z następującymi powiatami: 

- wołomińskim, 

- pułtuskim, 

- makowskim, 

- ostrowskim, 

- węgrowskim, 

- ostrołęckim, 

- legionowskim. 

Główną sieć wodną tworzą rzeki: Bug, Liwiec i Narew. 

Ogólna powierzchnia powiatu wyszkowskiego wynosi 87649 ha. 

Strukturę administracyjną powiatu wyszkowskiego tworzy sześć gmin, wśród których 

jest 170 sołectw oraz 244 miejscowości (z uwzględnieniem miasta Wyszków). 

 

2. Zarys sytuacji społeczno-demograficznej 
 
Uwarunkowania demograficzne w decydujący sposób determinują rozwiązywanie problemów 

społecznych. Na podstawie danych demograficznych moŜemy z dość duŜym 

prawdopodobieństwem przewidzieć jak będzie się kształtowała sytuacja społeczna. MoŜemy 

juŜ teraz na etapie planowania jak i podejmowania decyzji podjąć odpowiednie kroki, mogące 

zapobiec negatywnym zjawiskom, które mogą wystąpić w przyszłości. 
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Zgodnie z danymi Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, powiat 

wyszkowski zamieszkuje 71 609 osób, w tym 36 266 kobiet tj. 50,64% (stan na dzień 

31.12.2006r.). Gęstość zaludnienia to 82 osoby na 1 km2. 

 

Wykres nr 1. 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Struktura płci ludności powiatu wyszkowskiego charakteryzuje się liczebną przewagą kobiet, 

co jest charakterystyczne dla całej Polski.  

 

Wykres nr 2. 

Ludno ść wg płci na koniec 2006 roku
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Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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W 2006 r. na 100 męŜczyzn przypadało 103 kobiety. 

 

W powiecie wyszkowskim przewaŜa ludność wiejska, która na koniec 2006 roku liczyła 44 

464 osób, natomiast w mieście zamieszkiwało 27 083 osób co wynosi 39% ogółu ludności.  

 

 

Wykres nr 3. 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

Przyrost naturalny jest bardzo waŜnym wskaźnikiem demograficznym, w duŜej mierze 

decydującym o potencjale społecznym powiatu. W ciągu ostatnich trzech lat w powiecie 

wyszkowskim przyrost naturalny (róŜnica pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów) kształtował się 

na poziomie dodatnim z widoczną tendencją spadkową.  
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Wykres nr 4. 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

W 2006 r. przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w powiecie wyszkowskim wynosił 2,0,     

w porównaniu do 2004 r. kiedy odnotowano 2,5. 

 

Stale wzrasta liczba małŜeństw, podczas gdy liczba rozwodów utrzymuje się na względnie 

podobnym poziomie, z lekką tendencją zwyŜkową w 2005 roku. 

 

Wykres nr 5. 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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W omawianym przedziale czasowym wyraźnie widoczny jest wzrastający ruch mieszkańców. 

Rośnie zarówno liczba osób zameldowanych, jak i wymeldowanych z terenu powiatu 

wyszkowskiego. W 2006 moŜna zauwaŜyć znaczny wzrost liczby zameldowanych. 

  

Tabela nr 1. Migracje na pobyt stały międzypowiatowe wg typu, kierunku i płci migrantów. 

 

  2004 2005 2006 

    Zameldowania 

      Ogółem 

        ogółem 347 367 491 

        męŜczyźni 170 160 200 

        kobiety 177 207 291 

      Miasta 

        ogółem 204 199 266 

        męŜczyźni 98 86 118 

        kobiety 106 113 148 

      Wieś 

        ogółem 143 168 225 

        męŜczyźni 72 74 82 

        kobiety 71 94 143 

    Wymeldowania 

      Ogółem 

        ogółem 427 449 515 

        męŜczyźni 182 174 217 

        kobiety 245 275 298 

      Miasta 

        ogółem 274 290 339 

        męŜczyźni 110 111 133 

        kobiety 164 179 206 

      Wieś 

        ogółem 153 159 176 

        męŜczyźni 72 63 84 

        kobiety 81 96 92 

 

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Wykres nr 6. 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

Wzrastająca liczba  zameldowanych przyczyniła się do zmniejszenia utrzymującego się 

ujemnego salda migracji.  

 

 

Wykres nr 7. 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Na podstawie powyŜszego wykresu moŜna stwierdzić, Ŝe struktura demograficzna 

mieszkańców powiatu wyszkowskiego ulega przemianom. Odnotowujemy systematycznie 

zmniejszającą się liczbę dzieci i młodzieŜy (w przedziale wiekowym 0-14 lat), co jest 

związane z malejącą dzietnością rodzin, natomiast wzrasta liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym (60 lat dla kobiet i 65 dla męŜczyzn).  

 

Wykres nr 8. 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

PoniewaŜ w niedalekiej przyszłości znaczna grupa osób w wieku produkcyjnym będzie 

kończyć swą działalność zawodową, zasili  grono seniorów, co z perspektywy systemu 

zabezpieczenia społecznego jest o tyle waŜne, Ŝe wymaga dostosowania do potrzeb tej grupy 

odpowiedniej sfery usług społecznych. Wzrost udziału osób starszych w ogóle populacji 

moŜe przyczynić się do zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych, poniewaŜ starsze grupy 

wiekowe są bardziej naraŜone na ryzyko niepełnosprawności. Dodać naleŜy, Ŝe proces 

starzenia się lokalnej społeczności wynika takŜe z wydłuŜania się średniego czasokresu Ŝycia. 

 

Charakterystyka powiatu wyszkowskiego została sporządzona na podstawie ostatnich danych 

opublikowanych w roczniku statystycznym z 2006 roku. 
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III.  DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU 
WYSZKOWSKIEGO 

 
1.  Pomoc społeczna 

 
 

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w krajach Europy Zachodniej nastąpiła zmiana 

polityki społecznej. W podobnym kierunku zmienia się polityka społeczna w Polsce.   

Zaczyna stanowić trwały element polityki państwa opartej o konstytucyjną zasadę 

pomocniczości, w myśl której państwo, poprzez system gwarancji prawnych, 

zinstytucjonalizowane struktury pomocowe, stwarza warunki do udzielania pomocy                           

i wsparcia na poziomie lokalnym z poszanowaniem podmiotowości rodzin. Pomoc ta nie 

powinna ograniczać się tylko do sytuacji kryzysowych i oddziaływań interwencyjnych. Nie 

chodzi o rozbudowę systemu polityki  jako wyrazu ochrony praw człowieka, ale przede 

wszystkim podejmowania działań pierwszorzędowych o charakterze prewencyjnym. Stąd 

wymóg pomocy społecznej, opartej o  róŜne formy pomocy środowiskowej. 

Pomoc społeczna  powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być udzielana przez 

właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. WaŜne jest, by 

powstały zespoły koordynujące pracę poszczególnych wyspecjalizowanych instytucji (pomoc 

społeczna, szkoła, sąd, policja, słuŜba zdrowia itp.) lub system współpracy przy 

podejmowaniu decyzji dotyczącej świadczenia pomocy.  

Pomimo tego brak jest obecnie skutecznych rozwiązań systemowych. Nieliczne 

pozytywne przykłady budowania sieci współpracy nie zmieniają faktu, Ŝe dominuje model 

realizacji własnych ustawowych zadań przez poszczególne instytucje. Brak jest 

wyspecjalizowanych środowiskowych słuŜb pomocy i wsparcia, które reagowałyby                         

w sytuacjach potencjalnego zagroŜenia, wychodziły z ofertą pomocy do społeczeństwa                          

z grupy  ryzyka.  

W systemie pomocy  poza świadomością braków systemowych, powinna dominować 

świadomość nadrzędnych zasad i wartości, na których opiera się polityka zabezpieczenia 

społecznego. WaŜna jest świadomość wartości porządkujących ład społeczny takich jak: 

zasada pomocniczości, personalizmu, prymatu i autonomii  rodziny. 

Wprowadzona od 1 stycznia 1999 r. reforma administracyjna kraju wywarła istotny 

wpływ na wszystkie dziedziny Ŝycia społecznego, objęte szeroko rozumianą polityką 

społeczną. Decentralizacja zarządzania i związane z nią przekazywanie zadań, 

wykonywanych dotychczas przez administrację rządową, samorządom województw                          
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i powiatów, zdecydowały o kompetencjach i charakterze pracy, poszczególnych słuŜb, w tym 

działających w obszarze pomocy społecznej. 

W Polsce w ostatnich latach podjęte zostały działania związane z wprowadzeniem 

nowych systemowych prawnych uregulowań dotyczących szeroko rozumianego wspierania 

osób wykluczonych społecznie.  Wprowadzane zmiany są ściśle powiązane z nowoczesną 

wizją aktywizacji w ramach, której stosuje się formy pomocy i wsparcia, których celem jest 

włączenie jednostek w nurt Ŝycia wspólnoty lokalnej. Główne kierunki reformy pomocy 

społecznej obejmują powołanie instytucji „aktywnej polityki społecznej”, promowanie 

„nowej umowy społecznej” oraz kształtowanie „opiekuńczego społeczeństwa” przez 

wzmacnianie organizacji obywatelskich będących partnerami władz samorządowych.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom Ŝyciowym, 

których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości, 

przez podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być 

odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy. Osoby i rodziny 

korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich 

trudnej sytuacji Ŝyciowej. 

Rozwój pomocy społecznej odznacza się więc róŜnorodnością form świadczeń, 

róŜnorodnością adresatów, funkcjonowaniem zasady pomocniczości, konsekwentnym 

podziałem zadań i ich finansowaniem między rządem i samorządem. 

Istotnym składnikiem osiąganego dobrobytu w wymiarze społecznym oraz 

indywidualnym jest sytuacja finansowa i posiadanie pracy. Nabrały znaczenia kwestie 

dostępności do edukacji,  awansu społecznego i cywilizacyjnego, wartości rodzinne. Mają teŜ 

znaczenie czynniki związane z poczuciem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Negatywnym punktem odniesienia jest pogarszająca się dostępność do systemu zdrowia, 

stwarza to nie równy dostęp do zagwarantowanych konstytucyjnie świadczeń zdrowotnych. 

Reasumując wymienione cechy nowoczesnej pomocy są celem i drogą dla polityki 

społecznej. Bez profilaktyki, innowacyjności, kooperacji sektorowej nie moŜna mówić                  

o nowoczesnej pomocy społecznej. Obecnie przyjęte kierunki polityki społecznej kreując 

swoją nowoczesność, intrygują i aktywizują społeczność lokalną zakładają współdziałanie                        

z organizacjami pozarządowymi. Stają się stymulatorem nowoczesności zmian społecznych, 

doprowadzając do rozwoju społeczności lokalnej i budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
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Na szczeblu samorządu gminnego zadania z zakresu pomocy społecznej realizują 

ośrodki pomocy społecznej.  

Na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonuje: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku, 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku, 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu.  

 

Ośrodki pomocy społecznej obejmowały w 2006 roku pomocą 3.262 rodziny, natomiast                   

w 2007 roku 2.708 rodzin, co stanowiło spadek o 17% w stosunku do 2006 roku.  

Nastąpił równieŜ spadek o 13,4 % udzielonej pomocy w postaci pracy socjalnej. 
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Tabela nr 2. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną. 
 
 

Rok 2006 Rok 2007 
 
Liczba rodzin 

 
Liczba rodzin 

 
 
 
Wyszczególnienie 

Liczba 
osób, 
którym 
przyznano 
decyzją 
świadczenie 

 
Ogółem 

w tym: 
na wsi 

 
Liczba 
osób 
w 
rodzinach 

Liczba 
osób, 
którym 
przyznano 
decyzją 
świadczenie 

 
Ogółem 

w tym: 
na wsi 

 
Liczba 
osób 
w 
rodzinach 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Świadczenia przyznane             
w ramach zadań zleconych  
i zadań własnych  
(bez względu na ich 
rodzaj, formę, liczbę oraz 
źródło finansowania)  

 
1 

 
7286 

 
3262 

 
2167 
 

 
11232 

  
 4740 

 
2708 

 
1929 

 
9203 

Świadczenia przyznane              
w ramach zadań zleconych 
bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę 

 
2 

 
2208 

 
405 

 
248 

 
724 

 
405 

 
397 

 
260 
 
 

 
643 

Świadczenia przyznane              
w ramach zadań własnych 
bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę 

 
3 

 
5179 

 
2953 

 
2015 

 
10678 

 
4494 

 
2463 

 
1740 

 
8878 

Pomoc udzielona w postaci 
pracy socjalnej – ogółem 

4 X 1447 977 4880 X 1254 806 4041 

w tym:  
wyłącznie w postaci pracy 
socjalnej 

 
5 

 
X 
 

 
579 

 
334 

 
1749 

 
X 

 
477 

 
197 

 
1408 

Źródło: Sprawozdania Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wyszkowskiego  za lata 2006  – 2007 
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Tabela nr 3. Powody przyznawania pomocy przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu 
powiatu wyszkowskiego w latach 2006 – 2007. 
 

Liczba rodzin Liczba rodzin 

2006 2007 

Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej 

Ogółem w tym: 
na wsi 

 Ogółem w tym: 
na wsi 

Ubóstwo 1 1833 1329 1621 1170 
Sieroctwo 2 1 1 1 0 
Bezdomność 3 8 7 9 6 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 4 103 91 60 54 
w tym: 
wielodzietność 

5 49 45 10 9 

Bezrobocie 6 1407 989 1200 846 
Niepełnosprawność 7 701 553 869 602 
Długotrwała lub cięŜka choroba 8 737 645 992 746 
Bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – ogółem  

9 770 563 734 506 

w tym: 
- rodziny niepełne 

10 378 206 380 208 

- rodziny wielodzietne 11 244 209 242 186 
Przemoc w rodzinie 12 21 19 19 17 
Alkoholizm 13 240 191 187 153 
Narkomania 14 10 1 7 0 
Trudności w przystosowaniu do Ŝycia                      
po opuszczeniu zakładu karnego 

15 30 16 32 14 

Brak umiejętności w przystosowaniu 
do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej 
placówki opiekuńczo – 
wychowawcze 

16 1 1 1 1 

Trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy 

17 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 18 17 15 22 21 
Sytuacja kryzysowa 19 6 6 5 5 
Klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna 20 0 0 0 0 

 
Źródło: Sprawozdania Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wyszkowskiego 
              za lata 2006  – 2007  
 
Jako powody przyznanej pomocy przez ośrodki pomocy społecznej zostały wymienione                     

w pierwszej kolejności: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, długotrwała lub cięŜka choroba, niepełnosprawność.   
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Świadczenia z pomocy społecznej są róŜnorodne. Obejmują pomoc pienięŜną                        

i świadczenia niepienięŜne udzielane przez gminne ośrodki pomocy społecznej w ramach 

zadań własnych   i zleconych gminom przez administrację rządową.  

Zadania własne finansowane  są ze środków gminy. Natomiast pomoc w ramach zadań 

zleconych finansowana jest z budŜetu państwa.  

Od 2004 r. obserwuje się  przesunięcie zadań zleconych  na szczebel samorządu gminnego 

jako zadań własnych. W związku z tym róŜnorodność i wysokość świadczonej pomocy                  

w większości uzaleŜniona jest od zamoŜności gmin.    

 

 

Tabela nr 4. Świadczenia rodzinne wypłacone w latach 2004 – 2007 mieszkańcom gmin z 
terenu powiatu wyszkowskiego. 
 

Lp. W tym: 
2004 
kwota 

2005 
kwota 

2006 
kwota 

2007 
kwota 

1. 
 

2. 

Zasiłek 
rodzinny z 
dodatkami 
 
Zasiłek 
pielęgnacyjny 

 
6.080113,10 

 
 

378.000,00 

 
10.355.690,29 

 
 

975.356,00 

 
13.206.639,81 

 
 

1.925.297,00 

 
14.695.894,00 

 
 

2.313.666,00 

3. 
Świadczenie 
pielęgnacyjne 

 
551.628,00 

 
854.588,00 

 
898.185,00 

 
917.238,00 

 

4. 
 

5. 

Zaliczka 
alimentacyjna 
 
Zapomoga z 
tytułu ur. 
dziecka 

 
- 
 
- 

 
385.956,68 

 
- 

 
1.265.723,12 

 
800.000,00 

 
1.070.050,00 

 
807.000,00 

Ogółem 7.009.741,10 12.571.590,97 18.095.844,93 19.803.848,00 

Źródło: Informacje z Urzędów Gmin i GOPS 

 
 
W 2004 roku nastąpiło przesunięcie zadań w zakresie wypłacania świadczeń rodzinnych do 

gmin. W latach 2004 – 2007 nastąpił wzrost wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych  

o 282,5 %. 
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Tabela nr 5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego o zasięgu gminnym. 
 

Lp.  2004 2005 2006 2007 

1. 
Liczba świetlic 

środowiskowych 
21 22 14 14 

2. Liczba uczestników 570 621 382 412 

Źródło: Informacje z Urzędów Gmin i OPS 

 

W latach 2004 – 2007 zmniejszyła się liczba świetlic środowiskowych. Do 2005 roku  

w strukturach powiatu wyszkowskiego funkcjonowały trzy środowiskowe ogniska 

wychowawcze. W roku 2005 na mocy obowiązujących przepisów placówki opiekuńczo–

wychowawcze wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym nie mogły funkcjonować w 

strukturach powiatowych, poniewaŜ swoim zasięgiem obejmowały wyłącznie mieszkańców 

jednej gminy. Tylko jedno z nich prowadzone przez TPD wspomagane jest finansowo przez 

Urząd Miejski w Wyszkowie i Kościół Św. Wojciecha w Wyszkowie. 

 

Tabela nr 6. Świetlice środowiskowe działające na terenie powiatu wyszkowskiego w latach 
2004-2007.  
 
Lp Gmina  2004 2005 2006 2007 

1 Brańszczyk 0 0 0 0 

2 Długosiodło 5 6 4 4 

3 Rząśnik 0 0 0 0 

4 Somianka 7 8 7 7 

5 Wyszków  4 3 3 3 

6 Zabrodzie 5 5 0 0 

 ogółem 21 22 14 14 

Źródło Opracowania własne PCPR na podst. informacji z  Urzędów Gmin i GOPS 

 

W Gminie Rząśnik w latach 2004-2007 nie działała Ŝadna świetlica środowiskowa.  

W Gminie Zabrodzie w roku 2006 przestało funkcjonować pięć świetlic środowiskowych. 

Najwięcej świetlic funkcjonuje w Gminie Somianka i Długosiodło.  
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Tabela nr 7. Wnioski o najem lokali komunalnych i socjalnych złoŜone w latach 2004-2007 w Gminie Wyszków. 

 
Źródło: Informacja z Urzędu Miejskiego w Wyszkowie

Wnioski 
W tym : 
 

Matki samotnie 
wychowujące dzieci 

Osoby samotne Rodziny 
Osoby i rodziny 
z wyrokami o eksmisję 

L.p. 
 

Rok 
złoŜenia 
wniosku Ogółem 

 

w tym spełniające 
kryteria uchwały 
Rady Miejskiej ogółem 

w tym 
spełniające 
kryteria 
uchwały 
Rady 
Miejskiej 

ogółem 
 

w tym 
spełniające 
kryteria 
uchwały 
Rady 
Miejskiej 

ogółem 

w tym 
spełniające 
kryteria 
uchwały 
Rady 
Miejskiej 

ogółem 

w tym 
spełniające 
kryteria 
uchwały 
Rady 
Miejskiej 

1. 
2004 
 

86 64 24 17 17 14 26 14 19 19 

2. 
2005 
 

82 67 18 12 15 12 28 22 21 21 

3. 
2006 
 

92 73 14 8 17 9 27 22 34 34 

4. 
2007 
 

89 78 14 12 13 8 31 27 31 31 
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Na podstawie ankiet wypełnionych przez gminy powiatu wyszkowskiego stwierdza się, Ŝe 

tylko Gmina Wyszków posiada zasoby mieszkań komunalnych i socjalnych. PowyŜsza tabela 

wskazuje, Ŝe w latach 2004-2007 wzrosła liczba wniosków osób z wyrokami o eksmisję. 

 

 Na szczeblu powiatu wyszkowskiego zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji 

społecznej realizowane są przez : 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

• Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą;   

• Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dla osób dorosłych przewlekle somatycznie 

chorych i niepełnosprawnych intelektualnie działający jako jednostka organizacyjna 

powiatu; 

•  Dom Pomocy Społecznej w Niegowie dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej 

intelektualnie – prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 

KrzyŜa Chrystusowego na zlecenie powiatu wyszkowskiego; 

• Dom Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej 

intelektualnie – prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 

KrzyŜa Chrystusowego na zlecenie powiatu wyszkowskiego; 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone na zlecenie Powiatu przez PSOUU Koło              

w Wyszkowie.  

 

Ponadto o zasięgu ponad lokalnym działają prywatne placówki całodobowego pobytu dla 

osób starszych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Są to:  

• Prywatny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Zakonnych w Loretto z liczbą miejsc 50;  

• Dom Emeryta w Brańszczyku prowadzony przez KsięŜy Orionistów z liczbą                    

miejsc 80.   

 Kierowanie do domów prywatnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. Powiat 

nie uczestniczy w przekazywaniu środków finansowych na ich funkcjonowanie. 

 

Do zadań własnych Powiatu realizowanych przez Centrum naleŜy: 

 

1. Koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,                

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 
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niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwie terytorialnie gminami; 

2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pienięŜnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz 

wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo 

świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym 

rodzinom zastępczym; 

4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków 

adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci                           

i młodzieŜy, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a takŜe 

tworzenie i wdraŜanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 

5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych                           

w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 

zastępczych, równieŜ na terenie innego powiatu; 

6. Przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu 

rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 

specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 

młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieŜowe 

ośrodki wychowawcze; 

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

do Ŝycia, młodzieŜy opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze 

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

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Specjalne ośrodki wychowawcze, 

młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieŜowe 

ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 

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

lub ochronę uzupełniającą mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 
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9. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

10. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niŜ jednej gminy oraz 

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

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

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

11. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

12. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

13. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

14. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu; 

15. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie                   

i realizacja programów osłonowych; 

16. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 

17. Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej; 

18. Kierowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawność lub 

niezdolności do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami; 

19. Utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników; 

20. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza osób 

uzaleŜnionych od środków odurzających;  

21. Tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy z rodzinie. 

 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat naleŜy: 

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 określonych w przepisach  

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

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 Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; 
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4. Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej; 

5. Finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców nie wymienionych w art. 5; 

6. Realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym 

zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki 

adopcyjno - opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

 

 

Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Centrum naleŜą: 

 

1. Opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią, dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych  w zakresie: 

 -    rehabilitacji społecznej, 

 -    przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 

2. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu                     

i realizacji programów, o których mowa w pkt 1; 

3. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności; 

4. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej 

działalności  oraz  ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób   

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób; 

6. Dofinansowanie: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów, 

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,            

w związku  indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

e) rehabilitacji dzieci i młodzieŜy;  

7. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; 
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8. Nadzorowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej, a zwłaszcza w zakresie 

wydatkowania, przekazywanych przez powiat środków finansowych; 

9. Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów; 

10. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;      

11.  Realizacja programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej; 

 

Rehabilitacja zawodowa w powiecie wyszkowskim realizowana jest przez Powiatowy Urząd 

Pracy. 

 

Charakterystyka kadry zatrudnionej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

na szczeblu powiatowym w 2007 r. przedstawia się następująco:  

Ogółem zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej  jest   309 osób,               

w tym w:            

• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie    -16 osób, 

• Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku  -124 osoby, 

•  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie   -72 osoby, 

• Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju                           - 62 osoby, 

• Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  w Dębinkach   -35 osób, 

w tym z Karty Nauczyciela     -9 osób. 

  

Zatrudnienie w domach pomocy społecznej utrzymuje się w ciągu 4 lat prawie na tym 

samym poziomie. Nieznacznie tylko w w/w okresie wzrosła liczba pracowników opiekuńczo-

terapeutycznych w DPS, które w 2007 r. osiągnęły wymagane standardy. 

Kadra pedagogiczna zatrudniona w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej do 2004r. zachowała prawa przysługujące nauczycielom na podstawie Karty 

Nauczyciela. Natomiast od roku 2004 kadra pedagogiczna zatrudniana jest na podstawie 

umowy o pracę . W związku z powyŜszym występują duŜe dysproporcje w wynagrodzeniu 

zatrudnionej kadry.  

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie częściowo realizują 

zadania ośrodka adopcyjno – opiekuńczego związane z prowadzeniem szkoleń dla rodzin 

zastępczych. PowyŜsze spowodowane jest brakiem ośrodka opiekuńczo- wychowawczego na 

terenie powiatu wyszkowskiego.  
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Domy pomocy społecznej 

 Dom pomocy społecznej świadczy  usługi bytowe, opiekuńcze,  wspomagające                         

i edukacyjne w zakresie i  formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim 

przebywających.     

   

Tabela nr 8. Liczba miejsc i mieszkańców w domach pomocy społecznej w latach 2004-2007. 

Liczba mieszkańców  na dzień L p . Nazwa Domu liczba miejsc 
statutowych 31.12.2004r. 31.12.2005r. 31.12.2006r. 31.12.2007r. 

1. Dom  Pomocy 
Społecznej w 
Brańszczyku 

194 182 176 194 186 

2. Dom Pomocy  
Społecznej w 
Niegowie 

107 107 108 108 109 

3. Dom Pomocy 
Społecznej   
,,Fiszor” w 
Gaju 

89/95 89 88 90 94 

4.  Ogółem 390 378 372 392 389 

 Źródło: Opracowania własne PCPR 

 

W Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w latach 2004, 2005, 2007 miejsca 

statutowe nie były obłoŜone. Największy spadek widoczny  był w 2005 r. co było 

spowodowane zmianą przepisów prawnych.  

Od 1 stycznia 2004 r. gminy kierują podopiecznych do domów pomocy społecznej 

oraz ponoszą koszty związane z pobytem w części uzupełniającej kwotę odpłatności 

ponoszonej przez pensjonariusza i rodzinę do wysokości pełnego kosztu utrzymania                        

w placówce.  

Przeniesienie  odpowiedzialności finansowania kosztu pobytu  mieszkańca w dps na 

gminy wpłynęło na ograniczenie liczby umieszczanych osób.  

W 2007 r. Dom Pomocy Społecznej ,,Fiszor” w Gaju  zwiększył statutową liczbę 

miejsc z 89 na 95osób.  
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Tabela nr 9. Liczba osób przyjętych do domów pomocy społecznej w latach 2004-2007 r.  

 

Lp. Nazwa Domu 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 

1. DPS w Brańszczyku 30 22 44 23 

2. DPS w Niegowie 3 4 1 2 

3. DPS ,,Fiszor” w Gaju 1 1 3 6 

4. Ogółem 34 27 48 31 

 Źródło: Opracowania własne PCPR 

 

Najwięcej mieszkańców w domach pomocy społecznej przyjęto w 2006 r. 91,67% 

stanowili mieszkańcy przyjęci do DPS w Brańszczyku, 6,25% to mieszkańcy przyjęci do DPS 

dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną „Fiszor” w Gaju, 2,08% to mieszkańcy DPS 

dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną w Niegowie. PowyŜsze wynika ze specyfiki 

domów. Największy ruch mieszkańców widoczny jest w Domu Pomocy Społecznej dla Osób 

Przewlekle Somatycznie Chorych i  Niepełnosprawnych Intelektualnie w Brańszczyku.  

 

Tabela nr 10. Struktura wiekowa mieszkańców domów pomocy społecznej w latach 2004 -
2007 r.  
 

Lp. Mieszkańcy w wieku Liczba 

mieszkańców 

 ogółem  

 w 2004 r. 

Liczba  

mieszkańców  

ogółem 

 w 2005 r. 

Liczba   

mieszkańców  

ogółem  

w 2006 r. 

Liczba  

mieszkańców  

ogółem  

W 2007 r. 

1. do 18 lat   29  26  29  31 

2. od 19 do 40 lat 134 129 136 146 

3. od 41 do 60 lat 107 115 121 114 

4. od 61 do 74 lat  62  53  55   58 

5. powyŜej 74 lat  46  49  51   40 

Źródło: Opracowania własne PCPR 

 

W domach pomocy społecznej najwięcej mieszkańców przebywa w przedziale wiekowym od 

19 do 40 lat. Zmniejszyła się nieznacznie grupa pensjonariuszy w wieku powyŜej 74 lat. 

PowyŜsze spowodowane jest typem funkcjonujących na terenie powiatu domów. 

 



 
 

37 

Tabela nr 11. Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w latach 
2004-2007 r.  
 
L.p. Dom Pomocy Społecznej 2004r. 2005r.  2006r. 2007r. 2008r. 

1.  w Brańszczyku 1671,45 1629,42 1671,50 1774,63 1774,63 

2.  w Niegowie 1647,60 1697,30 1699,67 1746,30 1899,29 

3. ,,Fiszor” w Gaju 1789,06 1709,40 1708,62 1748,82 1856,61 

Źródło: Opracowania własne PCPR 

 

Koszty utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na rok 2008 określone 

zostały zarządzeniem Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Z uwagi na to, Ŝe DPS                                   

w Brańszczyku nie uzyskał wymaganych standardów, nie moŜe zwiększyć średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania do rzeczywistego i dlatego został utrzymany na poziomie 

roku 2007, co nie jest adekwatne do ponoszonych kosztów. 

 

Tabela nr 12. Dotacja na jednego mieszkańca w domach pomocy społecznej z terenu powiatu 
wyszkowskiego, w latach 1999-2008. 
 

Nazwa placówki  
 
Rok Dom Pomocy 

Społecznej                         
w Brańszczyku 
 

Dom Pomocy 
Społecznej                      
w Niegowie 

Dom Pomocy 
Społecznej 
„Fiszor” w 
Gaju 

1999 1.185,00 1.325,00 1.325,00 

2000 1.255,00 1.390,00 1.390,00 

2001 1.200,00 1.330,00 1.330,00 

2002 1.170,00 1.260,00 1.260,00 

2003 1.180,00 1.275,00 1.275,00 

2004 1.235,00 1.235,00 1.235,00 

2005 1.240,00 1240,00 1240,00 

2006 1.295,00 1.295,00 1.295,00 

2007 1.350,00 1.350,00 1.350,00 

2008 

Od lipca 2008 

1.440,00 

1.540,00 

1.440,00 

1.540,00 

1.440,00 

1.540,00 

Źródło: Opracowanie własne PCPR 
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Mieszkańcy ponoszą odpłatność w wysokości 70 % posiadanego dochodu. Wojewoda 

przekazuje dotację celową na utrzymanie skierowanych do 2004 r. mieszkańców. Natomiast 

od 2004 r. uzupełnienie odpłatności do wysokości średniego kosztu utrzymania mieszkańca  

w danym domu ponosi rodzina lub gmina. 

 

Domy Pomocy Społecznej na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej  (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zobowiązane były do osiągnięcia 

wymaganych standardów do dnia 31.12.2006 r. W związku z nowelizacją ustawy termin ten 

został wydłuŜony do 31.12.2010 r. 

Domy prowadzone na zlecenie powiatu tj. Dom Pomocy Społecznej w Niegowie                   

i Dom Pomocy Społecznej ,,Fiszor” w Gaju zrealizowały opracowane programy naprawcze 

do końca 2006 r. Natomiast Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku prowadzony przez 

powiat dojście do pełnego standardu przewiduje w 2008 r. 

  
 Rzeczywiste koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej z roku na rok 

rosną, a dotacja celowa utrzymuje się prawie na tym samym poziomie. Skutkiem tego jest 

niezadowolenie kadry, niskie wynagrodzenia, zagroŜenie rezygnacją z pracy 

wykwalifikowanej kadry i niemoŜność uzyskania obowiązujących standardów.  

Dla domów pomocy społecznej, które osiągnęły standardy istnieje zagroŜenie ich obniŜenia. 

 Z uwagi na obowiązek ponoszenia kosztów odpłatności za pobyt w domu pomocy 

społecznej często osoby, które kwalifikują się do  domu pomocy społecznej umieszczane są     

w Zakładzie Opieki Leczniczej. W zakładach tych powinny przebywać tylko osoby 

wymagające wzmoŜonej opieki medycznej. 

 Na terenie powiatu wyszkowskiego nie funkcjonuje DPS dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 Z ankiety skierowanej do gmin wynika, Ŝe występują problemy związane                         

z umieszczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w odpowiednich placówkach poza 

terenem powiatu. Okres oczekiwania na umieszczenie w DPS dla tych osób jest bardzo długi     

i wynosi około 2 lat.  
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Rodzinna opieka zastępcza 

 

W sytuacjach kryzysowych, gdy rodzina nie jest w stanie poradzić sobie                                   

z problemami; nie moŜe, nie potrafi bądź nie chce zajmować się dzieckiem zachodzi 

konieczność udzielenia pomocy, wsparcia zewnętrznego lub interwencji. W takiej sytuacji,                   

w myśl konstytucyjnej zasady pomocniczości , dziecko ma prawo do pomocy, w tym pieczy 

zastępczej: „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz 

publicznych”, tak stanowi Konstytucja RP (art.72 ust. 2). Konwencja o prawach dziecka 

zobowiązuje Państwa – Strony do zapewnienia specjalnej ochrony i pomocy dzieciom 

czasowo lub stale pozbawionym środowiska rodzinnego lub nie mogącym, ze względu na swe 

dobro, w nim przebywać (art.20).  Przepisy te podkreślają rangę i znaczenie praw dziecka, 

w tym do pieczy zastępczej. 

Granicą prawną interwencji w rodzinie jest przekonanie, Ŝe zostało naruszone dobro 

dziecka lub przepisy rangi ustawy. Jednak zanim dojdzie do interwencji w rodzinie ma ona 

prawo oczekiwać, Ŝe ktoś w porę dostrzeŜe jej problemy i udzieli adekwatnej do nich 

pomocy. 

Prawo dziecka do pieczy zastępczej jest prawem subsydiarnym wobec prawa dziecka 

do  Ŝycia w rodzinie. Trwałe umieszczenie dziecka w opiece zastępczej jest sytuacją 

wyjątkową i ograniczoną. 

Podstawowe standardy i zasady prawa dotyczące dziecka pozbawionego opieki 

rodzicielskiej powinny być punktem odniesienia i podstawą (wartościującą) systemu pomocy 

rodzinie oraz budowy systemu opieki nad dzieckiem. 

Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej Starosta 

Powiatu zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.  

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na mocy postanowienia sądu 

rodzinnego. 

Rodziny zastępcze zapewniają dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednio 

do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju. 
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Tabela nr 13. Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu wyszkowskiego w latach 
2004-2007. 

Zawodowe niespokrewnione rodziny 
zastępcze w tym: 

 

Rok 

 

Rodziny 
spokrew-
nione z 
dzieckiem 

 

Rodziny 
niespokrewnione  
z dzieckiem 

wielodziet-
ne 

Specjalis-
tyczne 

o charakterze 
pogotowia 
rodzinnego 

 

Ogółem 

 

2004 58 4 1 - 1 64 

2005 64 2 1 - 1 68 

2006 58 2 1 - 1 62 

2007 59 5 - - 1 65 

Źródło: Opracowania własne PCPR 

 

W latach 2004 – 2007 nie utworzono  niespokrewnionej zawodowej  rodziny zastępczej 

specjalistycznej. Od 2004 roku funkcjonuje tylko jedna zawodowa niespokrewniona rodzina 

zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego. 

 

Rodziny zastępcze niespokrewnione są najbardziej poŜądaną formą opieki zastępczej. 

Rodzicami zastępczymi są osoby przeszkolone, posiadające wiedzę i umiejętności potrzebne 

w pełnieniu funkcji rodzinnej opieki zastępczej. 

 

Tabela nr 14. Liczba orzeczeń sądu w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej: 
 

Liczba orzeczeń w których władzy rodzicielskiej: 
 

Ogółem L.p. 
 

Rok 

pozbawiono 
 

Zawieszono ograniczono 88 

1. 2006 6 1 36 43 
2. 2007 14 - 31 45 
Źródło: Dane uzyskane z sądu 
 
 
W latach 2006 -2007 orzeczenia sądu w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej 

utrzymują się na podobnym poziomie, z tym, Ŝe więcej rodziców zostało pozbawionych 

całkowicie władzy rodzicielskiej. 
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Tabela nr 15. Przysposobienia. 
 
L.p. Rok Liczba przysposobień ogółem Liczba adopcji, na które rodzice 

wyrazili zgodę 
1. 2006 4 - 
2. 2007 1 - 
Źródło: Dane uzyskane z sądu 
 
W latach 2006 – 2007 wszyscy rodzice biologiczni, w stosunku do których sąd wydał 

orzeczenie o przysposobienie ich dzieci, nie wyrazili zgody na adopcję. 

 

Tabela nr 16. Liczba dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w latach 2004-2007. 
 

Dzieci w zawodowych niespokrewnionych rodzinach 
zastępczych 

Rok 

Dzieci              
w rodzinach 
spokrewnio-
nych 

Dzieci                    
w rodzinach 
niespokrewnio-
nych 

 
Wielodzietnych 

 
specjalistycz-
nych 

o charakterze 
pogotowia 
rodzinnego 

2004 75 8 5 - 4 

2005 85 2 5 - 5 

2006 78 2 5 - 7 

2007 68 7 - - 8 

Źródło: Opracowania własne PCPR. 

W latach 2004 – 2007 liczba dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych utrzymuje się 

na podobnym poziomie. 

 
Tabela nr 17. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych 
pomiędzy powiatami porozumień.  

 

Rok 

Liczba dzieci z terenu 
powiatu wyszkowskiego 
umieszczone na terenie 
innych powiatów 

Liczba dzieci pochodzących             
z innych powiatów 
umieszczonych w rodzinach 
zastępczych na terenie powiatu 
wyszkowskiego 

2004 0 0 

2005 1 2 

2006 4 0 

2007 

 

5 1 

 Źródło: Opracowania własne PCPR 
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Tabela obrazuje, Ŝe  wzrasta liczba dzieci pochodzących z terenu powiatu 

wyszkowskiego umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, co jest 

spowodowane brakiem niespokrewnionych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie 

powiatu wyszkowskiego. 

W kaŜdym powiecie systematycznie wzrasta liczba dzieci wymagających 

umieszczenia w rodzinie zastępczej.  

Obecne przepisy dotyczące rodzin zastępczych ograniczyły liczbę dzieci mogących 

przebywać w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia 

rodzinnego do 3 dzieci. W związku z tym brakuje miejsc w tego typu rodzinach zastępczych. 

 

Tabela nr 18. Sytuacja prawna dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 
spokrewnionych w latach 2004-2007. 
 

Rok Sieroctwo 
zupełne 

Sieroctwo niepełne Sieroctwo społeczne 

2004 14 23 55 

2005 13 25 59 

2006 11 

 

20 61 

2007 10 13 60 

Źródło: Opracowania własne PCPR 

 

Tabela obrazuje, Ŝe dzieci w rodzinach zastępczych są w większości sierotami społecznymi.  

 

Tabela nr 19. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

Rok Liczba dzieci posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności 

2004 6 

2005 6 

2006 5 

2007 6 

 Źródło: Opracowania własne PCPR 
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Pomimo, Ŝe na terenie powiatu wyszkowskiego nie funkcjonuje Ŝadna zawodowa 

specjalistyczna rodzina zastępcza w rodzinach zastępczych wychowywane są równieŜ dzieci 

niepełnosprawne. 

Tabela nr 20. Rodziny zastępcze nowo tworzone. 
 

Zawodowe niespokrewnione rodziny 
zastępcze w tym: 

 

Rok 

 

Rodziny 
spokrew-
nione z 
dzieckiem 

 

Rodziny 
niespokrew-
nione               
z dzieckiem 

Wielodzie
-tne 

Specjalis-
tyczne 

o charakterze 
pogotowia 
rodzinnego 

 

Ogółem 

2004 5 3 - - - 8 

2005 9 - - - - 9 

2006 2 - - - - 2 

2007 6 3 - - - 9 

 Źródło: Opracowania własne PCPR 

 

Utworzenie nowej zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej jest potrzebą 

wykazywaną w planach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nadal jednak na terenie 

powiatu wyszkowskiego funkcjonuje tylko jedna zawodowa niespokrewniona rodzina 

zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego.  

 

Tabela nr 21. Losy dzieci po pobycie w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o 
charakterze pogotowia rodzinnego. 
 

Umieszczenie w rodzinie 
zastępczej 

Rok 
Powrót do 
rodziny 
biologicznej spokrewnionej niespokrewnionej 

Adopcja 

Umieszczenie                 
w placówce 
opiekuńczo-
wychowawczej 

2004 

 

- - - 3 1 

2005 

 

- 1 - - - 

2006 

 

- - 1 3 - 

2007 

 

- 1 2 - 2 

  Źródło: Opracowania własne PCPR 
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Tabela obrazuje, Ŝe: 

- po pobycie w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze 

pogotowia rodzinnego dzieci nie wracają do rodziny biologicznej; 

- najwięcej jest uregulowań sytuacji rodzinnej dzieci po pobycie w zawodowej 

niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego  poprzez 

adopcję (krajową i zagraniczną); 

- adoptowane są nadal dzieci młodsze, zdrowe; 

- znikoma jest liczba dzieci umieszczanych po okresie pobytu w zawodowej    

niespokrewnionej rodzinie zastępczej w rodzinnie zastępczej spokrewnionej lub   

niespokrewnionej; 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczyna pracę z rodziną , dopiero gdy otrzymuje 

do wykonania postanowienie Sądu o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-

wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Jest to o wiele za późno, aby  odniosła pozytywny 

skutek. 

Praca z rodziną biologiczną w sytuacji kryzysu jest trudna i długotrwała. Zmiana w 

wielu wypadkach jest niemoŜliwa ze względu na długotrwały proces trwania kryzysu 

powodującego pogłębianie się zachowań patologicznych. Praca z rodziną  powinna być 

rozpoczęta wcześnie zanim dojdzie do sytuacji kryzysowej.   

 

Tabela nr 22. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
 

Rok 
Liczba osób 
zgłaszających wolę 
odbycia szkolenia 

Liczba osób 
zakwalifikowanych 
do odbycia szkolenia 

Liczba osób 
które odbyły 
szkolenie 

Liczba osób 
ustanowionych 
rodzina 
zastępczą 

2004 12 5 3 1 

2005 9 5 2 - 

2006 1 1 - - 

2007 7 5 4 2 

Źródło: Opracowania własne PCPR 

 

W latach 2004 – 2007 widoczna jest róŜnica między liczbą osób zgłaszających wolę 

pozostania rodziną zastępczą,  a zakwalifikowanymi do szkolenia. Najczęściej powodem 

niezakwalifikowania do szkolenia i odbycie szkolenia jest niewystarczająca motywacja osób, 

brak determinacji, trwania w decyzji. 
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Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców przez prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych. 

 

 Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej powiat 

zapewnia opiekę i wychowanie w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

  
Tabela nr 23. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
w latach 2004-2007. 
 

Dzieci umieszczone w placówce 
interwencyjnej 

 
 
Rok Pogotowie 

Opiekuńcze w 
Ostrołęce, Izdebnie, 
Dębinkach 

Interwencyjna 
Placówka 
Opiekuńcza         
w Otwocku 

Dzieci umieszczone                   
w placówce 
socjalizacyjnej 

Ogólna liczba 
dzieci 
umieszczonych w 
danym roku 
kalendarzowym 

2004 9 - 4 13 
2005 10 - 13 23 
2006 10 1 14 25 
2007 13 2 9 24 

RAZEM 85 
     Źródło: Opracowania własne PCPR w Wyszkowie 

 

W sprawach dotyczących umieszczania wychowanków z terenu powiatu wyszkowskiego  

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Centrum współpracuje z Sądem Rejonowym  

w Wyszkowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami 

oraz innymi instytucjami pomocy społecznej (PCPR, MOPR, itp.).  

W przypadku umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-

wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat wyszkowski zawiera porozumienie                           

w sprawie umieszczenia dziecka w placówce oraz określenia  wysokości ponoszonych na 

utrzymanie dziecka  wydatków.  

Na terenie powiatu wyszkowskiego znajduje się jedna placówka opiekuńczo-  

wychowawcza całodobowego pobytu – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Dębinkach.  

 Organem prowadzącym placówkę jest Samorząd Powiatu Wyszkowskiego. 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Dębinkach jest samodzielną 

jednostką organizacyjno – budŜetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. 

Nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie 
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ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

z późn. zm.) sprawuje Wojewoda. 

 Jest to placówka o zasięgu ponadlokalnym. Realizuje zadania placówki socjalizacyjnej  

i interwencyjnej. W nowej strukturze Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza 

w Dębinkach działa od  1 listopada 2006 r. W jej skład wchodzą: placówka socjalizacyjna 

(dom dziecka)  i placówka interwencyjna (pogotowie opiekuńcze). Do dnia 31.10.2006 r. 

ww. placówka funkcjonowała jako Dom Dziecka w Dębinkach. 

 
Tabela nr 24. Liczba wychowanków przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce 
Opiekuńczo– Wychowawczej w Dębinkach w latach 2004 – 2007. 
 

Źródło: Opracowania własne PCPR w Wyszkowie 

 

W latach 2004-2007 zmniejszyła się liczba małoletnich z innych powiatów, 

przebywających w placówce. Natomiast wzrosła liczba wychowanków z powiatu 

wyszkowskiego. W roku 2007 liczba ich wzrosła o 341,7%  w stosunku do roku 2004 r. 

Powodem wzrostu liczby wychowanków pochodzących z powiatu wyszkowskiego jest 

przekształcenie WPO-W w Dębinkach w placówkę łączącą dwa typy: socjalizacyjną                           

i interwencyjną. Innym powodem jest zamykanie się powiatów wyłącznie na swoje potrzeby, 

co m.in. wiąŜe się to z obowiązkiem osiągania wymaganych standardów i ograniczenia liczby 

wychowanków do 30. Wymagany standard naleŜy osiągnąć do 2010 r.  

 

 
Lp 

Powiat zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem                    w placówce 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

1. Garwolin 5 5 5 5 

2. Maków Mazowiecki 6 6 5 5 

3. Nowy Dwór Mazowiecki 5 5 5 3 

4. Ostrołęka 2 2 1 - 

5. Ostrów Mazowiecka 2 2 - - 

6. Przasnysz 3 3 2 1 

7. Sierpc 2 2 - - 

8. Wołomin 10 10 11 8 

9. Wyszków 12 20 32 41 

Ogółem 47 55 61 63 
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Tabela nr 25. Wychowankowie z terenu powiatu wyszkowskiego przebywający                          
w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach w 2007 r. 
 

Liczba wychowanków 
Lp.  

Gmina zgodna z właściwością 
zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem w placówce Chłopcy  Dziewczęta  

Ogólna liczba 
wychowanków 

1 Brańszczyk 5 5 10 

2 Długosiodło - - - 

3 Rząśnik  2 - 2 

4 Somianka - - - 

5 Wyszków 10 11 21 

6 Zabrodzie 3 5 8 

                                                    Ogółem 20 21 41 

Źródło: Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2007 

 
Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe z terenu Gminy Somianka i Długosiodło w 2007r nie 

przebywały dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Największą 

liczbę stanowiły wychowankowie pochodzący z Gminy Wyszków, następnie z Gminy 

Brańszczyk i Gminy Zabrodzie. 

 

Tabela nr 26. Sytuacja rodzinna wychowanków przebywających w WPO-W w Dębinkach               
w latach 2004-2007 r.  
 

Sytuacja rodzinna wychowanków  
Rok Liczba sierot 

biologicznych 
Liczba półsierot Liczba dzieci mających oboje 

rodziców (sieroty społeczne) 
Ogółem 

2004 0 8 39 47 
2005 3 15 26 44 
2006 0 17 35 52 

2007 0 14 32 46 

     Źródło: Opracowania własne PCPR w Wyszkowie 

 
W większości dzieci przebywające w WPO-W w Dębinkach to sieroty społeczne. 
 
Tabela nr 27. Sytuacja prawna wychowanków przebywających w WPO-W w Dębinkach                
w latach 2004 -2007. 
 

Sytuacja prawna wychowanków  
Rok 
 

Liczba dzieci z rodzin o 
ograniczonej władzy rodzicielskiej 

Liczba dzieci z rodzin pozbawionych 
władzy rodzicielskiej 

Ogółem 

2004 38 9 47 
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2005 38 6 44 

2006 46 6 52 

2007 39 7 46 

     Źródło: Opracowania własne PCPR w Wyszkowie 

 

Większość rodziców dzieci przebywających w WPO-W w Dębinkach ma ograniczoną władzę 
rodzicielską.  
 
Tabela nr 28. Wychowankowie skreślonych z listy  wychowanków WPO-W w Dębinkach. 
 

Powody skreślenia   
 
Rok  

Powrót do 
rodziny 
naturalnej 

Umieszcze-nie 
w rodzinie 
zastępczej 

Usamodziel
nienie 

Umieszczenie 
w MłodzieŜowym 
Ośrodku 
Wychowawczym 

Przeniesienie 
do innej 
placówki 
opiekuńczo- 
wychowawczej 

 
Ogólna  
liczba  

2004 1 0 19 1 3 24 

2005 2 1 3 2 3 11 

2006 
 

0 0 6 2 0 8 

2007 2 3 7 5 1 18 

     Źródło: Opracowania własne PCPR w Wyszkowie 

 
Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć 

charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia                  

w rodzinie zastępczej. 

 

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2008 r., Nr 115, poz. 728) Starosta Powiatu ustala średni miesięczny koszt utrzymania                   

w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej i ogłasza w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym, nie później niŜ do dnia 31marca danego roku.  

Średni miesięczny koszt utrzymania w całodobowej placówce opiekuńczo-

wychowawczej stanowi kwotę rocznych kosztów działalności placówki wynikającą z 

utrzymania dzieci, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieŜących 

na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o 

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
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przyjęty w ustawie budŜetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, 

ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby wychowanków w poszczególnych miesiącach roku 

poprzedniego w placówce.  

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w latach 2005-2008 przedstawia poniŜsza tabela. 

 
Tabela nr 29. Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w latach 2005 - 2008. 
 
Średni miesięczny koszt utrzymania w Wielofunkcyjnej Placówce                                           
Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach* 

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 

2.176,88 zł. 
 

2.525,21 zł. 2.363,12 zł. 2.982,21 zł. 

*(do dnia 31.10.2006 r. placówka funkcjonowała jako Dom Dziecka  w Dębinkach). 
Źródło: Zarządzenia Starosty Powiatu Wyszkowskiego w sprawie ustalenia średniego kosztu  
             utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 
             w Dębinkach 
 
 
Tabela nr 30. Liczba wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Dębinkach                
w latach 2004 - 2007 (wg stanu na koniec kolejnych miesięcy kalendarzowych). 
 

 I II III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII 
Średnioroczna 
liczba 
wychowanków 

2004r. 54 44 43 46 46 46 47 47 42 41 44 47 45,58 
2005r. 46 47 47 48 47 52 50 50 46 45 43 44 47,08 
2006r. 45 45 46 45 45 47 47 51 46 51 52 52 47,66 
2007r. 53 53 53 51 51 48 49 48 46 44 45 46 48,91 
Źródło: Opracowania własne PCPR w Wyszkowie 

 

W celu zarejestrowania placówki przez Wojewodę Mazowieckiego do końca 2007r. 

został opracowany Program Naprawczy Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- 

Wychowawczej. Program ten został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu i złoŜony                             

w Wydziale Polityki Społecznej w Warszawie.  

 

Usamodzielniani wychowankowie  opuszczający rodziny zastępcze  i placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 

Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia 

opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niedostosowanych intelektualnie, dom dla matek              
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z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, 

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieŜowy 

ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieŜowy ośrodek wychowawczy 

zostaje objęta pomocą mającą na celu jej Ŝyciowe usamodzielnienie i integrację 

ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a takŜe pomocą: 

- pienięŜną na kontynuowanie nauki w szkole, 

- pienięŜną na usamodzielnienie, 

- na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 

 

Tabela nr 31. Liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.  
 

Liczba osób 
Lp. Rodzaj pomocy 

2004 2005 2006 2007 

1. Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 4 7 0 2 

2. Pomoc pienięŜna kontynuowanie nauki 40 40 35 34 

3. Pomoc  na zagospodarowanie w formie rzeczowej 1 2 7 5 

Ogółem 45 49 42 41 
Źródło: Opracowania własne PCPR 

 
Tabela nr 32. Liczba usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze w latach 2004 - 2007.  
 

Liczba osób Lp
. 

Rodzaj pomocy 
2004 2005 2006 2007 

1. Pomoc pienięŜna na   samodzielnienie 4 1 1 1 
2. Pomoc pienięŜna kontynuowanie nauki 9 10 12 13 
3. Pomoc na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej 
7 1 3 3 

                      20 12 16 17 
 Źródło: Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2007 

 

Problemy dotyczące usamodzielnianych wychowanków, opuszczających rodziny zastępcze                  

i placówki opiekuńczo-wychowawcze: 

- trudności adaptacyjne w środowisku, 

- trudności z uzyskaniem samodzielnego mieszkania, 

-  trudności z uzyskaniem zatrudnienia po ukończeniu nauki w szkole na poziomie 

   zawodowym i średnim, 

- brak motywacji do nauki, 
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- brak umiejętności autoprezentacji, poszukiwania zatrudnienia, zachowania asertywnego, 

- brak dodatkowych umiejętności, udokumentowanych szkoleń, kursów, 

- brak rzeczywistego wsparcia ze strony rodziny, motywowania do osiągnięć, 

- podejmowanie prac dorywczych, 

- trudności z podjęciem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

 

Ze względu na trudną sytuację finansową pełnoletni wychowankowie opuszczający 

placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze nie są w stanie pokryć kosztów 

wynajmu mieszkania. W związku z brakiem mieszkań socjalnych, komunalnych i 

chronionych usamodzielniani wychowankowie powracają do domu rodzinnego. Zdarza się, Ŝe 

w środowisku rodziców naturalnych nie była podejmowana Ŝadna praca socjalna, 

a dysfunkcje występujące w rodzinie pogłębiły się.  

 

Poradnictwo specjalistyczne  

 

Na terenie powiatu wyszkowskiego nie ma wyodrębnionej jednostki poradnictwa 

specjalistycznego. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie działa poradnia rodzinna 

W pozostałych gminach nielicznie działają punkty konsultacyjne udzielające pomocy                                      

w zakresie poradnictwa specjalistycznego. 

W Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie świadczona jest pomoc 

specjalistyczna przez psychologa i prawnika dla mieszkańców powiatu.   

 

Tabela nr 33. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez psychologa 

Ilość udzielanych porad Obszar udzielanej pomocy 
Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

Ubóstwo 43 83 36 

Sieroctwo 73 66 37 

sieroctwo „społeczne” 89 101 124 

niepełnosprawność 67 60 78 

Długotrwała i cięŜka choroba 55 69 96 

przemoc w rodzinie 49 87 149 

potrzeba ochrony macierzyństwa       
i wielodzietności 

56 65 148 

bezradność w sprawach 
opiekuńczych i wychowawczych 

151 151 217 

brak przystosowania do Ŝycia 
młodzieŜy 

14 105 150 
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Alkoholizm 49 74 150 

zdarzenia losowe i sytuacje 
kryzysowe 

61 17 23 

problemy szkolne 102 107 164 

Bezrobocie 60 79 99 

problemy małŜeńskie  34 57 

zaburzenia psychiczne  15 18 

konflikty w rodzinie  14 64 

Ubóstwo 43 83 36 

Źródło: Opracowania własne PCPR 

 

Łącznie w roku 2007 z porad psychologa skorzystało ok. 300 osób, w tym udzielono                        

68  porad  psychologicznych w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i dzieci oraz 

rodziców biologicznych.  

 

Za priorytetowe do realizacji uznano: 
 

1. Wsparcie dla bezrobotnych realizowane poprzez doradztwo psychologiczne, 

ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Prowadzenie porad psychologicznych i terapii podtrzymujących dla rodzin 

zastępczych i rodzin naturalnych, konsultację indywidualnych przypadków                       

w środowisku. 

3. Pracę z rodzinami zastępczymi wraz z dzieckiem i z rodzinami biologicznymi w celu 

przygotowania dziecka do powrotu do rodziców naturalnych. 

4. Przyjmowanie interesantów i świadczenie im usług w zakresie poradnictwa 

specjalistycznego poprzez realizowanie procesów diagnozowania, profilaktyki oraz 

terapii podtrzymującej. 

5. Systemową pomoc rodzinom dysfunkcyjnym oraz osobom samotnym. 

6. Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia. 

7. Prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz rodziców biologicznych. 

 
Tabela nr 34. Obsługa prawna działająca w ramach poradnictwa specjalistycznego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie   w latach 2005 – 2007.  
 
Lp. Porady prawne w zakresie: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 
1.  Prawo cywilne 26 45 95 

2.  Prawa obywatelskie 3 - - 
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3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 18 21 41 

4. Prawo administracyjne 4 - 8 

5. Prawo karne 3 20 12 

6. Prawo rodzinne - 43 77 

7. Ochrona praw lokatorów - - 9 

8. Prawo spółdzielcze - - 4 

9. Ogółem 54 129 246 

Źródło: Opracowania własne PCPR 
 
 

Ponadto wykwalifikowani pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

w ramach poradnictwa prowadzą mediacje rodzinne w sytuacjach kryzysu w rodzinie. Często 

strony uczestniczące w mediacji wymagają terapii rodzinnej, dlatego mediacje nie zawsze 

kończą się podpisaniem porozumienia. 

 

Uchodźcy 

 

W rozumieniu art. 1 A Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz art. 1 pkt 2 i 3 Protokołu 

Nowojorskiego uchodźcą jest osoba, która „na skutek uzasadnionej obawy przed 

prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynaleŜności do określonej 

grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, 

którego jest obywatelem, i nie moŜe lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony 

tego państwa, albo która nie ma Ŝadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych 

zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie moŜe lub nie chce                      

z powodu tych obaw powrócić do tego państwa.” 

Zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej cudzoziemcowi udziela się ochrony poprzez nadanie statusu uchodźcy, udzielenie 

azylu, udzielenie zgody na pobyt tolerowany, udzielenie ochrony czasowej. 

Status uchodźcy jest jedną z form ochrony przyznawanej cudzoziemcom na terytorium 

Polski. Nadawany jest cudzoziemcowi, który spełnia warunki niezbędne do uznania 

za uchodźcę, określone w Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim (warunki zostały 

przytoczone w ww. definicji uchodźcy).  

Ponadto status uchodźcy nadawany jest małŜonkowi i małoletniemu dziecku cudzoziemca 

wówczas, gdy są oni wpisani do wniosku  o nadanie statusu, a takŜe małoletniemu dziecku 

cudzoziemca urodzonemu na terytorium RP.  
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W dniu 29 maja 2008 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie 

ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

niektórych innych ustaw. 

NajwaŜniejsza zmiana polega na wprowadzeniu przez ustawę nowej formy ochrony 

międzynarodowej udzielanej cudzoziemcom w Polsce – ochrony uzupełniającej. KaŜdy 

wniosek o nadanie statusu uchodźcy będzie jednocześnie rozpatrywany jako wniosek                                        

o udzielenie ochrony uzupełniającej. 

Pomoc integracyjna  obejmuje  między innymi: 

1. wypłatę świadczenia; 

2. opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

3. pracę socjalną; 

4. poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne i psychologiczne; 

5. udzielenie informacji i wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami i organizacjami. 

6. pomocy integracyjnej udziela się przez okres 12 miesięcy w ramach indywidualnego 

    programu ustalonego z cudzoziemcem. 

 

Pomocy integracyjnej udziela starosta – poprzez działające w jego imieniu powiatowe 

centrum pomocy rodzinie – właściwe ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy. Pomoc 

uchodźcom w procesie integracji  jest zadaniem z zakresu administracji rządowej 

realizowanej przez powiat. Wsparcie udzielane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy, przy 

czym uchodźca, którego małŜonek jest obywatelem polskim, nie ma prawa do otrzymania 

pomocy integracyjnej. W  przypadku, gdy status uchodźcy uzyskała osoba niepełnoletnia 

pozbawiona pieczy rodziców lub opiekuna prawnego, kierownik PCPR zawiadamia właściwy 

sąd opiekuńczy. 

Pomoc integracyjna jest realizowana  w ramach indywidualnego programu integracji, 

uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a uchodźcą. 

Zgodnie z art. 22 ustawy o pomocy społecznej do zadań wojewody naleŜy 

koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy, w 

szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania uchodźcy. 

Uchodźca zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę działającego w tej 

sprawie  w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz gminą. W związku z 

tym, Ŝe wojewoda wskazuje jedynie powiat zamieszkania,  cudzoziemiec po opuszczeniu 

ośrodka dla uchodźców ma trudności związane z zameldowanie w konkretnym miejscu. 

Często cudzoziemcy faktycznie nadal przebywają w Ośrodku.   
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Na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonuje Ośrodek dla Uchodźców w Pustych 

Łąkach. 

Według stanu na dzień 13.04.2007 r. w Ośrodku w Pustych Łąkach przebywało                              

158 cudzoziemców, oczekujących na wydanie decyzji w sprawie nadania statusu uchodźcy. 

Dotychczas Ŝadna z tych osób nie otrzymała statusu uchodźcy. 

Wśród cudzoziemców mieszkających w Ośrodku znajdowało się: 38 kobiet, 44 

męŜczyzn, 76 dzieci (terminem „dzieci” określono wszystkie osoby w przedziale wiekowym 

od 0 do 18 roku Ŝycia).  

W związku ze zmianą ustawy o ochronie cudzoziemców obowiązującej od dnia 

29.05.2008r. wprowadzającej  nowe zabezpieczenie dla cudzoziemców w formie ochrony 

uzupełniającej do dnia 28.08.2008r. wniosek o nadanie ochrony uzupełniającej złoŜyło                        

9 cudzoziemców. 

 

 Tabela nr 35. Wiek osób przebywających w Ośrodku. 

Lp.     Kategorie wiekowe  Liczba osób 

1 Dzieci w wieku od 0 do 1 roku Ŝycia 9 

2 Dzieci w wieku  od 1 do 7 lat 39 

3 Dzieci w wieku od 7 do 15 lat 23 

4 Dzieci w wieku od 15 do 18 lat 5 

5 Osoby powyŜej 18 roku Ŝycia  82 

                                                        Razem 158 

Źródło: Na podstawie danych Ośrodka dla Uchodźców w Pustych Łąkach 

 

Cudzoziemcy mają w Ośrodku zabezpieczoną opiekę medyczną oraz moŜliwość nauki 

języka kraju przyjmującego.  

Cudzoziemcy, którym nadano status uchodźcy, lub posiadający zgodę na pobyt 

tolerowany, lub korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP mają prawo do: 

1) korzystania z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, 

2) korzystania z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, 

publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach (dotyczy osób podlegających 

obowiązkowi szkolnemu), na warunkach dotyczących obywateli polskich.      

Dzieci z rodzin cudzoziemskich zamieszkujących w Ośrodku dla Uchodźców                         

w Pustych Łąkach od dnia 2 listopada 2006 r. uczęszczają do Szkoły Podstawowej                              
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w Kamieńczyku. Są to dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Według stanu na dzień 13.04.2007 r. 

liczba dzieci uchodźców uczęszczających do szkoły wynosiła 23 (ogólna liczba uczniów                     

w szkole – 70). 

Jednak liczba uczniów nie jest stała. Część dzieci opuszcza Ośrodek wraz z rodzicami, 

natomiast inne przyjeŜdŜają do Ośrodka, podejmują naukę w trakcie trwania programu 

nauczania. W kaŜdym przypadku przyjęcia nowego dziecka do szkoły, nauka zaczyna się od 

podstaw.  

 Szkoła daje rodzicom wiele okazji do angaŜowania się w Ŝycie szkolne ich dzieci. 

Podczas imprez szkolnych rodzice wraz z dziećmi mają moŜliwość integracji 

ze społecznością lokalną.  

 Początki funkcjonowania dzieci w szkole były trudne, zarówno dla cudzoziemców jak 

i osób, z którymi się stykali. Głównym problemem była bariera językowa i kulturowa. Sposób 

zachowania Czeczenów podczas wykonywania róŜnych czynności sfery osobistej, społecznej 

budził wiele obaw.  

 Od powstania  Ośrodka, mieszkańcy okoliczni odczuwają  lęk i niepokój. Ich obawy 

wynikają z niepewności dotyczącej kształtowania kontaktów z cudzoziemcami, mającymi 

inną kulturę, mentalność. Często dochodzi do konfliktów pomiędzy dorosłymi 

cudzoziemcami, a społecznością lokalną. 

 

Organizacje pozarządowe 

 

Zadaniem powiatu wyszkowskiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Działalność organizacji pozarządowych i 

innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego znacząco wpływa na 

rozwój Powiatu. 

Samorząd  pragnie wspierać działania organizacji pozarządowych  poprzez 

powierzanie im do realizacji ustawowych zadań powiatu. Zasady współpracy, zakres oraz 

formy realizacji tej współpracy, określa Program Współpracy Powiatu Wyszkowskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Pozwoli on 

na pobudzenie i wspieranie przez powiat wyszkowski działalności tych organizacji 

i podmiotów oraz realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. 
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Tabela nr 36. Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w obszarze 
pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego. 

Lp. Nazwa stowarzyszeń/organizacji  Adres 
 
1 

Wyszkowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „WAśNA RÓśA” 

ul. 1 Maja 13/9 
07-200 Wyszków 

 
2 

Stowarzyszenie „POMÓś DZIECIOM” Dębinki 17 
07-230 Zabrodzie 

 
3 

Stowarzyszenie Na Rzecz Uczniów Niepełnosprawnych 
w Zespole Szkół „PROMYK” 

ul. Geodetów 45 
07-200 Wyszków 

 
4 

Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego ul. 3 Maja 24 
07-200 Wyszków 

 
5 

Stowarzyszenie Chorym Na Cukrzycę Koło w 
Wyszkowie 

ul. Sienkiewicza 32 
07-400 Ostrołęka 

 
6 

Wyszkowski Ruch Wspierania Przedsiębiorczości ul. 3 Maja 
07-200 Wyszków 

 
7 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu, Turystyki, 
Kultury, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Środowiska 
„UNIVERSUM” 

ul. Prosta 9 
07-200 Wyszków 

8 
 

Klub „AMAZONEK” w Wyszkowie ul. 3 Maja 16 
07-200 Wyszków 

9 
Stowarzyszenie POMOCY RODZINOM ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40 

07-200 Wyszków 

10 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. 3 Maja 7/34 

07-200 Wyszków 

11 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i 
Niezaradnych śyciowo „ZAWSZE RAZEM” 

ul. Jana Pawła II 65 
07-221 Brańszczyk 

12 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie 

ul. Geodetów 76 
07-200 Wyszków 

13 
Klub Abstynenta „ARKA” Al. RóŜ 3 

07-200 Wyszków 

14 
Stowarzyszenie „PROMENADA” ul. 3 Maja 16 

07-200 Wyszków 

15 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WIATRAK” ul. Prosta 7 

07-200 Wyszków 

16 
Polski Czerwony KrzyŜ  
Zarząd Rejonowy w Wyszkowie 

ul. 3 Maja 24 
07-200 Wyszków 

Źródło: Opracowanie własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  

 

 Z ankiety skierowanej do samorządów gminnych wynika, Ŝe w większości samorządy 

nie opracowały rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 Powiat wyszkowski w ramach rocznego programu współpracy Powiatu 

Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu poŜytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2008 określa obszary współpracy. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań ogłasza 
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Zarząd Powiatu. Decyzję o wyborze ofert, które uzyskują dotację podejmuje Zarząd Powiatu 

w formie Uchwały. 

 Powiat współpracuje z organizacjami pozarządowymi pozafinansowo: 

• prowadzi bazy danych, 

• serwis informacyjny, 

• umoŜliwia organizacjom pozarządowym organizowanie spotkań na bazie 

zasobów lokalowych powiatu. 

 

Powiat Wyszkowski od 2003 r. nieodpłatnie udostępnia Polskiemu Stowarzyszeniu 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie bazę lokalową pod  

działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przekazuje dotację celową na bieŜące 

funkcjonowanie 2 domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem 

umysłowym prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych Benedyktynek KrzyŜa 

Chrystusowego w Niegowie. Przekazuje równieŜ środki finansowe na bieŜące 

funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez PSOUU Koło              

w Wyszkowie. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie udostępnia salę konferencyjną 

na spotkania podopiecznych Polskiego Związku Głuchych. 

 Bursa Szkolna w Wyszkowie udostępnia nieodpłatnie salę dla potrzeb 

organizacyjnych spotkań PSOUU Koło w Wyszkowie. 

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku udostępnia bazę lokalową na potrzeby 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niezaradnych śyciowo „Zawsze 

Razem”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie udostępnia lokal pod potrzeby „Klubu 

Amazonek”. 

Gmina Wyszków uczestniczy w kosztach utrzymania bazy lokalowej Dziennego 

Centrum Aktywności prowadzonego przez PSOUU Koło w Wyszkowie. 

Zlecanie realizacji zadań przez samorządy organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom jest niewystarczające w stosunku do oczekiwań organizacji. Co jest 

spowodowane tym, Ŝe tylko nieliczne działają pręŜnie i dają gwarancje prawidłowej realizacji 

zadań.  
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 W organizacjach najczęściej brakuje informacji, materiałów i osób mających wiedzę 

z zakresu zarządzania organizacją, zdobywania funduszy, pisania projektów, współpracy 

z podmiotami lokalnymi. Jest to niejednokrotnie efekt bardzo ograniczonego dostępu do 

szkoleń w zakresie księgowości, prawa, zarządzania, itp. Nie mając moŜliwości korzystania 

z takich narzędzi jak komputer, Internet, poczta e-mail organizacje mają utrudniony dostęp do 

informacji o aktualnych dotacjach i moŜliwościach rozwoju jak równieŜ nie mają moŜliwości 

promocji. 

 Współpraca samorządów z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów 

publicznych nie tylko pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju oraz 

poprawy warunków Ŝycia i jakości mieszkańców powiatu, ale równieŜ uzupełnia się, co 

pozwala na istotne odciąŜenie sektora publicznego w realizacji zadań. 

 Realizując cele polityki społecznej Ośrodki Pomocy Społecznej rozwijają 

niematerialne formy świadczeń, tj. poradnictwo, wolontariat, rozwój lokalnej demokracji 

nowatorską metodą Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), inicjowanie grup 

samopomocowych i współpracę z innymi oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Centrum Aktywności Lokalnej to model funkcjonowania instytucji publicznej w 

środowisku lokalnym. Ma on słuŜyć społeczności w tworzeniu poczucia przynaleŜności do 

danego miejsca i grupy. Głównym celem CAL jest mobilizowanie mieszkańców do 

aktywnego działania na rzecz swojego środowiska lokalnego. 

 Jedną z form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest wolontariat. Od 

września 2001 roku OPS w Wyszkowie realizuje „Program woluntarystyczny w Ośrodku 

Pomocy Społecznej”. Nadrzędnym celem tego programu jest odbudowanie, bądź tworzenie 

więzi międzyludzkich, aktywizowanie potencjału i zasobów społeczności lokalnej. Jego istota 

polega na łączeniu ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy takiej pomocy 

potrzebują. 

Do końca grudnia 2006 roku w bazie danych OPS zarejestrowanych było 180 

wolontariuszy, najczęściej ludzi młodych, którzy swój czas i umiejętności chcieli poświęcić 

drugiemu człowiekowi. Główne obszary działania wolontariuszy to: pomoc dzieciom 

w nauce, opieka i towarzystwo dla osób niepełnosprawnych i starszych, praca w placówkach 

OPS oraz pomoc w róŜnego rodzaju akcjach. 

Uchwałą Nr XXI/151/2008 z dnia 28 maja 2008 r. Rada Powiatu w Wyszkowie 

przyjęła Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008 – 2013. W powyŜszym 
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dokumencie wyznaczono, jako „Cel strategiczny: Inicjowanie i rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego i wolontariatu na terenie powiatu wyszkowskiego.”, który jest odpowiedzią 

na problemy społeczne występujące na terenie naszego powiatu: Kształtowanie postaw 

obywatelskich i rozwój działalności wolontariuszy w powiecie wzmocni sferę pozarządową 

oraz przyczyni się do realizacji nowatorskich rozwiązań i występowania o fundusze 

wspomagające rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych.”  

Celem nadrzędnym Programu Aktywności Lokalnej jest realizowanie polityki 

integracji społecznej, zaleŜnej od inicjatyw obywatelskich oraz dialogu obywatelskiego, 

w kierunku kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym 

poprzez aktywizowanie i integrowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem 

osób, grup i środowisk będących w procesie wykluczenia społecznego lub zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym. 

Jako realizatorów programu przewidziano samorządy terytorialne, jednostki 

organizacyjne działające sferze społecznej, organizacje pozarządowe, wspólnoty lokalne.   

 
 
2. Edukacja 
 

Na terenie powiatu wyszkowskiego według danych statystycznych na dzień 

31.12.2006 r. było ogółem 18.319 dzieci w wieku do 18 roku Ŝycia. Na terenie 

poszczególnych gmin powiatu zamieszkiwało 11.687 dzieci, natomiast na terenie miasta 

Wyszków zamieszkiwało 6.632. dzieci, w tym: 

- dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat): 3.136, z których w gminach 2.017,                     

w mieście Wyszków 1.119; 

- dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa): 5.644, z których w gminach 3.691, 

w mieście Wyszków 1.953; 

- dzieci w wieku szkolnym (gimnazjum): 3.419, z których w gminach 2.275,                     

w mieście Wyszków 1.144; 

- młodzieŜ w wieku szkolnym (szkoła ponadgimnazjalna): 3.704, z których w gminach 

2.229, w mieście Wyszków 1.475. 
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Przedszkola 
 
Tabela nr 37. Liczba przedszkoli funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego. 
 

Liczba dzieci Liczba komputerów,                        
z których korzystają L.p. 

 Nazwa gminy  
ogółem 
 

niepełnosprawnych 

Liczba 
oddziałów 

Liczba sal 
lekcyjnych  

nauczyciele 
 

uczniowie 

1. Brańszczyk - - - - - - 

Przedszkole Samorządowe w Długosiodle  60 - 2 3 1 - 

2. 

 
 
Długosiodło 
 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa  z 
Przedszkolem Samorządowym  w Starym 
Bosewie 

55 - 4 6 - - 

3. Rząśnik  - - - - -  
4. Somianka  - - - - - - 

śłobko-Przedszkole Nr 1 168 - 7 6 3 - 

Przedszkole Nr 3  137 1 6 6 5 1 

Przedszkole Integracyjne Nr 4 118 14 5 5 2 2 

Przedszkole Nr 7 175 - 8 7 3 - 

5. 
Wyszków                  
 

Przedszkole Nr 9 178 2 7 7 3 1 

6. 
Zabrodzie            
 

Publiczne Przedszkole w Adelinie 24 - 1 2 - - 

                                                                            Łącznie 915 17 40 42 17 4 
Źródło: Opracowania własne PCPR na podstawie informacji z gmin  

 
 
W powiecie wyszkowskim w wieku przedszkolnym jest 3.136 dzieci. Do przedszkoli na terenie powiatu  uczęszcza 915 dzieci.  
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Szkoły podstawowe 
 
Tabela nr 38. Liczba szkół podstawowych w powiecie wyszkowskim. 
 

Liczba uczniów Liczba komputerów,                                 
z których korzystają L.p. 

 Nazwa gminy Liczba 
szkół  

ogółem 
 

niepełnosprawnych 

Liczba 
oddziałów 

Liczba sal 
lekcyjnych  

nauczyciele 
 

uczniowie 

Orzeczenia 
Poradni             
Psychologiczno - 
Pedagogicznej 

1. Gmina Brańszczyk 7 691 7 38 46 30 82 7 

2. Gmina Długosiodło 6 683 - 43 45 20 70 11 
3. Gmina Rząśnik 5 580 15 38 38 88 15 15 
4. Gmina Somianka 6 507 18 42 41 7 73 Brak danych 
5. Gmina Wyszków 13 1779  143   202(ogółem)  
6. Gmina Zabrodzie  4 418 6 33 31 33 45 5 
                       Łącznie  41 4.658  337     
Źródło: Opracowania własne PCPR na podstawie informacji z gmin  

 
Gimnazja 
Tabela nr 39. Liczba gimnazjów w powiecie wyszkowskim. 

Liczba uczniów Liczba komputerów,                       
z których korzystają  

L.p. 
 

Nazwa placówki Liczba 
szkół  

ogółem 
 

niepełnosprawnych 

Liczba 
oddziałów 

Liczba sal 
lekcyjnych  

nauczyciele 
 

uczniowie 

Orzeczenia 
Poradni 
Psychologiczno - 
Pedagogicznej 

1. Gmina  Brańszczyk 2 308 1 15 20 7 30 1 
2. Gmina  Długosiodło 2 365 - 15 13 21 35 8 
3. Gmina Rząśnik 1 306 6 12 10 3 19 5 
4. Gmina Somianka 2 274 11 15 14 3 19 - 
5. Gmina Wyszków 5 1.749 - 69     
6. Gmina Zabrodzie  1 252 4 11 13 13 24 6 
                Łącznie  13 3.254  137     
Źródło: Opracowania własne PCPR na podstawie informacji z gmin  
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Przedszkola i szkoły podstawowe realizują zadania na podstawie statutów oraz ustawy 

o systemie oświaty. Dokumenty zawierają cele, zadania  i kierunki działań. Deficyty                         

w rozwoju intelektualnym oraz rozwoju sprawności fizycznej rekompensowane są w formie 

zajęć wyrównawczych w macierzystych placówkach oświatowych. Dla uczniów, którzy mają 

trudności w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów. 

Dzieci i młodzieŜ wymagająca szczególnych działań uczestniczy w dodatkowych zajęciach 

rozwijających wiedzę i umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie                                  

z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej objęci są zajęciami indywidualnymi, 

zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. 

w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieŜy.                  

W placówce organizowane są zajęcia o charakterze wspierającym rozwój dzieci i młodzieŜy. 

Główne i szczegółowe cele działań edukacyjnych na poziomie szkolnictwa podstawowego                               

i gimnazjalnego określone zostały w strategiach poszczególnych gmin powiatu. 
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Szkoły ponadgimnazjalne 
 
Tabela nr 40.  Liczba szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008.    
                   

Liczba uczniów 

L.p. Typ szkoły Liczba szkół  
ogółem 

 
niepełnosprawnych 

Liczba oddziałów 

1. Liceum ogólnokształcące (w tym 1 szkoła społeczna) 3 805 - 27 
2. Liceum profilowane 3 329 - 13 
3. Technikum (w tym 1 szkoła społeczna) 4 1.307 - 48 
4. Zasadnicza szkoła zawodowa 4 494 - 20 
                       Łącznie  14 2.935 - 108 
Źródło: Opracowania własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  

 
 
Tabela nr 41. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego.  
 

Liczba uczniów L.p. 
 Nazwa gminy Liczba szkół 

ogółem Niepełnosprawnych 
Liczba oddziałów 

1. Gmina Brańszczyk - - - - 
2. Gmina Długosiodło 2 168 - 8 
3. Gmina Rząśnik - - - - 
4. Gmina Somianka - - - - 
5. Gmina Wyszków 10 2.583 - 92 
6. Gmina Zabrodzie  2 184 - 8 
                       Łącznie  14 2.935 - 108 
Źródło: Opracowania własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  
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W powiecie wyszkowskim było ogółem 12.767 dzieci i młodzieŜy objętych 

obowiązkiem szkolnym. Dzieci i młodzieŜ mająca obowiązek szkolny uczęszcza do             

71 szkół róŜnych typów. 

W powiecie wyszkowskim według danych na dzień  31.12.2007 r. funkcjonowało                

71 szkół,    w tym: 

-  szkoły podstawowe – 41 szkoły,  

-  szkoły gimnazjalne - 14 gimnazjów (w tym 1 niepubliczne), 

- szkoły ponadgimnazjalne - 14 szkół ponadgimnazjalnych (w tym 2 szkoły 

niepubliczne), 

-  placówki oświatowe - 2 placówki oświatowe (Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Wyszkowie, Zespół Szkół Specjalnych  w Brańszczyku). 

 

W powiecie wyszkowskim w szkołach róŜnych typów ogólnie 10.847 uczniów 

realizuje obowiązek szkolny. W tym: 

- w szkołach podstawowych – 4.658  

- w szkołach gimnazjalnych – 3.254 (bez gimnazjum społecznego) 

- w szkołach ponadgimnazjalnych – 2.935 (bez szkół społecznych) 

 

Dzieci i młodzieŜ uczą się ogólnie w 582 oddziałach, w tym: 

- w szkołach podstawowych – 337 oddziałów 

- szkoły gimnazjalne – 137 oddziałów 

- szkoły ponadgimnazjalne – 108 oddziałów. 

  

Na terenie powiatu funkcjonują dwie niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne: 

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie, 

- Technikum Poligraficzne w Wyszkowie.  

 

W liceach profilowanych nauka prowadzona jest w następujących profilach: 

- zarządzanie informacją, 

- socjalny, 

- transportowo-spedycyjny, 

- usługowo-gospodarczy, 

- mechatroniczny, 

- rolniczo-spoŜywczy.    
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W technikach nauka prowadzona jest w następujących zawodach i profilach: 

- organizacja usług gastronomicznych, 

- hotelarstwo, 

- budownictwo, 

- ochrona środowiska, 

- technologia drewna, 

- handlowe, 

- elektryczne, 

- agrobiznesu, 

- spedycyjne, 

- logistyczne, 

- mechaniczne, 

- urządzeń sanitarnych, 

- Ŝywienia i gospodarstwa domowego, 

- poligraf. 

W szkołach zawodowych kształcenie odbywa się w następujących zawodach: 

- kucharz małej gastronomii, 

- stolarz, 

- elektryk, 

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 

- mechanik pojazdów samochodowych, 

- operator obrabiarek skrawających. 

 

 W roku szkolnym 2008/2009 Centrum Kształcenia Praktycznego pomimo wyposaŜenia 

odpowiedniego pracowni nie prowadzi kształcenia zawodowego w zawodzie krawiec. 
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Tabela nr 42. Szkoły dla dorosłych funkcjonujące na terenie powiatu wyszkowskiego. 

 

Lp.  Nazwa szkoły  Kierunek kształcenia/profil 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół  w Długosiodle - 

2.  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół w Zabrodziu  rolniczy technologia Ŝywienia 

3.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie  - 

4.  Policealna Szkoła Ochrony „VIP” w Wyszkowie  ochrona osób fizycznych i mienia 

 Liceum uzupełniające - 

Technikum uzupełniające 
handlowy, mechaniczny, elektryczny, technologia Ŝywienia  

 i gospodarstwa domowego 5. 

 
 
Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego w 
Wyszkowie 
 

Szkoły Policealne dla Dorosłych 
ekonomiczny, handlowy, administracja, Ŝywienia i gospodarstwa 

domowego, informatyczny, agrobiznesu, bhp, elektryczny, 
poligraficzny, rolniczy 

6.  Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie  
technik rachunkowości, prac biurowych, 

opiekun w domu pomocy społecznej 
7. Policealna Szkoła Zawodowa w Wyszkowie  technik usług fryzjerskich 

8. Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki  w Wyszkowie  technik usług kosmetycznych 

Źródło: Opracowania własne PCPR 
 
Tabela nr 43. Liczba placówek oświatowych działających w strukturze szkolnictwa specjalnego. 
 

Liczba uczniów L.p. 
 

Nazwa gminy Liczba szkół 
ogółem Niepełnosprawnych 

Liczba 
oddziałów 

Orzeczenia Poradni             
Psychologiczno – 

Pedagogicznej 

1. Gmina Brańszczyk 3 55 55 9 55 
2. Gmina Długosiodło - - - - - 
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3. Gmina Rząśnik - - - - - 
4. Gmina Somianka - - - - - 
5. Gmina Wyszków 4 125 125 - 125 
6. Gmina Zabrodzie  2 56 56 - 56 
                       Łącznie  9 236 236 - 236 
Źródło: Opracowania własne PCPR 
 
 
Tabela nr 44. Liczba uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie. 
 
 
Lp. 

 
Nazwa placówki 

 
Rodzaj Szkoły 
 

 
Liczba 

uczniów 

Stopień 
niepełnosprawności 

intelektualnej 

Ogółem 
liczba 

uczniów 
6 lekki 
25 umiarkowany i znaczny 

 
1. 

 
Szkoła Podstawowa Specjalna  
 10 głęboki 

 
41 

21 lekki  
2. 

 
Gimnazjum Specjalne 21 umiarkowany i znaczny 

 
42 

 
3. 

Szkoła Zawodowa Specjalna 23 lekki 23 

4. 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy 
w Wyszkowie 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 19 umiarkowany i znaczny 19 
 
5. 

Szkoła Podstawowa Specjalna 17 umiarkowany i znaczny 

 
6. 

Szkoła Filialna 
przy DPS w Niegowie zespoły rewalidacyjno – wychowawcze 9 głęboki 

 
26 

 
7. 

Szkoła Podstawowa Specjalna 5 umiarkowany i znaczny 

 
8. 

Szkoła Filialna 
przy DPS w  Gaju „Fiszorze” 

zespoły rewalidacyjno – wychowawcze 25 głęboki 

 
 

30 

                                                     OGÓŁEM                          181 - 181 
Źródło: Opracowania własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  
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Tabela nr 45. Liczba uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku  
 
Lp. 

 
Nazwa placówki 

 
Rodzaj Szkoły 
 

 
Liczba 
uczniów 

Stopień  
niepełnosprawności 
intelektualnej 

 
Liczba 
oddziałów 

Ogółem 
liczba 
uczniów 

7 Lekki 
3 umiarkowany i znaczny 

 
1. 

 
Szkoła Podstawowa Specjalna  

0 niepełnosprawność ruchowa 
4 13 

17 Lekki 
7 umiarkowany i znaczny 

 
2. 

 
Gimnazjum Specjalne 

0  niepełnosprawność ruchowa 
3 29 

0 Lekki 
7 umiarkowany i znaczny 

 
3. 

 
 
 
 
Zespół Szkół Specjalnych    
w Brańszczyku 

Szkoła  
Przysposabiająca 
do Pracy 0 niepełnosprawność ruchowa 

2 13 

                                                                  OGÓŁEM                          41 - 9 55 
Źródło: Opracowania własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  

 
Tabela nr 46. Liczba zatrudnionych nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego 
 

Liczba nauczycieli zatrudnionych 

W pełnym wymiarze czasu pracy / P W niepełnym wymiarze czasu pracy / N 

 
Lp. 

 
Nazwa 
gminy 
 Bez 

stopnia 
StaŜyści Kontraktowi  Mianowani Dyplomowani Bez 

stopnia 
StaŜyści Kontraktowi  Mianowani Dyplomowani 

 
Ogółem 
P/N 

1. Brańszczyk - 7 8 34 38 - 5 8 14 9 87 / 36 
2. Długosiodło - 4 8 12 56 - 10 7 4 14 80 / 35 
3. Rząśnik 

 
 
- 
 

6 
Pełny i 
niepełny 

17 
Pełny 
i niepełny 

18 
Pełny 
i niepełny 

46 
Pełny 
i niepełny 

     75 / 15 

4. Somianka - 1 9 12 40 - 4 8 10 11 62 / 33 
5. Wyszków 2 25 66 96 187 1 7 25 36 24 376 / 93 
6. Zabrodzie - 5 

Pełny i 
niepełny 

7 
Pełny i 
niepełny 

23 
Pełny i 
niepełny 

47 
Pełny i 
Niepełny 

     46 / 37 

Źródło: Opracowania własne PCPR na podstawie informacji z gmin  
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Tabela nr 47.  Działalność diagnostyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie w 2007 r. 
Lp. Rodzaje diagnoz  Dzieci do 3 

roku Ŝycia 
Dzieci w wieku 
przedszkolnym 

Uczniowie szkół 
podstawowych 

Uczniowie 
gimnazjów 

Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych               
i ponadpodstawowych 

MłodzieŜ nie 
ucząca się  i nie 

pracująca 

Ogółem 

1. Psychologiczna - 66 295 151 30 - 542 

2. Pedagogiczna 1 50 298 200 23 - 572 

3. Logopedyczna 14 997 763 18 8  1800 

4. Lekarska - - - - - - 0 

Łącznie  15 1.113 1.356 369 61 0 2.914 

Źródło: Opracowania własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  

 

Tabela nr 48.  Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom w 2007 r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie. 
Lp. Formy pomocy  Pedagodzy i 

psycholodzy 
szkolni 

Nauczyciele 
(w tym 

wychowawcy 
klas) 

Rodzice Wychowawcy 
placówek 

Inni Ogółem 

1. Treningi (liczba osób) - 27 - - - 27 

2. Warsztaty (liczba osób) 6 31 276 - 3 316 

3. Terapia rodzin (liczba rodzin) - - 12 - - 12 

4. Udział w radach pedagogicznych (liczba spotkań) - 9 - - - 9 

5. Prelekcje, wykłady (liczba spotkań) - 19 18 - - 37 

6. Inne (liczba osób) 5 4 56  3 68 

                                                                               Łącznie  11 90 362 0 6 469 

Źródło: Opracowania własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  
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Tabela nr 49. Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieŜy w 2007 r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie. 
Lp. Formy pomocy  Dzieci 

do 3 
roku 
Ŝycia 

Dzieci w wieku 
przedszkolnym 

Uczniowie szkół 
podstawowych 

Uczniowie 
gimnazjów 

Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych  
i ponadpodstawowych 

MłodzieŜ 
nie ucząca 
się           i 

nie 
pracująca 

Ogółem 

1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - - 19 11 5 - 35 
2. Terapia logopedyczna 14 220 302 16 7 - 559 
3. Psychoterapia - - - - - - 0 
4. Socjoterapia - - 6 - - - 6 
5. Zajęcia z uczniami zdolnymi -  - - - - 0 
6. Terapia dla zagroŜonych uzaleŜnieniami - -  - - - 0 
7. 
 

Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru 
kierunku kształcenia i zawodu 

- - - 283 235 - 518 

8. Ćwiczenia rehabilitacyjne - - - - - - 0 
9. Inne formy pomocy indywidualnej - 10 72 50 491 20 643 
10. Inne formy pomocy grupowej   - - - - 0 
11. 
 

Indywidualne porady zawodowe na 
podstawie badań 

- - - - - - 0 

12. Indywidualne porady zawodowe bez badań - - - - - - 0 
13. 
 

Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone            
w szkołach i placówkach 

- - - - - - 0 

14. Mediacje i negocjacje - - - - - - 0 
15. Porady bez badań 9 - - 19 9 - 37 
16. Porady po badaniach przesiewowych 9 853 561 - - - 1423 
17. 
 

Badania przesiewowe słuchu w ramach 
programu "Słyszę" 

- - - - - - 0 

18. 
 

Badania przesiewowe wzroku w ramach 
programu "Widzę" 

- - - - - - 0 

19. 
 

Badania przesiewowe mowy w ramach 
Programu "Mówię" 

- - - - -  0 

20. 
 

Porady udzielone w MłodzieŜowym 
Telefonie Zaufania 

- - - - - - 0 

                                                            Łącznie  32 1.083 954 379 747 20 3.215 
Źródło: Opracowania własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  
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Tabela nr 50. Liczba wydanych orzeczeń w 2007 r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie. 
Lp. Rodzaj wydanego orzeczenia  Dzieci w wieku 

przedszkolnym 
Uczniowie szkół 
podstawowych 

Uczniowie 
gimnazjów 

Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych   
i ponadpodstawowych 

MłodzieŜ 
nie ucząca 

się i nie 
pracująca 

Ogółem 

1. Niesłyszących i słabo słyszących 1 1 1 1 - 4 
2. Niewidomych i słabo widzących - 1 1 - - 2 
3. Z niepełnosprawnością ruchową 2 1 1 - - 4 
4. Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - 22 20 - - 42 
5. 
 

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu  
umiarkowanym lub znacznym 

- 11 12 1 - 24 

6. Z autyzmem - - - - - 0 
7. Z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi - - - - - 0 
8. ZagroŜonych niedostosowaniem społecznym - - - - - 0 
9. Niedostosowanych społecznie - - - - - 0 
10. Z zaburzeniami zachowania - 5 3 - - 8 
11. ZagroŜonych uzaleŜnieniem - - - - - 0 
12. O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - - - - - 0 
13. O potrzebie indywidualnego nauczania - - - - - 0 
14. Odmowne - - - - - 0 
15. Uchylające - - - - - 0 
16. W wyniku odwołania do kuratora oświaty - - - - - 0 
                                                                                   
Łącznie  

3 41 38 2 0 84 

Źródło: Opracowania własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  

 

Tabela nr 51. Liczba wydanych opinii w sprawach w 2007 r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie. 
 
 
Lp. 

Opinia w sprawie  Dzieci do 
3 roku 
Ŝycia 

Dzieci w wieku 
przedszkolnym 

Uczniowie 
szkół 

podstawowych 

Uczniowie 
gimnazjów 

Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych 

i 
ponadpodstawowych 

MłodzieŜ 
nie 

ucząca się 
i nie 

pracująca 

Ogółem 

1. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 4 - - - - 4 
2. Wcześniejszego przyjęcie dziecka do szkoły 

podstawowej 
- 8 - - - - 8 
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3. Odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko 
obowiązku szkolnego 

- 32 - - - - 32 

4. Promowania ucznia klasy I lub II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyŜszej 
równieŜ w ciągu roku szkolnego 

- - - - - - 0 

5. Pozostawienia ucznia z klasy I-III szkoły 
podstawowej na drugi rok w tej samej klasie 

- - 3 - - - 3 

6. Gotowości szkolnej dziecka spełniającego 
obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem 
przedszkolnym  

- - - - - - 0 

7. Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego - - - - - - 0 
8. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej - - 20 6 - - 26 
9. Dostosowania wymagań edukacyjnych 

wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 

- - 89 50 12 - 151 

10. Dostosowania warunków i formy sprawdzianu 
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia  

- - 145 - - - 145 

11. Dostosowania warunków i formy egzaminu 
gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia 

- - - 121 - - 121 

12. Dostosowania warunków i formy egzaminu 
maturalnego lub egzaminu dojrzałości do 
indywidualnych potrzeb absolwenta 

- - - - 32 - 32 

13. Dostosowania warunków i formy egzaminu 
zawodowego lub egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb 
ucznia  

- - - - - - 0 

14. Udzielenie zezwolenia na indywidualny program 
lub toku nauki 

- - 1 - - - 1 

15. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału 
przysposabiającego do pracy 

- - - - - - 0 

16. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 
zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej 

- - - - - - 0 

17. Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu 
przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub 
nauki zawodu 

- - - - - - 0 
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18. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez 
dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych 

- - - - - - 0 

19. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w przedszkolu 

- - - - - - 0 

20. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole lub placówce 

- - - - - - 0 

21. Inne opinie o przebadanych - 35 186 93 22 - 336 
                                                                         Łącznie  0 79 444 270 66 0 859 
Źródło: Opracowania własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  

 

Tabela nr 52. WyposaŜenie w środki audiowizualne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski. 
Lp. Rodzaj wyposaŜenia  Liczba 
1. Grafoskopy (rzutniki pisma) 18 
2. Diaskopy (rzutniki przeźroczy) 9 
3. Kamery video 4 
4. Magnetofony stereofoniczne do nagrań z mikrofonem stereofonicznym 7 
5. Magnetofony przenośne do nauki języków obcych z moŜliwością podłączenia kilku par słuchawek 15 
6. Odtwarzacze DVD 3 
7. Magnetowidy 29 
8. Telewizory z przekątną ekranu co najmniej 28" 17 
9. Wideoprojektory 2 
10. Kserografy 8 
11. Prenumerowane tytuły dzienników i czasopism 81 
Źródło: Opracowania własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  

 
W większości szkół prowadzone są biblioteki multimedialne. Szkoły wyposaŜyły biblioteki multimedialne w ogółem 19 komputerów umoŜliwiających korzystanie ze 
zbiorów. 

Tabela nr 53. Biblioteki szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat. 

 
Pomieszczenia  Powierzchnia  Woluminy  KsiąŜki mówione i inne materiały 

dydaktyczne nagrane na kasety audio 
Materiały dydaktyczne 
nagrane na kasety video 

Materiały dydaktyczne na 
nośnikach elektronicznych 

13 414 61.493 48 363 189 
Źródło: Opracowania własne Starostwa Powiatowego w Wyszkowie  
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Na terenie powiatu wyszkowskiego młodzieŜ szkół i placówek prowadzonych przez powiat 

ma moŜliwość korzystania z 4 sal gimnastycznych o ogólnej powierzchni 1.791 m2 i 9 boisk 

sportowych o ogólnej powierzchni 15.428 m2. 

 

 

Powiat Wyszkowski posiada dość dobrze rozbudowaną bazę edukacyjną. Stwierdza się, Ŝe 

w dziedzinie bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat 

wyszkowski oraz  wyposaŜenia w pomoce dydaktyczne szkoły funkcjonują na poziomie, który jest 

w stanie zaspokoić podstawowe wymogi programowe i potrzeby uczniów na tyle, aby zdobyta 

wiedza była na odpowiednio wysokim poziomie i dawała dobre przygotowanie do dalszej nauki. 

Szkoły dysponują ogółem 93 salami lekcyjnymi o ogólnej powierzchni 3.919 m2. 

Uczniowie mają moŜliwość korzystania z ogólnej liczby 10 pracowni komputerowych                         

o ogólnej powierzchni 459 m2. Sale wyposaŜone są w 244 komputery, w tym z 235 z dostępem do 

Internetu.  

W szkołach i placówkach oświatowych zorganizowanych jest ogółem 25 pracowni do 

praktycznej nauki zawodu i 3 pracownie językowe. W pracowniach do praktycznej nauki zawodu 

zorganizowane są 152 stanowiska szkoleniowe. 

MłodzieŜ ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi moŜe korzystać z zajęć 

specjalistycznych. W ofercie znajdują się zajęcia: rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze                    

i specjalistyczne. Wśród zajęć specjalistycznych oferta obejmuje: zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym. Zajęcia 

odbywają się w salach odpowiednio wyposaŜonych. Między innymi w salach doświadczania 

świata, rehabilitacyjnej, zajęć logopedycznych. 

Szkoły i placówki oświatowe dysponują specjalistycznym sprzętem audiowizualnym. 

W szkołach Powiatu Wyszkowskiego struktura kształcenia corocznie dostosowywana jest 

do potrzeb rynku pracy. Na rynku edukacyjnym pojawiają się corocznie nowe podmioty 

kształcenia. Jednak nie w pełni spełniają oczekiwania uczniów. 

Szkoły są wyposaŜone w komputery. Nadal naleŜy wspierać starania zmierzające  

do pozyskiwania nowych pracowni i wyposaŜania ich w coraz to nowocześniejszy sprzęt.  

W poszczególnych szkołach występują pojedyncze przypadki agresji fizycznej   

i psychicznej, jak równieŜ wykroczenia przeciwko mieniu szkolnemu i kradzieŜe. Nagminnym 

zjawiskiem jest palenie papierosów i uŜywanie wulgaryzmów, występowanie zjawiska tzw. „kozła 

ofiarnego”. 

Za  priorytetowe wnioski ze spotkań z uczniami jak równieŜ z rodzicami uznano: 

- zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych; 

- zwiększenie zatrudnienia pedagogów szkolnych; 
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- załoŜenie monitoringu we szystkich szkołach (postulat ten został w pełni zrealizowany w 

ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” we wszystkich szkołach 

ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski). 

 

Nie wszystkie zamierzenia mogą być zrealizowane ze względu na brak moŜliwości 

finansowych.  

 

Na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdza się, Ŝe kadra pedagogiczna zatrudniona 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wyszkowski jest przygotowana do zawodu. 

Najbardziej poszukiwani są nauczyciele języków obcych i przedmiotów zawodowych.  

Do zadań niezrealizowanych naleŜą:  

- powołanie metodyków i doradców zawodowych, 

- w zbyt małym stopniu zapewniona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach.  

 

Na terenie powiatu wyszkowskiego swoją siedzibę ma filia Szkoły WyŜszej im. Pawła 

Włodkowica w Płocku, w której funkcjonują cztery wydziały: Administracji, Pedagogiczny, 

Pielęgniarstwa, Zarządzania. Na kierunkach Administracja, Pedagogika, Zarządzanie prowadzone 

są studia I stopnia licencjackie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 

Na Wydziale Pielęgniarstwa prowadzone są studia I stopnia licencjackie oraz studia pomostowe                   

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 

W roku akademickim 2007-2008 w Szkole WyŜszej studiowało 1800 studentów. 

   

Do zadań powiatu naleŜy równieŜ kierowanie nieletnich do młodzieŜowych ośrodków 

wychowawczych i młodzieŜowych ośrodków socjoterapii. MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze  

i socjoterapii są prowadzone dla dzieci i młodzieŜy niedostosowanych społecznie wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Do zadań 

młodzieŜowego ośrodka wychowawczego naleŜy eliminowanie przyczyn i przejawów 

niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do Ŝycia zgodnego z 

obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Tryb umieszczenia reguluje rozporządzenie 

MENiS z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, 

przenoszenia, zwalniania i pobytu w MOW i MOS. Okres oczekiwania na umieszczenie w w/w 

placówkach w roku 2008 wynosił od jednego do dwóch miesięcy. Osoby kierowane do placówek 

wykazują przejawy demoralizacji, które zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich na 

podstawie postanowienia sądu kierowane są do młodzieŜowych ośrodków wychowawczych i 

młodzieŜowych ośrodków socjoterapii. 
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Tabela nr 54. Liczba wydanych skierowań do MOW i MOS w latach 2004-2008. 
 

Liczba wydanych skierowań 

Lp Gmina  2004 2005 2006 2007 2008 
1 Brańszczyk 0 0 0 0 0 
2 Długosiodło 0 0 0 0 0 
3 Rząśnik 1 0 0 1 2 
4 Somianka 0 0 0 0 0 
5 Wyszków  3 3 4 6 10 
6 Zabrodzie 0 0 0 0 1 
 ogółem 4 3 4 7 13 
Źródło Opracowania własne Starostwa Powiatowego wWyszkowie 

 
 Większość nieletnich kierowanych do MOW i MOS to osoby przebywające w 

Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach. PowyŜsze podyktowane jest 

tym, Ŝe Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach pełni funkcję 

placówki interwencyjnej, do której kierowani są nieletni oczekujący na umieszczenie w MOW i 

MOS. 

 
3. Ochrona zdrowia 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OCHRONY 

ZDROWIA W POWIECIE WYSZKOWSKIM 

 

 Na terenie Powiatu Wyszkowskiego funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. 

W szpitalu powiatowym opieka zdrowotna realizowana jest na następujących oddziałach: 

- chorób wewnętrznych, 

- kardiologicznym, 

- pediatrycznym, 

- neonatologicznym, 

- anestezjologii i intensywnej terapii, 

- ginekologiczno i połoŜniczym, 

- chirurgii ogólnej i ortopedii, 

- szpitalny oddział ratunkowy. 

W ww. jednostce leczenia stacjonarnego zatrudnione są 443 osoby (stan na dzień 31.12.2007 r.), w 

tym  36 lekarzy,  212 pielęgniarek,  23 połoŜne. 

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie realizuje 

zadania statutowe poprzez świadczenie usług medycznych. Usługami Zakładu objęci są mieszkańcy 

powiatu wyszkowskiego, a takŜe inne osoby, których stan zdrowia wymaga natychmiastowej 
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pomocy lekarskiej. Podstawowym celem i zadaniem SPZZOZ jest zapewnienie opieki zdrowotnej 

w zakresie: 

- pomocy stacjonarnej dla osób wymagających hospitalizacji, 

- opieki specjalistycznej dla ogółu ludności, 

- podstawowej opieki zdrowotnej dla ogółu ludności, 

- rehabilitacji leczniczej dla ogółu ludności, 

- ratownictwa medycznego dla wszystkich potrzebujących, 

- diagnostyki dla ogółu ludności. 

 

 Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom powiatu wyszkowskiego zapewniają 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodki Zdrowia funkcjonujące w strukturze 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie - Wiejski 

Ośrodek Zdrowia w Kamieńczyku i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Białymbłocie. 

Ośrodki świadczą pełen zakres usług pozostających w kompetencjach lekarzy podstawowej 

opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, szkolnej oraz diagnostyki w pracowniach 

diagnostycznych funkcjonujących w strukturach zakładu. 

Na terenie powiatu wyszkowskiego działa 19 aptek i punktów aptecznych.  

 

Na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonuje 29 niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej (stan na wrzesień 2008 r.) oraz liczne prywatne gabinety lekarskie. Niepubliczne 

Ośrodki Zdrowia zapewniające świadczenia w zakresie opieki stacjonarnej w dziedzinie 

połoŜnictwa i ginekologii oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w szerokim zakresie 

dziedzin medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz usług 

komercyjnych. 

Świadczenia stomatologiczne zapewniają indywidualne praktyki lekarskie, które maja 

podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 Funkcjonujące na terenie powiatu wyszkowskiego zakłady opieki zdrowotnej zapewniają 

diagnostykę laboratoryjną w pełnym zakresie, zaś diagnostykę obrazową w ograniczonym. 

Nie funkcjonuje na terenie powiatu wyszkowskiego pracownia tomografii komputerowej. 

Istnienie takiej pracowni w strukturach SPZZOZ umoŜliwiłoby pełną diagnostykę obrazową jak 

najbliŜej miejsca zamieszkania pacjenta bez konieczności transportu medycznego 

hospitalizowanego do innych jednostek. 

 

 W działających na terenie powiatu wyszkowskiego ośrodkach zdrowia realizowane są 

profilaktyczne programy zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
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Działająca w Wyszkowie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna realizuje zadania w 

zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez; 

- monitorowanie stanu sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem 

czynników szkodliwych (nadzór nad jakością wody, powietrza, i Ŝywności), 

- dokonuje ocen i analiz sytuacji epidemiologicznej w celu zapobiegania chorobom zakaźnym 

(kontrola nad uodpornieniem dzieci i młodzieŜy, kontrola warunków sanitarnych w 

zakładach opieki zdrowotnej, placówkach oświatowo-wychowawczych, zakładach pracy i 

innych obiektach uŜyteczności publicznej), 

- prowadzi działalność informacyjno- edukacyjną poprzez realizację i koordynację oraz 

monitorowanie programów oświatowo - zdrowotnych, inicjuje akcje edukacyjne wśród 

róŜnych grupach ludności - dzieci, młodzieŜ i osób dorosłe. 

 

 Opieka długoterminowa 

 Opiekę paliatywną i długoterminową zapewnia Hospicjum Domowe Caritas Diecezji 

Płockiej. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie obejmuje opieką chorych z miasta 

Wyszkowa i okolic do 30 km w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Hospicjum 

funkcjonuje od 1 stycznia 2005 r. i świadczy usługi w zakresie opieki lekarsko – pielęgniarsko – 

psychologiczno – rehabilitacyjno – socjalnej i duchowej. 

 

Tabela nr 55. Osoby objęte opieką Hospicjum Domowego w latach 2005-2007. 

Lp. Rok Osoby objęte opieką 
paliatywną 

Osoby objęte opieką 
długoterminową 

Razem 

1 2005 58 - 58 

2 2006 69 23 91 

3 2007 78 31 109 

4 Ogółem 205 54 258 

Źródło: Informacja z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji ŁomŜyńskiej 

 

 Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli rośnie liczba objętych opieką przez 

Hospicjum Domowe. Prowadzenie Hospicjum jest bardzo kosztowne, a środki przekazywane przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia są daleko niewystarczające. 

 Ponadto na terenie powiatu wyszkowskiego działała osiem stowarzyszeń, które mają  

w statucie promocję zdrowia.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Realizowane są programy na rzecz profilaktyki zdrowotnej wśród róŜnych grup ludności – dzieci, 

młodzieŜy, osób dorosłych. 
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4. Niepełnosprawność 
 

Niepełnosprawność jest jednym z powaŜniejszych problemów społecznych, których 

znaczenie wynika zarówno z rozmiarów i powszechności jej występowania w populacji, a takŜe                    

z konsekwencji jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym. 

 W ostatnich kilkunastu latach notowany jest w Polsce wzrost liczby osób 

niepełnosprawnych spowodowany m.in. rozwojem cywilizacyjnym oraz starzeniem się 

społeczeństwa. 

 Przyczynami powodującymi niepełnosprawność są najczęściej uszkodzenia narządu ruchu, 

uszkodzenia i choroby narządu wzroku i słuchu, schorzenia układu krąŜenia, choroby psychiczne, 

upośledzenie umysłowe oraz schorzenia neurologiczne. Ograniczona sprawność dotyczy 

niejednokrotnie całego Ŝycia człowieka – od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, aŜ do śmierci. 

 W naszym kraju posługujemy się kilkoma definicjami niepełnosprawności. Według definicji 

zawartej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych „niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról 

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, 

w szczególności powodująca niezdolność do pracy”. 

Definicja zawarta w „Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych” określa, Ŝe „osobami 

niepełnosprawnymi są osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub 

okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemoŜliwia Ŝycie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról 

społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”. 

 Obecnie coraz częściej niepełnosprawność jest rozumiana, jako czynnik barier społecznych, 

ekonomicznych oraz fizycznych, jakie jednostka napotyka w środowisku zamieszkania. Oznacza to, 

Ŝe ograniczeń doświadczanych przez osoby niepełnosprawne, nie naleŜy łączyć z 

niepełnosprawnością jako taką, ale naleŜy je skojarzyć z niezdolnością społeczeństwa do stworzenia 

równych szans dla wszystkich obywateli. 

 Diagnoza osób niepełnosprawnych  w Polsce jest w duŜej mierze powierzchowna, m.in. 

z powodu braku pełnych danych w zakresie poszczególnych dysfunkcji tej grupy i ich 

indywidualnych potrzeb. śadna z instytucji publicznych czy społecznych nie posiada pełnych 

danych o osobach niepełnosprawnych, a informacje o tej grupie społecznej są z reguły rozproszone 

i jednocześnie mogą się wzajemnie pokrywać. Związane jest to przede wszystkim z tym, Ŝe w 

naszym kraju funkcjonują cztery systemy orzecznictwa, ustalające uprawnienia do świadczeń 

rentowych działające w ramach ZUS, KRUS, MSWiA i MON oraz piąty system orzekania o 

niepełnosprawności działający w ramach powiatowych zespołów do spraw orzekania o 

niepełnosprawności. 

Jedynym pełnym badaniem, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób 

niepełnosprawnych oraz umoŜliwiającym w miarę szczegółową charakterystykę tej grupy, są spisy 
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powszechne ludności. Ostatni NSP przeprowadzony w 2002 roku wykazał, Ŝe liczba osób 

niepełnosprawnych w Polsce wynosiła 5456,7 tys, co stanowiło 14,3 % ogółu mieszkańców. Wśród 

osób niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające orzeczenie o lekkim 

stopniu niepełnosprawności (28,8% zbiorowości) oraz osoby z orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności – 26,1% zbiorowości. Wskaźnik częstości niepełnosprawności wśród 

dzieci w wieku 0-14 wynosił 2,5% ogółu dzieci w tym wieku. 

Zgodnie z załoŜeniami przyjętymi w spisie, GUS wyróŜnił w zbiorowości osób 

niepełnosprawnych dwie podstawowe grupy: 

- osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadały odpowiednie, aktualne 

orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony, 

- osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadały orzeczenia, ale 

miały (odczuwały) całkowicie lub powaŜnie ograniczoną zdolność do wykonywania 

czynności podstawowych. 

Kryterium do zakwalifikowania danej osoby do zbiorowości osób niepełnosprawnych prawnie jest 

posiadanie: 

1. aktualnego orzeczenia wydanego przez odpowiedni organ orzekający – dla osób 

w wieku 16 lat i więcej, 

2. uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego – dla dzieci poniŜej 16 roku Ŝycia na 

podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

 

Osoby niepełnosprawne w powiecie wyszkowskim 

 

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku osoby niepełnosprawne 

stanowiły 11,6 % mieszkańców powiatu wyszkowskiego. Blisko 4/5 tej populacji to osoby 

niepełnosprawne prawnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 9. 
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Osoby niepełnosprawne na tle populacji pow iatu 
wyszkowskiego

63093

6483 1817
Osoby  pełnosprawne

Osoby  niepełnosprawne prawnie

Osoby  niepełnosprawne ty lko
biologicznie

 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 

 

 W zbiorowości osób niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przewaŜali męŜczyźni. 

 

Wykres nr 10. 

51%

49%
męŜczy źni

kobiety

 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 

 

Blisko 3,2 % niepełnosprawnych powiatu stanowiły dzieci w wieku 0-15 lat posiadające 

uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego. 

 

 

 

 

 

Wykres nr 11. 
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264
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osoby  w wieku 0-15 lat

osoby  w wieku 16 lat i więcej

 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 

 

Wśród osób w wieku 16 lat i więcej posiadających orzeczenie najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

o lekkim stopniu niepełnosprawności – 2246, niewiele mniej liczną grupę stanowiły osoby z 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 2183 osoby.   

 

Wykres nr 12. 
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Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 

 

Wśród orzeczonych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Wyszkowie w latach 2006-2007 przyczyn niepełnosprawności, najwięcej osób powyŜej 16 roku 

Ŝycia uzyskało stopień niepełnosprawności ze względu na: upośledzenie narządu ruchu, zaburzenia 

głosu, mowy i choroby słuchu, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe oraz choroby wzroku. 
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Tabela nr 56. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie po 16 roku Ŝycia w latach 2006-2007 wg przyczyn 
niepełnosprawności. 
 

Lp. Rok Upośledzenie 
umysłowe 

01-U 

Choroby 
psychiczne 

02-P 

Zaburzenia 
głosu, mowy          

i choroby słuchu 
03-L 

Choroby 
wzroku 
04-O 

Upośledzenie 
narządu ruchu 

05-R 

Inne Razem 

1. 2006 39 49 61 18 147 299 613 
2. 2007 41 39 59 20 159 273 591 
 Razem 80 88 120 38 306 572 1204 

Źródło: Sprawozdania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                                                                    
w Wyszkowie. Opracowanie własne PCPR 
  

Natomiast u osób do 16 roku Ŝycia najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności były: 

zaburzenia neurologiczne, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, upośledzenie narządu ruchu, 

choroby psychiczne, choroby wzroku i upośledzenie umysłowe. 

 

Tabela nr 57. Orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o  
Niepełnosprawności w Wyszkowie do 16 roku Ŝycia w latach 2006-2007 wg przyczyn 
niepełnosprawności. 
 

Lp Rok Upośledze
nie 

umysłowe 
01-U 

Choroby 
psychicz

ne 
02-P 

Zaburzenia głosu,   
mowy          i 

choroby słuchu 
03-L 

Choroby 
wzroku 
04-O 

Upośledzeni
e narządu 

ruchu 
05-R 

Choroby 
neurologi
czne 10-

N 

Inne 

R
az

em
 

1. 2006 4 13 16 8 10 36 55 142 
2. 2007 9 6 16 8 10 24 46 119 
 Razem 13 19 32 16 20 60 101 261 
Źródło: Sprawozdania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności                                                                                    
w Wyszkowie. Opracowanie własne PCPR 
 

 

 Około 66 % osób niepełnosprawnych to mieszkańcy wsi powiatu wyszkowskiego. 

Wykres nr 13. 
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34% osoby niepełnosprawne zamieszkujące
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osoby niepełnosprawne zamieszkujące
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Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 
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Tabela nr 58. Osoby niepełnosprawne według poziomu wykształcenia ( w wieku 13 lat i więcej). 

Wykształcenie  Ogółem MęŜczyźni Kobiety 
wyŜsze 174 99 75 
policealne 123 43 80 
średnie 1013 485 528 
  zawodowe 788 415 373 
  ogólnokształcące 225 70 155 
zasadnicze zawodowe 1518 1003 515 
podstawowe ukończone 3714 1836 1878 
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 1444 626 818 
  Razem 7986 4092 3894 
 Źródło: Opracowania własne – PCPR 2008 r. 

 

Analizując poziom wykształcenia niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

wyszkowskiego na uwagę zasługuje fakt, Ŝe najliczniejszą grupę w 2002 roku stanowiły osoby, 

które edukację ukończyły na poziomie podstawowym (46,5 %). AŜ 18 % niepełnosprawnych w 

wieku powyŜej 13 roku Ŝycia była bez wykształcenia lub posiadała nieukończoną szkołę 

podstawową. Wykształcenie średnie posiadało 12,7 % osób, a tylko niewiele ponad 2 % ukończyło 

wyŜsze studia.  

Wykształcenie i kwalifikacje osób niepełnosprawnych jest zdecydowanie niŜsze niŜ  

u przeciętnego mieszkańca powiatu, co zdecydowanie powoduje duŜe trudności z wejściem 

na rynek pracy i utrzymanie zatrudnienia.  

Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wyszkowskiego uczą się przede wszystkim w 

szkołach specjalnych. Średniorocznie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie 

wydaje około 100 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Tabela Nr 59. Liczba  uczniów niepełnosprawnych w placówkach oświatowych  w Powiecie 
Wyszkowskim  na koniec kwietnia  2008 r. 
 

LP PLACÓWKA O ŚWIATOWA RODZAJ SZKOŁY 

 
ILO ŚĆ 

ODDZIAŁÓW  

LICZBA 
UCZNIÓW 

NIEPEŁNOS-
PRAWNYCH  

1. Przedszkole Nr 4 Oddziały integracyjne 6 20 

2. Przedszkole Nr 7 Grupa „0” i „ 3-4 l.” - - 

3. Przedszkole Nr 9 Grupa „0” - 2 

Szkoła Podstawowa Nr 5 6 29 
4. Zespół Szkół w Wyszkowie 

Gimnazjum Nr 1             1 6 

5. Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie             - 9 

6. Gimnazjum Nr 3 w Wyszkowie             - 4 

7. Gimnazjum w Leszczydole Nowinach  - 0 

8. Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie Szkoła Ponadgimnazjalna - 2 
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9. Zespół Szkół w Długosiodle Szkoła Ponadgimnazjalna - 1 

10. Zespół Szkół w Zabrodziu Szkoła Ponadgimnazjalna - - 

Szkoła Podstawowa 2 15 

Gimnazjum 4 32 11. Zespół Szkół Specjalnych                            
w Brańszczyku (z internatem) Szkoła Przysposabiająca            

do Pracy 
2 14 

Szkoła Podstawowa  7 43 
Gimnazjum  4 43 
Szkoła Zawodowa  2 22 12. 

Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
w Wyszkowie (z internatem) Szkoła Przysposabiająca            

do Pracy 
3 19 

Szkoła Podstawowa  3 10 
13. 

 
Szkoła Filialna przy DPS 
w Niegowie Zespoły rewalidacyjno-

wychowawcze 
5 17 

Szkoła Podstawowa  4 4 
16. 

 
Szkoła Filialna przy DPS  
w  Gaju „Fiszorze” Zespoły rewalidacyjno – 

wychowawcze 
5 26 

 OGÓŁEM 54 318 

Źródło: Opracowanie własne – PCPR 2008 r. 

 

PrzewaŜająca większość dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej, w tym przede wszystkim 

z niepełnosprawnością intelektualną objęta jest systemem szkolnictwa specjalnego w dwóch 

placówkach specjalnych: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie 

i Zespole Szkół Specjalnym w Brańszczyku. 

W szkolnictwie specjalnym pracuje wyspecjalizowana kadra pedagogów dostosowujących 

metody pracy do moŜliwości psychofizycznych ucznia. 

Szkoły  realizują programy, których celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego 

funkcjonowania w Ŝyciu codziennym i pełnienia ról społecznych.  

Szkoła zawodowa zapewnia przygotowanie do zawodów: mechanik samochodowy, operator  

pojazdów i maszyn rolniczych, stolarz, kucharz małej gastronomii i inne zgodne  

z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz moŜliwościami, zainteresowaniami i predyspozycjami 

uczniów. MłodzieŜ klas zawodowych odbywa praktyki w Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Wyszkowie. 

Prawie wszystkie samorządy gminne z terenu powiatu wyszkowskiego przystąpiły do realizacji 

programu celowego PFRON „Uczeń na wsi”. Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu 

wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi z obszarów wiejskich. W 

ramach realizacji programu gmina moŜe otrzymać bezzwrotną pomoc na przyznawanie pomocy 

finansowej dla wnioskodawców, która obejmuje koszty:  

• zakupu przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiających naukę, 

• uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie aktywności fizycznej i psychicznej, 

• związane z dostępem do Internetu, w tym instalacja i abonament, 

• kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych, 
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• wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, 

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc moŜe obejmować następujące 

koszty: 

• opłaty za naukę, 

• zakwaterowania  

• dojazdów do szkoły. 

W ramach tego programu gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu pojazdu. W 

roku szkolnym 2007/2008 dofinansowanie do zakupu samochodu otrzymała Gmina Zabrodzie 

i Somianka. Urząd Miejski w Wyszkowie jest w trakcie finalizowania umowy w sprawie zakupu 

samochodu. 

Pomimo podejmowanych róŜnych działań przez samorządy terytorialne, na terenie powiatu 

brakuje placówek odpowiadających za wczesne wspomaganie rozwoju, przedszkola specjalnego, 

niedostateczna jest teŜ ilość oddziałów integracyjnych w przedszkolach i szkołach. 

W szkolnictwie ponadgimnazjalnym młodzieŜ niepełnosprawna intelektualnie ma 

moŜliwość dalszego kształcenia jedynie w szkole przysposabiającej do pracy i szkole zawodowej 

specjalnej. Po zakończeniu edukacji przewaŜająca część niepełnosprawnych wraca do swoich 

środowisk nie podejmując dalszego kształcenia poza Wyszkowem i pracy. 

 

Rehabilitacja zawodowa 

Osoby niepełnosprawne według ekonomicznych grup wieku 

 

Wykres nr 14. 
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Źródło: Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy 
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Wśród wszystkich osób niepełnosprawnych najliczniejsza grupę stanowiły osoby w wieku 

produkcyjnym. Liczną grupą były równieŜ osoby w wieku poprodukcyjnym. 

 

Tabela nr 60. Osoby niepełnosprawne według aktywności ekonomicznej. 

Źródło: Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Na 4506 osób w wieku produkcyjnym tylko 35,3 % osób niepełnosprawnych była aktywna 

zawodowo, zaś niewiele ponad 30 % pracowało. Znacznie większą aktywność wykazywali 

niepełnosprawni męŜczyźni niŜ kobiety. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31.12.2007 r. zarejestrowanych było 88 osób 

niepełnosprawnych, w tym 58 osób bezrobotnych i 30 poszukujących zatrudnienia. W porównaniu 

z analogicznym okresem roku 2006 liczba osób była mniejsza o 19. 

 

Tabela nr 61. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP. 

  Ogółem MęŜczyźni Kobiety 

Bezrobotni 58 31 27 

Poszukujący pracy 30 15 15 
Źródło: Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Tabela nr 62. Środki finansowe PFRON na realizację zadań wykonywanych przez PUP.  

Źródło: Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy 

 

 

 

Tabela nr 63.Osoby niepełnosprawne objęte róŜnymi usługami i instrumentami rynku pracy. 

  Ogółem MęŜczyźni Kobiety 

Aktywni zawodowo 1590 1242 348 

 pracujący 1367 1095 272 

 bezrobotni 223 147 76 

Bierni zawodowo 6698 3019 3679 

Nieustalony status na rynku pracy 12 5 7 

Lata 
Zwrot wydatków na instrumenty 
 i usługi rynku pracy 

Zwrot kosztów 
wynagrodzeń oraz 
składek na ubezpieczenie 
społeczne 

Szkolenia i 
przekwalifikowania 

Ogółem 

2006 8.500,00 3.593,00 15.000,00 27.093,00 

2007 8.454,28 - 22.076,16 30.530,44 
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Osoby niepełnosprawne 

bezrobotne i poszukujące pracy 
Usługi i instrumenty rynku 

pracy 
Liczba zaktywizowanych 

szkolenia 9 

poradnictwo zawodowe 6 

przygotowanie zawodowe  2 

staŜ 5 

prace interwencyjne 1 

 
 

107 
(stan na 31.12.2006) 

RAZEM 23 
szkolenia 12 

poradnictwo zawodowe 0 

przygotowanie zawodowe 5 

staŜ 3 

prace interwencyjne 2 

środki na działalność gosp. 2 

 
 

100 
(stan na 31.12.2007) 

RAZEM 24 
Źródło: Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy 

W 2006-2007 poprzez działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie zostało 

zaktywizowanych około 23 % osób niepełnosprawnych. 

Mała aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych spowodowana jest róŜnorakimi 

barierami, w tym przede wszystkim niskim wykształceniem i kwalifikacjami, obowiązującym 

systemem orzecznictwa, który zamiast motywować nadaje niepełnosprawnym etykietki i pogłębia 

ich bierność i wyizolowanie społeczne, obawą utraty świadczenia społecznego oraz postawami 

pracodawców. Wyspecjalizowania wymaga pośrednictwo i doradztwo zawodowe. Konieczne jest 

kompleksowe wspieranie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy i wdraŜanie w nowe obowiązki 

zawodowe, stały monitoring miejsc pracy osób niepełnosprawnych, przygotowanie innych 

pracowników do wejścia osoby niepełnosprawnej w grupę. Ponadto coraz większe wymagania 

rynku pracy powodują, Ŝe osoby niepełnosprawne są mało konkurencyjne. 

W 2007 roku 33 osoby niepełnosprawne podjęły pracę. 

Na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonują następujące zakłady pracy chronionej: 

• ZPCH „Kampol”  

• TBF Sp. z o.o. 

• P.P.H.U. Marsyl 

 

Tabela Nr 64: Zakłady pracy chronionej funkcjonujące na terenie powiatu wyszkowskiego w 2008r.  
 

Liczba osób  Lp. Zakład 
pracy 

chronionej 

Liczba osób 
ogółem 

zatrudnionych 

Liczba osób 
niepełnosprawnych I grupa 

inwalidzka 
II grupa 
inwalidzka 

III grupa 
inwalidzka 

1. „Kampol”  30 12 1 9 2 
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2. TBF Sp. z o.o. 34 30 3 13 14 

3. P.P.H.U. 

Marsyl 

26 22 4 10 8 

 Ogółem: 90 64 8 32 24 

Źródło: Opracowania własne – PCPR 2008 r. 

 

Zakłady te zatrudniają łącznie 64 osoby niepełnosprawne. Największą liczbę stanowią osoby 

z II grupą inwalidzką lub odpowiednio umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  

 

Tabela Nr 65. Osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładach pracy chronionej z uwzględnieniem 
schorzeń. 

Liczba osób  

Rodzaj schorzenia I grupa inwalidzka II grupa inwalidzka III grupa inwalidzka 

Narząd ruchu 6 8 11 

Narząd wzroku 1 1 3 

Choroby psychiczne 1 14 6 

Z ogólnego stanu zdrowia 0 9 4 

Ogółem: 8 32 24 

Źródło: Opracowania własne – PCPR 2008 r. 

 

W 2008 r. w zakładach pracy chronionej zatrudnione były osoby z róŜnymi schorzeniami. 

Największą grupę stanowiły osoby z uszkodzonym narządem ruchu. Zakłady nie zatrudniały osób z 

upośledzeniem umysłowym. 

 

W 2007 roku powstała Wyszkowska WielobranŜowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”, 

w której zatrudnienie znalazło 5 osób niepełnosprawnych. 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego od 2007 roku prowadzi Ośrodek Informacji i 

Poradnictwa Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych finansowany z programu „Partner 2006”. 

Ośrodek udziela porad indywidualnych oraz porad grupowych. Współpracuje z innymi podmiotami 

działającymi w obszarze rynku pracy i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 

Opieka zdrowotna i rehabilitacja lecznicza. 

Na terenie powiatu jest niedostateczna liczba placówek świadczących kompleksową, 

wielospecjalistyczną opiekę dzieci niepełnosprawnych i zagroŜonych niepełnosprawnością. 

Jedyną placówką świadczącą usługi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i 

zaburzonym rozwojem psychoruchowym jest Dzienne Centrum Aktywności w Wyszkowie 
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prowadzone przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 

Wyszkowie. 

DCA corocznie obejmuje opieką średnio ok. 85 osób z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz kalectwami sprzęŜonymi, z cechami autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami, w wieku od 

1 roku do 18.  

W DCA prowadzona jest: 

• terapia psychologiczna, 

• terapia logopedyczna, 

• terapia muzyczna, 

• terapia zajęciowa, 

• terapia pedagogiczna, 

• terapia integracji sensorycznej, 

• socjoterapia, 

• rehabilitacja ruchowa. 

 

Ponadto dzieci objęte programem znajdowały się pod opieką lekarską neurologa dziecięcego, 

psychiatry – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieŜy, lekarza rehabilitacji leczniczej – świadczenia 

refundowane przez NFZ. 

 

Na terenie powiatu wyszkowskiego nie funkcjonuje wyodrębniona jednostka poradnictwa 

specjalistycznego. 

Brakuje równieŜ moŜliwości świadczenia kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym 

z uszkodzonym narządem słuchu i wzroku. 

 

Na terenie powiatu działają pozarządowe organizacje społeczne prowadzące działalność na 

rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

Do pręŜnie działających naleŜy zaliczyć: 

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie 

• Polski Związek Niewidomych 

• Polski Związek Głuchych 

• Wyszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WaŜna RóŜa” 

• Klub „Amazonek” 
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Rehabilitacja społeczna 

Od 1999 roku powiat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym 

dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Od grudnia 2004 roku powiat 

dofinansowuje działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie. 

Placówka przeznaczona jest dla 30 osób niepełnosprawnych. Większość z nich to osoby ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności. 18 uczestników WTZ mieszka w Wyszkowie, 5 osób w 

podwyszkowskich wsiach, po 3 osoby dowoŜone jest z Gminy Długosiodło i Rząśnik, 1 z Gminy 

Somianka. 

 

W Warsztatach prowadzona jest terapia zajęciowa, która odbywa się w 5-cio osobowych grupach w 

6-ciu pracowniach: 

1) gospodarstwa domowego; 

2) umiejętności społecznych; 

3) wikliniarsko-modelarskiej; 

4) tkacko-hafciarskiej; 

5) malarsko-plastycznej; 

6) informatycznej. 

 

Podejmowane oddziaływania wobec osób niepełnosprawnych skupiały się przede wszystkim na 

rozwijaniu umiejętności w zakresie: czynności Ŝycia codziennego i samoobsługi, przygotowania w 

środowisku społecznym, kształtowaniu umiejętności niezbędnych do Ŝycia, do pracy zarobkowej. 

Pod koniec grudnia 2007 roku kompleksowa ocena dokonana przez Radę Programową 

Warsztatów wskazała, Ŝe 6 uczestników mogłoby podjąć pracę zawodową, 8 osób powinno znaleźć 

miejsce w dziennym ośrodku wsparcia (np. środowiskowym domu samopomocy). 

Z dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej skorzystało w roku 2007 - 406 osób 

niepełnosprawnych. 
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Źródło: Opracowania własne PCPR w Wyszkowie 

 
 
Tabela nr 66. Zestawienie środków finansowych przekazywanych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu społecznej za lata 2006-2007 
wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
 

REHABILITACJA SPOŁECZNA  

Lata 

Likwidacja barier 
architektonicznych       
oraz w 
komunikowaniu 
się 
 

Dofinans
o- wanie 
sportu, 
kultury i 
rekreacji 

Dofinanso-
wanie do 
turnusów 
rehabilita- 
cyjnych 

Dofinansowanie 
zaopatrzenia           
w sprzęt 
rehabilitacyjny , 
przedm. 
ortopedycz ne  i 
środki 
pomocnicze 

Warsztaty 
terapii 
zajęciowej 
 

Ogółem 
 

2006 160.826,33 - 129.921,00 321.826,67 415.383,00 1.027.957,00 

2007 209.494,48 5.584,00 156.330,00 248.904,08 402.420,00 1.022.732,56 

Źródło: Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia zadań i podziału środków na lata 2006-2007 

 

Środki finansowe przekazane algorytmem powiatowi przez PFRON i przeznaczone przez Radę 

Powiatu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w stosunku do zdiagnozowanych na 

koniec kaŜdego roku  potrzeb, są daleko niewystarczające, dotyczy to przede wszystkim: 
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- dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, na które zabezpieczono ok.81,5 % wykazanych potrzeb, 

- dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, na które zabezpieczono 92,60 % wykazanych potrzeb. 

 

Sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych. 

Niskie nakłady w powiecie wyszkowskim przeznaczane są na sport, kulturę, turystykę 

i rekreację osób niepełnosprawnych. W roku 2007 przeznaczono ze środków PFRON 5584 PLN na 

wycieczkę pn. „Śladami Ojca Świętego”, w której wzięło udział 20 osób po mastektomii.  

W 2008 roku Polski Związek Niewidomych skorzystał z pomocy w wysokości 9150 zł 

na dofinansowanie wycieczki integracyjno-krajoznawczej na trasie Kraków – Zakopane – 

Wieliczka i okolice. 

Od dwóch lat samorząd powiatowy współorganizuje spotkania integracyjne osób 

niepełnosprawnych z powiatu wyszkowskiego na terenie DPS w Brańszczyku pn. „Powiatowy 

Festyn Radości”. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe niewielkie uczestnictwo osób niepełnosprawnych w podejmowaniu 

aktywności sportowej spowodowane jest przede wszystkim brakiem odpowiedniej infrastruktury, a 

takŜe specjalistycznych programów, odpowiednio przygotowanej kadry. 

 

Usługi środowiskowe 

Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych utrzymuje się ze świadczeń społecznych: 

rent, emerytur i zasiłków z pomocy społecznej. Często rodzice wychowujący niepełnosprawne 

dziecko rezygnują z pracy w celu zapewnienia mu stałej opieki i po spełnieniu kryterium 

dochodowego korzystają ze świadczeń realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej. 

  

Środowiska z osobą niepełnosprawną po m.in. ubóstwie, bezrobociu, długotrwałej chorobie, 

są najczęściej korzystającymi z pomocy finansowej ośrodków pomocy społecznej. 

 

Tabela nr 67. Powody przyznania pomocy. 

2006 2007 
Powód przyznania pomocy 

ogólnie wieś ogólnie Wieś 

Ubóstwo 1833 1329 1621 1170 

Bezrobocie 1407 989 1200 846 

Bezradność w sprawach opiek. -wych. i prowadzenie gosp. dom. 770 563 734 506 

długotrwała lub cięŜka choroba 737 645 992 746 

Niepełnosprawność 701 553 869 602 
Źródło: Opracowania własne na podstawie sprawozdań z Gminnych Ośrodków Pomocy 
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Rodzina z osoba niepełnosprawna wymaga z reguły zindywidualizowanych, dostosowanych 

do jej potrzeb form pomocy. Rodzinie potrzebne jest jak najwcześniejsze wsparcie by umoŜliwi ć jej 

nie tylko opiekę nad osobą niepełnosprawna i pomoc w pracy nad jej rozwojem, lecz takŜe pomoc 

w realizacji aspiracji Ŝyciowych wszystkich członków rodziny. W środowisku brak jest moŜliwości 

skorzystania przez rodzinę z całodobowej opieki czasowej nad niepełnosprawnym dzieckiem np. 

podczas pobytu rodzica w szpitalu. 

 

Na podstawie przeprowadzonej ankiety skierowanej do gmin  stwierdza się, Ŝe w powiecie 

wyszkowskim działa tylko jeden ośrodek wsparcia, tj.  Środowiskowy Dom Samopomocy 

“SOTERIA” dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wyszkowie.  

Ośrodek prowadzi rehabilitację umiejętności społecznych dla 30 osób chorych psychicznie. 

specjalistyczne usługi opiekuńcze - pomoc terapeutyczna realizowana w miejscu zamieszkania 

podopiecznego (w roku 2006 z tej formy pomocy korzystało 40 osób), 

Na terenie powiatu funkcjonuje tylko jeden Dom Dziennego Pobytu “Senior”, który jest 

placówką wsparcia dziennego. Zadaniem placówki jest aktywizacja ludzi “złotego wieku” poprzez 

organizację czasu wolnego, zajęcia rekreacyjne oraz doŜywianie. Placówka nie zabezpiecza potrzeb 

mieszkańców nawet jednej gminy. W pozostałych gminach brakuje środowiskowych domów 

samopomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Inną formą aktywizacji ludzi ”złotego wieku” mogą być osiedlowe kluby seniora, które w 

chwili obecnej przeŜywają regres.  

Głównym zadaniem dla jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych jest podniesienie 

jakości Ŝycia osób starszych, zaspokojenie ich potrzeb oraz skoordynowanie działań 

poszczególnych podmiotów działających w/w obszarze. Wiodącym podmiotem winien być Dom 

Dziennego Pobytu, który pełniłby rolę ośrodka i koordynowałby wszelkie poczynania na rzecz 

ludzi “złotego wieku”, jednakŜe do tego wydaje się niezbędna odpowiednia infrastruktura. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie w latach 2002 - 2006 realizując w/w zadania, 

zdiagnozował potrzeby tej grupy osób niepełnosprawnych. Realizował dodatkowe zadania 

finansowane ze środków pozabudŜetowych tworząc „wyszkowski system oparcia środowiskowego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Z tej niematerialnej formy wsparcia w minionym roku 

korzystało około 160 osób . 
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Tabela nr 68. Liczba usług opiekuńczych udzielonych przez ośrodki pomocy społecznej w 2007 r.  
 

 
Lp. 

 
Nazwa gminy 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania dla osób                      

z zaburzeniami psychicznymi                 
(zadanie zlecone gminom) 

 
Usługi opiekuńcze 

(zadanie własne gmin) 

1.  Brańszczyk 0 34 
2. Długosiodło 0 26 
3. Rząśnik 0 0 
4. Somianka 0 4 
5. Wyszków 24 125 
6. Zabrodzie  1 17 
                       Łącznie: 25 206 
   Źródło: Opracowania własne na podstawie sprawozdań z Gminnych Ośrodków Pomocy 

 

Na terenie powiatu brak jest placówek opieki czasowej dla osób niepełnosprawnych w sytuacji 

kryzysowej rodziny oraz mieszkań chronionych dla osób, które utraciły oparcie w rodzinie. 

Natomiast w powiecie funkcjonują trzy ponadgminne domy pomocy społecznej. 

1. Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dla osób dorosłych przewlekle somatycznie 

chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób w podeszłym wieku – działający jako 

jednostka organizacyjna powiatu. 

2. Dom Pomocy Społecznej w Niegowie dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej 

intelektualnie – prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek KrzyŜa 

Chrystusowego na zlecenie powiatu wyszkowskiego. 

3. Dom Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej 

intelektualnie – prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek KrzyŜa 

Chrystusowego na zlecenie powiatu wyszkowskiego.  

 

Tabela nr 69. Ilość miejsc i mieszkańców wg typów domów na dzień 31.12.2007 r. 

Ogółem Z tego domy 
 

W DPS w Brańszczyku 
W domach prowadzonych 

przez podmioty 
niepubliczne 

 
Typy domów  

Liczba 
domów 

 
Liczba 
miejsc 

 
Liczba 
mieszk. 

Liczba 
domów 

Liczba 
miejsc 

Liczba 
mieszk. 

Liczba 
domów 

Liczba 
miejsc 

Liczba 
mieszk. 

Ogółem dla osób: 3 396 389 1 194 186 2 202 203 
Przewlekle 
somatycznie 
chorych 

1 99 79 1 99 79    

Dorosłych 
niepełnospr. 
intelektualnie 

 95 107  95 107    

Dzieci  
i młodzieŜy 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

2 202 203    2 202 203 

Źródło: Sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 
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Dostępność środowiska dla osób niepełnosprawnych. 

 

Wiele obiektów w powiecie wyszkowskim, w tym uŜyteczności publicznej oraz ciągów 

komunikacyjnych nie jest dostępne dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową lub poruszających 

się na wózkach. Brak jest komunikacji miejskiej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

ograniczony jest równieŜ dostęp do informacji i środków komunikacji międzyludzkiej, w tym 

wydawnictw drukowanych duŜą czcionką lub w alfabecie Braille’a. 

 

Powiat Wyszkowski realizuje od 2003 roku „Program Wyrównywania RóŜnic między 

Regionami”. Ze środków PFRON w latach 2003-2005 zostały zakupione samochody 

przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych przez PSOUU Koło w Wyszkowie, Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie, DPS w Brańszczyku, DPS „Fiszor” w Gaju. W 

roku 2006 samochody zakupiła Gmina Długosiodło, Charytatywne Dzieło Miłości im. Ks. Ignacego 

Kłopotowskiego w Loretto, Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy w Popowie prowadzony przez 

Caritas Diecezji Płockiej. W 2008 roku dofinansowanie do zakupu samochodów do przewozu osób 

niepełnosprawnych otrzyma Wyszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„WaŜna RóŜa” oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku.  

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe do najwaŜniejszych problemów osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin naleŜą: 

• niski status materialny, 

• utrudniony dostęp do specjalistycznej diagnozy, kompleksowej i długotrwałej terapii, 

• brak placówek odpowiadających za wczesną interwencję, 

• niewystarczająca liczba placówek dziennego wsparcia oraz rehabilitacji leczniczej 

i społecznej, 

• niedostateczny dostęp do poradnictwa, wsparcia informacyjnego i psychologicznego, 

• niezabezpieczone potrzeby indywidualne w zakresie likwidacji barier architektonicznych, 

komunikacyjnych i technicznych, 

• brak asysty osobistej, tłumaczy języka migowego, 

• brak alternatywnych form zamieszkania wobec instytucji domów pomocy społecznej, 

• ograniczony dostęp do kultury, sportu i rekreacji, 

• segregacyjna edukacja w szkołach specjalnych i realizacja obowiązku szkolnego w formie 

nauczania indywidualnego w domu, 

• mała liczba edukacyjnych placówek integracyjnych, 

• niedostateczne przygotowanie organizacyjne i metodyczne szkół masowych do przyjęcia 

niepełnosprawnego ucznia, 

• uboga oferta kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, 
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• brak oferty kształcenia ustawicznego, 

• braki w wyposaŜeniu instytucji w sprzęt rehabilitacyjny, techniczny i specjalistyczne 

pomoce dydaktyczne, 

• utrudniony dostęp do pracy na otwartym  jaki chronionym rynku pracy, 

• małe zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, 

• niska aktywność osób niepełnosprawnych, 

• negatywne postawy społeczne, 

• niedostateczne poradnictwo zawodowe, brak trenerów pracy oraz wspierania osób 

niepełnosprawnych w miejscu pracy. 

 

 

5. Rynek pracy 
 
 

Przekształcenia gospodarcze dynamicznie zachodzące w ostatnich latach w Polsce są przyczyną 

zmian na regionalnych i lokalnych rynkach pracy. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 

spowodowało coraz bardziej nasilającą się emigrację Polaków spowodowaną poszukiwaniem 

zatrudnienia i chęcią poprawy sytuacji finansowej. Następstwem wyjazdów rodaków za granicę są 

między innymi: trudności pracodawców w zdobyciu pracowników spowodowane oferowanym 

niskim wynagrodzeniem oraz brakiem specjalistów w róŜnych dziedzinach i wyspecjalizowanych 

robotników, a takŜe brak zainteresowania zatrudnieniem przez młode matki, których pracujący 

za granicą męŜowie są w stanie zabezpieczyć finansowo swoje rodziny. 

Zarejestrowani bezrobotni 

 
Tabela nr 70. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Stan na: Liczba bezrobotnych Stopa 
bezrobocia 

Ogółem 5.467 
z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku 

958 4.509 
męŜczyźni kobiety męŜczyźni kobiety 

grudzień 
2006 

545 413 2.263 2.246 

20,6% 

Ogółem 4.109 
z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku 

814 3.295 
męŜczyźni kobiety męŜczyźni kobiety 

grudzień 
2007 

414 400 1.599 1.696 

15,6% 

Ogółem 3.398 
z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku 

676 2722 
męŜczyźni kobiety męŜczyźni kobiety 

czerwiec
2008 

333 343 1.216 1.506 

13,2% 

Źródło: Opracowania własne – PUP 2008 r. 
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        Jak wynika z powyŜszej tabeli liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2007 roku 

uległa zmniejszeniu o 1.358 osób w porównaniu z końcem grudnia 2006 roku, stopa bezrobocia 

zmalała o 5%. Na koniec czerwca 2008 roku w porównaniu do końca  2007 roku zmniejszyła się 

liczba bezrobotnych o 711 osób i stopa bezrobocia o 2,4%. Stopa bezrobocia w powiecie 

wyszkowskim na dzień 30.06.2008 wynosi 13,2%, przy średniej województwa mazowieckiego 

wynoszącej 7,8% i średniej krajowej wynoszącej 9,6%. 

Jednym z powodów znacznego spadku poziomu bezrobocia jest m.in. stałe pozyskiwanie 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie środków finansowych na aktywizację bezrobotnych.  

 

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wg gmin. 

        Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie swoim zasięgiem działania obejmuje 6 jednostek 

samorządowych, tj.: miasto i gminę Wyszków, gminy - Brańszczyk, Długosiodło, Somianka, 

Rząśnik i Zabrodzie. Liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych gminach przedstawia tabela 2. 

 
Tabela nr 71. Bezrobotni gmin powiatu wyszkowskiego. 

Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2007 
Stan na 

30.06.2008 
Spadek do ogółu 
XII 2007/VI 2008 

Miasto i Gmina Wyszków 1.993 1.668 -325 
Długosiodło 565 475 -90 
Somianka 251 214 -37 
Rząśnik 377 358 -19 
Zabrodzie 314 221 -93 
Brańszczyk 609 462 -147 
Ogółem: 4.109 3.398 -711 
Źródło: Opracowania własne – PUP 2008 r. 

 

Z przedstawionych danych wynika, Ŝe procentowy najwyŜszy spadek bezrobotnych   

odnotowano na terenie Gminy Zabrodzie i Brańszczyk, najniŜszy na terenie Gminy Rząśnik.  

 

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych ze względu na wiek 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie zarejestrowani są bezrobotni w przedziale 

wiekowym 18 – 64 lata, co przedstawia tabela 3. 

 
Tabela nr 72. Osoby bezrobotne w przedziale wiekowym. 

Lp. Podział wiekowy Stan na 31.12.2007 Stan na 30.06.2008 Wzrost/Spadek 
XII 2007/ VI 2008 

l. 18-24 1.000 903 -97 
2. 25-34 1.145 917 -228 
3. 35-44 725 588 -137 
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4. 45-54 932 725 -207 
5. 55-59 251 214 -37 
6. 60-64 56 51 -5 

Ogółem: 4.109 3.398 -711 
Źródło: Opracowania własne – PUP 2008 r. 

 

Jak wynika z powyŜszej tabeli, znaczną część podaŜy zasobów siły roboczej stanowią ludzie 

młodzi. Mimo to, iŜ odnotowano spadek bezrobotnych w poszczególnych grupach, to i tak 

w dalszym ciągu ludzie młodzi są szczególnie zagroŜeni bezrobociem, gdyŜ przegrywają 

w konkurencji z pracownikami posiadającymi doświadczenie zawodowe.  

 

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wg poziomu wykształcenia 
 
Tabela nr 73. Osoby bezrobotne ze względu na posiadane wykształcenie. 

Wykształcenie 
Stan na 

31.12.2007 
Stan na 

30.06.2008 

Spadek/Wzrost 

XII 07 / VI 08 
WyŜsze 163 151 -12 

Policealne i średnie 872 777 -95 

Średnie ogólnokształcące 297 321 +24 

Zasadnicze zawodowe 1.540 1.174 -366 

Gimnazjalne, podstawowe 
i podstawowe nieukończone 
 

1.237 975 -262 

Ogółem: 4.109 3.398 -711 
Źródło: Opracowania własne – PUP 2008 r. 

Dokonana analiza wskazuje na spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w kaŜdym      z 

poziomów wykształcenia z wyjątkiem osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące. 

Znaczący jest fakt spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych posiadających niskie kwalifikacje 

zawodowe. WiąŜe się to z aktywizacją tej grupy poprzez aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu. 

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy 

  Tabela nr 74. Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych. 

Czas pozostawania 
bez pracy 
 

Stan na 31.12.2007 Stan na 30.06.2008 Spadek  
XII 07/VI 08 

 do 12 miesięcy 
 

2.183 1.991 -192 

od 12 do 24 miesięcy 
 

601 498 -103 

powyŜej 24 miesięcy 
 

1.325 909 -416 

Ogółem: 
 

4.109 3.398 -711 
Źródło: Opracowania własne – PUP 2008 r. 
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Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, największy spadek odnotowano wśród osób 

długotrwale bezrobotnych, czyli pozostających bez pracy powyŜej 24 miesięcy. 

 

Bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

 

Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  i instrumentach 

rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) wprowadziła pojęcie: bezrobotni 

znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Liczba tych osób przedstawia tabela 6. 

 
 
Tabela nr 75. Bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
 

Bezrobotni Stan na 31.12.2007 Stan na 30.06.2008 
Wzrost/Spadek    

XII 07/VI 08 
do 25 roku Ŝycia 1.000 903 -97 
do 27 roku Ŝycia, którzy 
ukończyli szkołę wyŜszą  
w ostatnich 12 miesiącach 

14 17 +3 

długotrwale bezrobotni 2.523 1.882 -641 
powyŜej 50 roku Ŝycia 785 654 -131 
bez kwalifikacji 
zawodowych 

1.329 1.122 -207 

samotnie wychowujący co 
najmniej jedno dziecko do  
18 roku Ŝycia 

80 125 +45 

niepełnosprawni 58 73 +15 
Źródło: Opracowania własne – PUP 2008 r. 
 

 

Jak wynika z powyŜszej tabeli, liczba osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy w porównaniu z końcem 2007 roku zmniejszyła się. Najbardziej znaczący jest spadek liczby 

osób długotrwale bezrobotnych, nieposiadających kwalifikacji zawodowych oraz osób do 25 roku 

Ŝycia. Wzrosła liczba osób: do 27 roku Ŝycia, którzy ukończyli szkołę wyŜszą w ostatnich 12 

miesiącach, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia oraz 

niepełnosprawnych. 

Mimo znacznego spadku osób długotrwale bezrobotnych, w dalszym ciągu jest to grupa, do  

której w pierwszej kolejności trzeba kierować aktywne formy.  

Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji mogą kwalifikować się do kilku w/w kategorii 

osób bezrobotnych. 
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Aktywizacja osób niepełnosprawnych  

Osoby niepełnosprawne stanowią jedną z grup, dla której moŜliwość zatrudnienia na 

otwartym rynku pracy są w znacznej mierze ograniczone. Na koniec czerwca 2008 roku 

zarejestrowanych było w Powiatowym Urzędzie Pracy 100 osób niepełnosprawnych. 

 
Tabela nr 76. Osoby niepełnosprawne w latach 2007 – 2008. 
31.12.2007 30.06.2008 
Poszukujący 
pracy 

Bezrobotni RAZEM 
Poszukujący 
pracy 

Bezrobotni RAZEM 

30 58 88 27 73 100 
Źródło: Opracowania własne – PUP 2008 r. 

 

Jak wynika z tabeli, liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jest wyŜsza o 12 

osób niŜ na koniec 2007 roku. 

Sytuację tych osób na rynku pracy, poza stereotypami, determinują takie czynniki jak: 

relatywnie niski poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego oraz niska aktywność 

zawodowa. Większość tych osób Ŝyje w izolacji społecznej, jest na utrzymaniu rodziców bądź 

opieki społecznej. Wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy ma szczególne 

znaczenie z przyczyn ekonomicznych, jak równieŜ psychologicznych: praca stanowi dla nich nie 

tylko źródło dochodów, lecz jest warunkiem skutecznej rehabilitacji społecznej. 

Zwiększenie stopnia dostosowania się do lokalnego rynku pracy odbywało się poprzez 

organizację prac interwencyjnych i pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Osoby mające 

pomysł na własną przedsiębiorczość otrzymały środki finansowe ułatwiające start tego 

przedsięwzięcia i jego kontynuację.  

 

Zadania Powiatowego Urzędu Pracy na lata 2008 - 2013 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu jest jednym z najwaŜniejszych zadań powiatu. Walka  

z bezrobociem jest trudnym i długotrwałym przedsięwzięciem, które wymaga współpracy wielu 

instytucji, firm i organizacji pozarządowych oraz samorządów. Poprzez pojęcie walki  

z bezrobociem naleŜy rozumieć tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym zapobieganie 

ubóstwu lokalnej społeczności. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie w latach 2008 – 2013 będzie realizował poniŜsze 

zadania w celu poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez: 

1) opracowanie i realizację programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,  
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2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu 

aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez 

pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc                 

w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

4) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy 

oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową, 

5) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, 

6) inicjowanie i wdraŜanie instrumentów rynku pracy, 

7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, 

8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz 

aktywizacji bezrobotnych, 

9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyŜkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy 

na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz organów zatrudnienia, 

10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie 

problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, 

11) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz 

wykorzystania środków Funduszu Pracy; 

12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji 

o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz 

zatrudnienia socjalnego, 

13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 

14) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a–c ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w zakresie 

świadczeń dla bezrobotnych, 

15) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między 

państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a–c ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415  z późn. zm.) w szczególności 

realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,  

16) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, 

wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień 

zawartych z partnerami zagranicznymi, 
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17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem 

o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, 

18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, 

19) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania, 

20) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 

bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. 

21) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania 

praw osób niepełnosprawnych, 

22) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób; 

23) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie 

oraz przekwalifikowanie; 

24) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków z PFRON na podjęcie działalności 

gospodarczej 

25) realizacja zadań, o których mowa w art. 26 i art. 26d—26f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.      

z 2008 r. Nr 14, poz. 92); 

26) kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia 

oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-

rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej; 

27) współpraca z organami rentowymi  

28) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub 

rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne; 

29) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc 

pracy osób niepełnosprawnych. 

6. Bezpieczeństwo publiczne 
 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa jest wspólnym zadaniem administracji rządowej, 

samorządowej oraz mieszkańców. Wymaga od społeczności lokalnych wzmacniania działań na 

rzecz zapobiegania przestępczości oraz przeciwdziałania dezorganizacji i patologii społecznej. 
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Poczucie  bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wyszkowskiego oprócz  zjawisk                                

o charakterze przestępczym zaleŜy od wielu innych czynników wśród których naleŜy wymienić:  

− przemoc w rodzinie, 

− zagroŜenia patologiami społecznymi narkomanią i alkoholizmem, 

− zaniedbania wychowawcze oraz negatywny wpływ subkultur młodzieŜowych, 

− zagroŜenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

− zagroŜenia poŜarowe, 

− katastrofy techniczne, 

− zdarzenia losowe, klęski Ŝywiołowe, 

− zagroŜenia epidemiologiczne. 

     
  Z oceny zagroŜenia powiatu wyszkowskiego wynika, Ŝe do potencjalnych zdarzeń 

mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych naleŜy zaliczyć:   

1. zagroŜenie przestępczością we wszystkich jej odmianach; 

2. zagroŜenia patologiami społecznymi narkomanią i alkoholizmem; 

3. zaniedbania wychowawcze oraz negatywny wpływ subkultur młodzieŜowych; 

4. przemoc w rodzinie, 

5. zagroŜenia poŜarowe;  

6. zagroŜenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

7. zdarzenia losowe, klęski Ŝywiołowe tj.: powodzie, susze, huragany, gradobicia; 

8. zagroŜenia, epidemiologiczne; 

9. skaŜenia promieniotwórcze. 

 

Wykres nr 16.  
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Źródło: Opracowania własne Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie 



106 
 

 

       Z analizy danych statystycznych wynika, Ŝe wśród form przestępczości kryminalnej największe 

zagroŜenie stanowią przestępstwa pospolite, szczególnie uciąŜliwe dla obywateli, tj.:   

- kradzieŜe cudzej rzeczy;   

- kradzieŜe z włamaniem; 

- rozboje i wymuszenia rozbójnicze; 

- uszkodzenia ciała oraz bójki i pobicia. 

Oceniając rozmiar występowania zjawisk patologicznych, naleŜy zwrócić przede wszystkim  

uwagę na zwiększającą się liczbę interwencji w ramach procedury „Niebieskich Kart”, a więc 

przemoc domowa jest istotnym problemem, któremu naleŜałoby przeciwdziałać. 

„Niebieska Karta” jest dokumentem słuŜbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji 

i pracownika socjalnego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie 

(„Niebieska Karta” w pomocy społecznej stanowi załącznik do wywiadu środowiskowego). Została 

opracowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ma na celu: 

• zwiększenie bezpieczeństwa ofiar przemocy domowej 

• rozwijanie ich zdolności samoobrony przed przemocą 

• tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy 

„Niebieska Karta” słuŜy: 

• dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie 

•  ocenie zagroŜenia dalszą przemocą 

• przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej 

• jako dowód w sprawach sądowych 

• usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy 

• poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy 

 
Tabela nr 77. Procedura „Niebieskich Kart” – powiat wyszkowski. 
 
 2004 2005 2006 2007 
Lista sporządzonych „Niebieskich Kart” 54 159 108 111 
Ogółem interwencje domowe 1211 947 1335 1718 

kobiety 136 149 16 114 
męŜczyźni 1 11 8 2 Ofiary przemocy 
dzieci 81 187 108 91 

Zatrzymani do wytrzeźwienia w ramach „Niebieskiej 
Karty” 

94 116 87 88 

Ilość postępowań przygotowawczych, w których 
wykorzystano „Niebieskie karty” 

10 5 15 8 

Wnioski przesłane do róŜnych instytucji w ramach 
procedury „Niebieskiej Karty” 

131 52 184 138 

Źródło: Opracowania własne – KPP w Wyszkowie 
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Badania przedstawione w Raporcie WHO 2006 potwierdzają, Ŝe alkohol jest znaczącym 

czynnikiem mającym wpływ na stosowanie przemocy wobec najbliŜszych, zwłaszcza dzieci. 

Pokazują one równieŜ, Ŝe bycie maltretowanym w dzieciństwie ma wpływ na zwiększone 

prawdopodobieństwo ryzykownego lub szkodliwego spoŜywania alkoholu w Ŝyciu dorosłym. 

Zarówno szkodliwe picie alkoholu, jak i picie ryzykowne zostały uznane na całym świecie 

za kluczowy problem dla wszystkich słuŜb publicznych wymagający pilnego zajęcia się nim. 

 

 
Tabela nr 78. Dane Komendy Powiatowej Policji – Wyszków – nietrzeźwi. 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Doprowadzenia do wytrzeźwienia ogółem 505 511 593 489 589 
Miejsca zamieszkania 115 118 108 135 108 
PdOZ 210 229 273 354 273 
Izby wytrzeźwień 180 164 212 - - 
Wnioski do gminnych komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

79 64 60 73 80 

Źródło: Opracowania własne – KPP w Wyszkowie 
 
 

W 2006 roku 8 osób zostało skazanych przez Sąd Rejonowy za przestępstwo znęcania się 

nad rodziną, odbywających karę pozbawienia wolności, zaś w 2007 roku takich osób było 6. 

Liczba skazanych za przestępstwo znęcania się nad rodziną wobec których Sąd orzekł karę 

pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem wykonania kształtowały się następująco:     

- w 2006 roku  było 17 osób; 

- w 2007 roku 14 osób. 

Rośnie takŜe agresja i brutalizacja zachowań młodzieŜy. Niewątpliwie ma to związek           

z łatwością dostępu do alkoholu, coraz częstszym spoŜywaniem napojów alkoholowych przez 

młodych ludzi i prezentowaniu agresywnych zachowań po ich wypiciu. 

 
 
Tabela nr 79. Dane dotyczące szkód, jakie naduŜywanie alkoholu wyrządza dzieciom i rodzinie. 
 

Decyzje Sądu Rodzinnego 2004 2005 2006 2007 

Rodziny objęte nadzorem kuratora z powodu uzaleŜnień 11 15 17 19 

Leczenie odwykowe ( liczba osób ) 93 120 147 155 

Źródło: Opracowania własne – KPP w Wyszkowie 
 
  

WaŜnym problemem jest takŜe coraz powszechniejsze zjawisko narkomanii i związanego              

z nią handlu środkami odurzającymi wśród młodzieŜy począwszy od uczniów szkół gimnazjalnych.  

 
 



108 
 

Tabela nr 80. Przestępstwa narkotykowe – powiat wyszkowski. 
 
 2004 2005 2006 2007 
Ilość przestępstw stwierdzonych ogółem 2055 2766 2773 2870 
Ilość przestępstw z ustawy o narkomanii 44 179 94 295 
W tym popełnionych przez nieletnich 3 3 - 43 
Liczba sprawców przestępstw z ustawy o 
narkomanii 

24 20 21 25 

W tym popełnionych przez nieletnich 3 3 - 6 
Liczba nieletnich ujawnionych będących pod wpływem 
alkoholu 35 59 63 43 
Środków odurzających - 1 1 2 

   Źródło: Opracowania własne – KPP w Wyszkowie 
 
 

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie w 2007 roku skierowała do Sądu Rejonowego 

46 postępowań do rozpatrzenia przeciwko 87 nieletnim sprawcom. Podejrzani są oni o dokonanie 

101 czynów karalnych dokonanych bez udziału dorosłych oraz 12   z dorosłymi  ( ponad dwukrotny 

wzrost liczby przestępstw popełnionych przez nieletnich). Nieletni najczęściej dokonywali 

przestępstw kryminalnych skierowanych przeciwko Ŝyciu i zdrowiu oraz mieniu (rozboje                          

i wymuszenia rozbójnicze, bójki i pobicia ). Nieletni przestępcy to przewaŜnie chłopcy w wieku    

15-17 lat. W przypadku przestępczości nieletnich połoŜono nacisk na rozpoznanie środowiska 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozboje i wymuszenia rozbójnicze i w tym przypadku udało 

się ograniczyć to zjawisko do minimum dzięki prawie codziennym patrolom w rejonach szkół, 

obserwacjom miejsc gromadzenia się młodzieŜy.  

 
Wykres nr 17. 
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W 2007 roku ustalono 1.042 sprawców przestępstw. Wystąpiono z wnioskiem                                 

o sporządzenie aktu oskarŜenia wobec 943 osób. Sąd zastosował wobec nich 41 aresztów 

tymczasowych. Ponadto było zastosowanych 27 dozorów policyjnych i 1 poręczenie majątkowe. 

Wśród opisanych poniŜej kategorii przestępstw jedynie liczba kradzieŜy mienia nieznacznie 

wzrosła z powodu wykrycia kilku grup złodziei przewodów telekomunikacyjnych. 

Biorąc pod uwagę niektóre kategorie czynów najbardziej wpływające na poczucie 

bezpieczeństwa przez obywateli, naleŜałoby przytoczyć następujące dane: 

1) spadek liczby rozbojów, wymuszeń i kradzieŜy rozbójniczych z 97 do 74; 

2) spadek liczby kradzieŜy samochodów ze 113 do 70; 

3) spadek liczby kradzieŜy z włamaniem do róŜnych obiektów z 332 do 284; 

4) wzrost liczby kradzieŜy mienia z 508 do 584. 

 

W ramach działań operacyjno-poszukiwawczych prowadzono 241 spraw. Ustalono miejsca 

pobytu 155 osób poszukiwanych. Zgłoszono zaginięcie 35 osób – odnaleziono 34. Wśród osób 

zgłoszonych jako zaginione i następnie odnalezione było 12 nieletnich. 
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IV. STRATEGIA POWIATU 

 
1. Wizja powiatu 

 

Zdrowy, bezpieczny, pręŜnie rozwijający się powiat z dostosowaną do potrzeb infrastruktur ą, 

z bogatą ofertą usług socjalnych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych. 

 

 

2. Misja powiatu 

 

Sprawny system wsparcia społecznego mający na celu integrację i aktywizację społeczną, 

wyrównuj ący szanse osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

oraz przeciwdziałający ich wykluczeniu. 

 

 

3. Analiza SWOT – szanse i zagroŜenia; mocne strony i słabe strony 

 Jedna z najbardziej popularnych technik słuŜących do konstruowania strategii jest analiza 

SWOT. Analiza SWOT: mocne strony (Strengths), słabe strony (Weaknesses), szanse 

(Opportunities), zagroŜenia (Threats) ma na celu zbadanie i przeprowadzenie kompleksowej oceny 

zdolności do działania w konkretnym otoczeniu.  

 

 Najogólniej rzecz ujmując, analiza SWOT polega na zbadaniu silnych i słabych stron 

instytucji, a następnie ich konfrontacji z szansami i zagroŜeniami tkwiącymi w jej bliŜszym i 

dalszym otoczeniu. Pozwoliła oszacować potencjał, jakim dysponujemy oraz odpowiedzieć na 

pytanie w jakim stopniu nasze zasoby odpowiadają potrzebom i wymogom środowiska, w którym 

działamy. 

 

Badane grupy czynników są definiowane w następujący sposób: 

• Mocne strony (wewnętrzne czynniki pozytywne) to przede wszystkim to, co wyróŜnia nas 

na tle innych. Są to te dziedziny działalności, które tworzą pozytywne wizerunek instytucji. 

• Słabe strony (wewnętrzne czynniki negatywne) to te aspekty funkcjonowania, które 

ograniczają sprawność i mogą blokować rozwój instytucji. 
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• Szanse (zewnętrze czynniki pozytywne) to wszystkie wydarzenia i procesy w otoczeniu, 

które tworzą sprzyjającą dla instytucji sytuacje. Są to takie kierunki działalności, które mogą 

przynieść w przyszłości pozytywne społecznie efekty. 

• ZagroŜenia (zewnętrzne czynniki negatywne) to zbiór wydarzeń i procesów, które tworzą 

niekorzystną dla instytucji sytuacje w otoczeniu. ZagroŜenia są postrzegane jako bariery, 

utrudnienia i moŜliwości niebezpieczeństwa. 

 

3.1. Pomoc społeczna 

 

MOCNE STRONY: 

1) zasoby ludzkie; 

2) dogodne połoŜenie względem aglomeracji warszawskiej na trasie zachód-wschód; 

3) istniejąca infrastruktura instytucji pomocy społecznej; 

4) moŜliwość pozyskiwania środków unijnych; 

5) działający wolontariat; 

6) istniejące instytucje wspomagające rodzinę; 

7) opracowywanie gminnych i powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

8) realizacja „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim 

na lata 2004 -2014”; 

9) realizacja powiatowego „Programu Aktywności Lokalnej w powiecie wyszkowskim na lata 

2008 -2013”; 

10) rozwój Centrów Aktywności Lokalnej; 

11) realizacja Powiatowego Programu Poprawy Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczne Mazowieckie - Bezpieczny 

Powiat Wyszkowski 2008-2010”; 

12) opracowanie i realizacja „Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy”; 

13) realizacja programu naprawczego w DPS w Brańszczyku; 

14) realizacja programu naprawczego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - 

Wychowawczej w Dębinkach; 

15) opracowywanie i realizacja WPI w powiecie wyszkowskim; 

16) realizacja projektów systemowych przez GOPS-y i PCPR w ramach PO KL w latach 2008-

2013 

17) inicjatywy obywatelskie i aktywne grupy społeczne; 

18) rozwój sponsoringu; 

19) zaangaŜowanie społeczne; 
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20) wzrost zainteresowania i zrozumienia problemów społecznych, 

21) wykorzystanie strony internetowej PCPR i lokalnych mediów do informowania 

społeczeństwa o moŜliwościach skorzystania ze świadczeń, kursów i szkoleń. 

 

SŁABE STRONY: 

1) nieskoordynowany system działań instytucji i organizacji pozarządowych; 

2) mała liczba organizacji  pozarządowych działających na rzecz rodziny i dziecka; 

3) niewystarczająca pomoc dla organizacji pozarządowych ze strony samorządów 

terytorialnych; 

4) bariery architektoniczne w dostępie do infrastruktury społecznej dla osób 

niepełnosprawnych; 

5) brak mieszkań socjalnych, komunalnych i chronionych; 

6) niedostateczne środki finansowe na funkcjonowanie pomocy społecznej oraz zatrudnienie 

odpowiednich specjalistów;  

7) izolacja społeczna rodzin z dysfunkcjami; 

8) niechęć rodzin dysfunkcyjnych do współpracy z instytucjami wspomagającymi; 

9) wysokie rejestrowane bezrobocie; 

10) niskie kwalifikacje członków rodzin dysfunkcyjnych; 

11) wzrost uzaleŜnień;  

12) trudna sytuacja materialna rodzin wymagających wsparcia; 

13) trudna sytuacja mieszkaniowa i lokalowa rodzin dysfunkcyjnych; 

14) konsumpcyjny styl Ŝycia;  

15) wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych; 

16) zbyt późno prowadzone programy profilaktyczne, uboga oferta organizacji czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieŜy; 

17) brak dostatecznej liczby świetlic socjoterapeutycznych; 

18) niewystarczająca kadra fachowców  zatrudnionych w obszarach polityki społecznej; 

19) pauperyzacja części społeczeństwa oraz pogłębianie się róŜnic między poszczególnymi 

grupami społecznymi; 

20) roszczeniowość postaw i wyuczona bezradność klientów pomocy społecznej; 

21) obniŜenie poziomu Ŝycia; 

22) niski poziom zadowolenia społecznego; 

23) spadek wartości i autorytetów społecznych; 

24) niski poziom mobilności społecznej; 

25) niski poziom wiedzy na temat kultur i tradycji cudzoziemców, brak tolerancji. 
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SZANSE: 

1) moŜliwość kreowania przez samorządy gminne i samorząd powiatowy lokalnej polityki 

społecznej; 

2) rozwój współpracy juŜ istniejących instytucji; 

3) moŜliwość zlecania zadań organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom; 

4) rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, tworzenie partnerstw; 

5) propagowanie idei rodzin zastępczych; 

6) moŜliwość organizacji wolnego czasu dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych;  

7) zmiana polityki społecznej państwa i zapewnienie dostatecznych środków; 

8) współpraca z krajami Unii Europejskiej – moŜliwości pozyskiwania dodatkowych środków 

zewnętrznych; 

9) bliskość Warszawy; 

10) podjęcie ścisłej współpracy w tworzeniu ofert kulturalnych z sąsiednimi powiatami; 

11) uzyskanie wsparcia zewnętrznego na działania społeczno-kulturalne, oświatowe, zdrowotne 

itp.; 

12) tworzenie spójnego prawa ustawodawczego i wykonawczego w róŜnych obszarach Ŝycia 

społecznego; 

13) prowadzenie polityki prorodzinnej państwa; 

14) zwiększenie skuteczności działań systemu pomocy społecznej; 

15) prowadzenie polityki aktywizującej.  

 

ZAGROśENIA: 

1) brak stabilnej polityki państwa; 

2) utrzymywanie niskich nakładów finansowych na opiekę zdrowotną, edukacje i pomoc 

społeczną; 

3) emigracja zarobkowa osób w wieku produkcyjnym; 

4) rozluźnienie więzi rodzinnych; 

5) rozczarowanie społeczne polityką państwa; 

6) upadek autorytetów moralnych i społecznych; 

7) roszczeniowa postawa wobec pomocy społecznej, wyuczona bezradność; 

8) marginalizowanie problemów społecznych; 

9) wzrastająca liczba ludzi ubogich; 

10) starzenie się społeczeństwa; 

11) zdeprecjonowanie roli rodzica w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; 

12) niesprzyjające warunki społeczno – ekonomiczne do zakładania rodziny;  

13) niespójne przepisy prawne dotyczące róŜnych obszarów Ŝycia społecznego; 
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14) pogłębiające się patologie społeczne;  

15) pauperyzacja społeczeństwa;  

16) brak spójnej polityki prorodzinnej państwa; 

17) skomplikowane, pracochłonne, ograniczone czasowo procedury związane z pozyskiwaniem 

i rozliczaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych; 

18) brak ciągłości i płynności finansowej zatwierdzonych projektów; 

19) uprzedzenia społeczne wobec osób niepełnosprawnych, o niskim statusie społecznym           

i ekonomicznym, cudzoziemców oraz osób długotrwale pozostających bez pracy. 

 

3.2. Edukacja 

 

MOCNE STRONY: 

1) wystarczający potencjał edukacyjny; 

2) odpowiednia baza lokalowa;  

3) wyposaŜenie i wykwalifikowana kadra; 

4) dostępność do systemu edukacyjnego bez względu na miejsce zamieszkania; 

5) sprzyjające warunki do kształcenia w szkołach niepublicznych; 

6) upowszechnianie edukacji ekologicznej w formach pozalekcyjnych. 

 

SŁABE STRONY: 

1) brak dostępu dzieci w wieku przedszkolnym do form edukacyjnych odpowiednich 

do rozwoju psychospołecznego; 

2) niewystarczające wyposaŜenie i dostęp do nowych technologii informatycznych i dóbr 

kultury; 

3) niewystarczająca liczba oddziałów przedszkolnych i Ŝłobków; 

4) niewystarczająca liczba zatrudnionych specjalistów: pedagogów szkolnych, psychologów, 

terapeutów, odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli j ęzyków obcych, pielęgniarek; 

5) brak dodatkowych zajęć z nauki języka obcego; 

6) niewystarczająca oferta organizacji zajęć poza lekcyjnych; 

7) niewystarczające dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy; 

8) występowanie przemocy rówieśniczej na terenie szkoły; 

9) niewystarczająca liczba świetlic szkolnych z wydłuŜonym czasem pracy;  

10) niedostateczna funkcja szkoły w zakresie integracji środowisk, grup i animacji środowisk 

zaniedbanych i marginalizowanych; 

11) niedofinansowanie zadań oświaty. 
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 SZANSE 

1) moŜliwość pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (w tym unijnych); 

2) stabilna polityka oświatowa; 

3) dostosowanie wynagrodzeń pedagogów do posiadanych kwalifikacji i umiejętności 

pedagogicznych; 

 

ZAGROśENIA 

1) niespójność przepisów prawa; 

2) niestabilna polityka edukacyjna państwa; 

3) utrzymywanie niskich nakładów finansowych na edukację; 

4) upadek autorytetów szkolnych; 

5) zdeprecjonowanie roli rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; 

6) brak ciągłości i płynności finansowej; 

 

3.3. Ochrona zdrowia 

 
MOCNE STRONY 

1) szpital powiatowy będący jednostką organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w powiecie wyszkowskim, z zapewnioną nocną pomocą 

lekarską i pielęgniarską; 

2) wysoko wykwalifikowana kadra medyczno-lekarska i pielęgniarska; 

3) wysoka jakość świadczeń medycznych (ISO, ocena pacjentów – ankieta); 

4) wykonywanie inwestycji (modernizacja, remonty, informatyzacja, zakup sprzętu 

medycznego) finansowanych ze środków pozyskanych z zewnątrz i własnego wkładu 

finansowego; 

5) Ŝyczliwość i zrozumienie firm w zakresie spłaty wierzytelności SPZZOZ; 

6) przychylność władz samorządowych; 

7) angaŜowanie środków własnych powiatu na inwestycje i zakup aparatury medycznej; 

8) konstruktywna współpraca z Policją, Sanepidem, Powiatowym Urzędem Pracy i StraŜą 

PoŜarną w powiecie; 

9) funkcjonujące hospicjum domowe 

 

SŁABE STRONY 

1) niedobory kadrowe w grupie zawodowej lekarzy, trudności w zabezpieczeniu opieki 

lekarskiej w ramach zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie  z obowiązującym czasem 

pracy lekarzy; 
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2) potrzeby przeprowadzenia modernizacji poszczególnych komórek organizacyjnych 

(oddziałów, pracowni diagnostycznych) celem dostosowania do obowiązujących norm; 

3) niewystarczająca liczba oddziałów specjalistycznych; 

4) brak środków własnych na remonty i modernizację; 

5) braki w sprzęcie i aparaturze medycznej nie pozwalającej na rozszerzenie zakresu 

świadczeń diagnostycznych (wskazany zakup tomografu komputerowego), sprawiające 

trudności z powodu braku środków finansowych; 

6) bariery architektoniczne w placówkach słuŜby zdrowia; 

7) niewystarczająca liczba poradni specjalistycznych; 

8) niewystarczająca liczba kontraktowanych świadczeń medycznych; 

9) brak zakładu opieki leczniczej; 

10) trudna dostępność do lekarzy specjalistów i rehabilitacji leczniczej; 

11) niewystarczająca liczba pielęgniarek środowiskowych; 

12) niewystarczająca liczba personelu zatrudnionego w hospicjum domowym; 

13) brak personelu medycznego – lekarzy, pielęgniarek, innego średniego personelu (połoŜne, 

technicy medyczni, fizykoterapeuci) z uwagi na średnią wiekową i trudności                      

w pozyskiwaniu absolwentów; 

14) brak opieki psychiatrycznej dla dzieci do osiemnastego roku Ŝycia. 

 

SZANSE: 

1) oddłuŜenie placówek ochrony zdrowia celem obniŜenia kosztów obsługi długów; 

2) moŜliwość pozyskania środków finansowych z programów unijnych, Wojewody 

Mazowieckiego i Urzędu Marszałkowskiego. 

 

ZAGROśENIA: 

1) zadłuŜenie jednostki  

2) brak moŜliwości świadczenia usług komercyjnych; 

3) migracja wykwalifikowanej kadry medycznej;  

4) niespójność przepisów prawa; 

5) przepisy ograniczające ilość kontraktowanych świadczeń medycznych. 

 

 

3.4. Niepełnosprawność 

 

MOCNE STRONY: 

1) pozytywna postawa społeczna, gotowość niesienia pomocy; 
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2) umiejętność pozyskiwania środków unijnych na rzecz niepełnosprawnych; 

3) nowowybudowane obiekty przystosowane do potrzeb i moŜliwości osób 

niepełnosprawnych;  

4) silne organizacje pozarządowe i dobra współpraca z samorządami i instytucjami; 

5) wykwalifikowana kadra;  

6) istnienie placówek wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku 

lokalnym; 

7) rozwój ruchu samopomocowego i wolontariatu; 

8) realizacja programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim   

w zakresie rehabilitacji zawodowej. 

 

SŁABE STRONY: 

1) niskie nakłady finansowe na zaspokojenie potrzeb;  

2) niewystarczająca ilość specjalistycznych form opieki; 

3) brak moŜliwości kompleksowej pomocy dla całej rodziny niepełnosprawnego lub 

niepełnosprawnych;  

4) brak środków na zatrudnienie odpowiedniej liczby specjalistów (psycholog, terapeuta); 

5) niewystarczające udogodnienia architektoniczne;  

6) duŜy wskaźnik bezrobocia wśród niepełnosprawnych; 

7) brak spójnego systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych; 

8) brak środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

9) brak zakładów pracy chronionej; 

10) niedostateczne wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia; 

11) mała aktywność osób niepełnosprawnych; 

12) postawa roszczeniowa, bierność; 

13) niska świadomość społeczna; 

14) zbyt małe środki na realizację programów i zmieniające się zasady ich przyznawania. 

 

SZANSE: 

1) fundusze unijne;  

2) moŜliwości/programy dla osób niepełnosprawnych i instytucji; 

3) dalszy rozwój wolontariatu; 

 

ZAGROśENIA: 

1) brak spójnej polityki państwowej; 

2) biurokracja; 
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3) brak świadomości społecznej na temat niepełnosprawności i długotrwałej choroby; 

4) utrwalone złe schematy radzenia sobie z problemem; 

5) utrwalony, błędny pogląd społeczny na temat niepełnosprawnych; 

6) dziedziczenie problemów; 

7) ograniczony dostęp do pomocy medycznej i rehabilitacji; 

8) tendencja do marginalizowania osób niepełnosprawnych;  

9) narastająca liczba osób niepełnosprawnych; 

 

3.5. Rynek pracy 

 

MOCNE STRONY: 

1) dobrze wyposaŜony Powiatowy Urząd Pracy w sprzęt informatyczny; 

2) wykwalifikowana kadra PUP; 

3) wykorzystanie strony internetowej PUP i lokalnych mediów do informowania o ofertach 

pracy; 

4) dobre rozeznanie o potrzebach na lokalnym rynku pracy; 

5) stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra PUP; 

6) szkolenia dla bezrobotnych dostosowane do potrzeb rynku pracy;  

7) realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania i Zapobiegania Bezrobociu. 

SŁABE STRONY: 

1) niedostateczna baza lokalowa; 

2) rotacja pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie ze względu na niski 

poziom płac; 

3) niewystarczająca liczba zatrudnionych pracowników w stosunku do realizowanych zadań; 

4) brak zaangaŜowania osób bezrobotnych do uczestniczenia w poszczególnych 

instrumentach rynku pracy.  

SZANSE: 

1) pozyskiwanie środków krajowych oraz z Unii Europejskiej; 

2) zwiększenie wynagrodzeń poprzez zmniejszenie kosztów pracy; 

3) moŜliwość wprowadzania nowych instrumentów aktywizacji zawodowej 

współfinansowanych przez EFS w ramach projektów systemowych; 

4) połoŜenie Powiatu Wyszkowskiego w niedalekiej odległości od Warszawy; 

5) warunki geograficzne i przyrodnicze do rozwoju agroturystyki; 

6) inwestycje zagraniczne w powiecie; 

7) zmiana polityki państwa wobec pracodawców i osób bezrobotnych; 
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8) tworzenie warunków zachęcających do dalszej aktywizacji i rozwoju dla osób 

zainteresowanych. 

ZAGROśENIA: 

1) brak spójności miedzy strukturą zatrudnienia a systemem kształcenia zawodowego; 

2) emigracja zarobkowa ludzi młodych i wyedukowanych za granicę; 

3) brak osób bezrobotnych spełniających kryteria ustawowe do uczestniczenia                       

w poszczególnych instrumentach rynku pracy; 

4) rozbudowana biurokracja ograniczająca pracę bezpośrednio z klientem; 

5) brak zainteresowania osób bezrobotnych pomocą w wyjściu z bezrobocia;  

6) wysokie koszty związane z zatrudnieniem – nieprzychylna polityka państwa (zbyt wysokie 

podatki i opłaty hamują rozwój firm zachęcając do utrzymywania „szarej strefy”); 

7) niespójne przepisy prawne. 

3.6. Bezpieczeństwo publiczne 

 

MOCNE STRONY: 

1) utworzenie sieci współpracy między organizacjami i instytucjami; 

2) duŜa oferta pomocowa dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych; 

3) realizacja programów, w tym realizacja Powiatowego Programu Poprawy Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 

„Bezpieczne Mazowieckie - Bezpieczny Powiat Wyszkowski 2008-2010”; 

4) prowadzenie systematycznych, planowych działań doraźnych. 

 

SŁABE STRONY: 

1) niedostateczna wiedza o rozmiarach zjawiska uzaleŜnień w społeczeństwie powiatu 

ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieŜowego; 

2) brak finansów na badania diagnostyczno-prognostyczne zjawisk patologicznych; 

3) niska aktywność społeczności lokalnej na rzecz przeciwdziałania przestępczości i zjawisk 

patologicznych. 

 

 

SZANSE: 

1) tworzenie w organach administracji samorządowej ogniw, które będą się zajmowały 

przeciwdziałaniem uzaleŜnieniom – lokalne programy profilaktyczne; 

2) aktywne włączenie się placówek oświatowych w realizację programów profilaktycznych. 
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ZAGROśENIA: 

1) rosnąca przestępczość we wszystkich jej odmianach; 

2) wzrost patologii społecznych i uzaleŜnień; 

3) zaniedbania wychowawcze oraz negatywny wpływ subkultur młodzieŜowych; 

4) przemoc w rodzinie, 

5) zagroŜenia poŜarowe;  

6) zagroŜenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

7) zdarzenia losowe, klęski Ŝywiołowe tj.: powodzie, susze, huragany, gradobicia; 

8) zagroŜenia epidemiologiczne; 

9) skaŜenia promieniotwórcze. 

 
4. Problemy 
 
• brak spójnego lokalnego systemu pomocy rodzinie i dziecku; 

• występowanie patologii społecznych; 

• niska jakość Ŝycia, brak perspektyw rozwoju, zniechęcenie, problemy mieszkaniowe; 

• niski status materialny społeczeństwa; 

• brak poczucia bezpieczeństwa społecznego; 

• niewystarczająca praca socjalna na rzecz aktywizacji zawodowej klientów pomocy 

społecznej; 

• uzaleŜnienie od pomocy społecznej (dziedziczenie biedy); 

• niedostateczny dostęp do poradnictwa obywatelskiego, wsparcia informacyjnego  

i psychologicznego; 

• brak wyodrębnionej jednostki poradnictwa specjalistycznego; 

• niewystarczające nakłady finansowe na działalność instytucji funkcjonujących                       

w obszarze polityki społecznej; 

• niewystarczająca baza lokalowa, wyposaŜenie w materiały biurowe i sprzęt infrastruktury 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie; 

• brak środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej, 

oświaty i słuŜby zdrowia; 

• brak poczucia bezpieczeństwa publicznego; 

• brak ośrodka interwencji kryzysowej; 

• niewystarczające wsparcie dla organizacji pozarządowych; 

• mała aktywność organizacji pozarządowych; 
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• trudności finansowe w osiągnięciu wymaganego standardu przez Wielofunkcyjną Placówkę 

Opiekuńczo – Wychowawczą w Dębinkach oraz Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku; 

• nieodpowiednia baza lokalowa Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Dębinkach; braki w wyposaŜeniu; 

• niewystarczająca ilość specjalistów zatrudnionych w Wielofunkcyjnej Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach; 

• długotrwały pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

• brak alternatywnych form opieki nad dziećmi; 

• nieskuteczne metody wychowawcze stosowane w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych; 

• niewystarczający system pomocy w integracji osób mających trudności w przystosowaniu 

się do Ŝycia po opuszczeniu całodobowej  placówki opiekuńczo – wychowawcze, domu 

pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępczej oraz schroniska dla nieletnich, 

zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka 

wychowawczego, młodzieŜowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę 

lub młodzieŜowego ośrodka wychowawczego; 

• trudności w osiągnięciu stabilizacji szkolnej, zawodowej, rodzinnej, społecznej 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; 

• niski poziom wykształcenia pełnoletnich wychowanków, brak motywacji do osiągnięć; 

• niewystarczająca baza mieszkań komunalnych i socjalnych;  

• brak mieszkań chronionych; 

• brak kandydatów na rodziny zastępcze na terenie powiatu wyszkowskiego; 

• niezabezpieczone potrzeby w zakresie rodzinnej opieki zastępczej; 

• brak ośrodka adopcyjno-opiekuńczego; 

• trudności z realizacją postanowień sądu w sprawach umieszczenia dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych; 

• brak rodzinnego domu dziecka; 

• negatywne postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych; 

• ograniczony dostęp osób niepełnosprawnych do kultury, sportu i rekreacji; 

• niezabezpieczone potrzeby indywidualne w zakresie likwidacji barier architektonicznych, 

komunikacyjnych i technicznych; 

• brak alternatywnych form zamieszkania dla osób niepełnosprawnych; 

• utrudniony dostęp osób niepełnosprawnych do pracy na otwartym i chronionym rynku 

pracy; 
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• brak asystentów wspierających osoby niepełnosprawne w Ŝyciu codziennym; 

• niedostateczne poradnictwo zawodowe, brak trenerów pracy oraz wspierania osób 

niepełnosprawnych w miejscu pracy; 

• małe zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób niepełnosprawnych; 

• brak asysty osobistej, tłumaczy języka migowego; 

• niewystarczająca liczba placówek dziennego wsparcia oraz rehabilitacji leczniczej                  

i społecznej; 

• braki w wyposaŜeniu instytucji w sprzęt rehabilitacyjny, techniczny i specjalistyczne 

pomoce dydaktyczne, niedostatecznie  wykwalifikowana kadra pedagogiczna; 

• niedostateczne przygotowanie organizacyjne i metodyczne szkół masowych do przyjęcia 

niepełnosprawnego ucznia; 

• niedostateczna opieka medyczna w szkołach; 

• niewystarczająca opieka zdrowotna; 

• utrudniony dostęp do specjalistycznej diagnozy, kompleksowej i długotrwałej terapii; 

• brak placówek odpowiadających za wczesną interwencję medyczną; 

• nieodpowiednia infrastruktura słuŜby zdrowia; 

• niskie limity kontraktowych usług medycznych; 

• migracja ekonomiczna kadry medycznej; 

• brak lądowiska przy szpitalu; 

• niedostateczna infrastruktura edukacyjna w zakresie bazy lokalowej, wyposaŜenia i dostępu 

do nowych technologii informatycznych; 

• niewystarczająca ilość boisk i hal sportowych; 

• nierówne szanse edukacyjne dzieci i młodzieŜy; 

• segregacyjna edukacja w szkołach specjalnych i realizacja obowiązku szkolnego                 

w formie nauczania indywidualnego w domu; 

• mała liczba edukacyjnych placówek integracyjnych wszystkich szczebli; 

• uboga oferta kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym; 

• niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy; 

• niewystarczająca oferta kształcenia ustawicznego; 

• mała liczba szkół niepublicznych; 

• brak ustawicznej edukacji ekologicznej; 

• niedostateczna oferta  kursów, szkoleń i innych form kształcenia dorosłych; 

• niewystarczająca oferta zorganizowania czasu wolnego młodzieŜy i dorosłych; 

• oferty pracy nieadekwatne do potrzeb społecznych. 
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5. Lista głównych celów strategii rozwiązywania problemów społecznych (cele strategiczne) 
 
 
Pomoc społeczna 
 
 
CEL STRATEGICZNY: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZBUDOWANIA SIECI 

BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO, PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU I WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU, UKIERUNKOWANEMU NA POPRAWĘ DOSTĘPU DO PRAW 

SPOŁECZNYCH  

 

Cele operacyjne: 

1. Rozwijanie działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin Ŝyjących w niedostatku. 

2. Podnoszenie aktywności społeczno-zawodowej grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

3. Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych 

i samopomocowych form wspierania rodziny. 

4. Podejmowanie działań na rzecz wzmacniania roli rodziców naturalnych jako niezastąpionego, 

naturalnego środowiska rozwoju dziecka oraz zapobieganie patologiom w rodzinie. 

5. Zbudowanie lokalnego systemu pomocy rodzinie i dziecku. 

6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadry pomocy społecznej i jakości pracy socjalnej oraz 

zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposaŜenia w narzędzia oraz sprzęt 

informatyczny   jednostek działających w zakresie pomocy społecznej. 

7. Zapewnienie osobom zagroŜonym bezdomnością oraz bezdomnym zaspokajania elementarnych 

potrzeb egzystencjalnych, umoŜliwiających im pełnienie uŜytecznych społecznie ról i funkcji 

zawodowych. 

8. Wspieranie i promocja modelowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania 

bezdomności, przeciwdziałania jego skutkom, tworzenie szans i warunków wyjścia 

z bezdomności. 

9. Podniesienie poziomu i rozwój usług instytucji opieki całodobowej i usług dla osób starych 

świadczonych w miejscu zamieszkania. 

10. Podniesienie jakości Ŝycia osób starych poprzez zwiększenie dostępności do oferty pomocowej 

i moŜliwych form aktywności. 

11. Ograniczenie procesu marginalizacji problemów ludzi starych, zmniejszenie rozmiarów 

zjawiska społecznego wykluczenia. 

 

1. Cel operacyjny: Rozwijanie działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin 

Ŝyjących w niedostatku. 
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Działania: 

• systematyczna diagnoza i cykliczne badanie zjawiska problemów społecznych, 

• rozszerzenie środowiskowych form pomocy rodzinie. 

• świadczenie pomocy zgodnie z katalogiem zadań przypisanych w ustawie o pomocy społecznej 

do realizacji poszczególnym jednostkom terytorialnym, 

• podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających prowadzeniu inwestycji i modernizacji w pomocy 

społecznej, 

• opracowanie i realizacja programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy z rodzin 

najuboŜszych, 

• rozszerzenie form opieki nad dziećmi poprzez wsparcie aktywności ekonomicznej kobiet, 

• tworzenie instytucjonalnego oparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych. 

 

2. Cel operacyjny: Podnoszenie aktywności społeczno-zawodowej grup zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

Działania: 

• aktywizowanie społeczne i zawodowe osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-

bytowej w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb Ŝyciowych, 

• motywowanie osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym do rozwijania umiejętności 

zawodowych przez udział w szkoleniach umoŜliwiających podejmowanie pracy, 

• rozpowszechnianie istniejących form integracji społecznej przez pracę oraz poprzez realizację 

róŜnych rodzajów aktywności społecznej, 

• wspieranie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania marginalizacji grup społecznych oraz 

rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, 

• tworzenie warunków do promowania integracji społecznej (CIS, KIS, spółdzielni socjalnych), 

• pozyskiwanie środków unijnych w ramach realizacji projektów systemowych  i konkursowych 

promujących aktywną integrację społeczną i aktywizację zawodową oraz modernizację bazy 

instytucji pomocy społecznej, 

• stworzenie warunków do adaptacji cudzoziemcom. 

 

3. Cel operacyjny: Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i 

promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny. 

 

Działania: 

• stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz korzystnych warunków do podnoszenia wiedzy 

merytorycznej w zakresie działań pomocowych dla organizacji pozarządowych, 



125 
 

• rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi polegającej na wymianie informacji 

i zlecaniu zadań przypisanych do realizacji samorządom gminnym , powiatowym oraz 

administracji rządowej, 

• podejmowanie działań w zakresie wspierania programów i inicjatyw z zakresu poprawy 

warunków bytowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, 

• rozszerzenie współpracy podmiotów lokalnych działających na rzecz rodziny, w tym 

organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieŜy, 

• inicjowanie działań na rzecz pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie, 

• rozwijanie solidarności rodzinnej i samopomocy w środowisku lokalnym, 

• wspieranie działań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnych w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów społecznych, 

• tworzenie partnerstw na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych przyczyniających się do 

tworzenia oraz realizacji lokalnych strategii rozwoju kapitału ludzkiego poprzez zatrudnienie, 

integrację społeczną oraz edukację, 

• realizacja „Powiatowego programu aktywności lokalnej”, 

• upowszechnianie Centrów Aktywności Lokalnej, 

• wspieranie ruchu woluntarystycznego, 

• współpraca i wymiana doświadczeń w budowaniu systemów wsparcia z krajami Unii 

Europejskiej oraz miastami i partnerskimi powiatami powiatu wyszkowskiego, 

• rozwój  poradnictwa obywatelskiego o prawach i uprawnieniach. 

 

4. Cel operacyjny: Podejmowanie działań na rzecz wzmacniania roli rodziców naturalnych 

jako niezastąpionego, naturalnego środowiska rozwoju dziecka oraz zapobieganie 

patologiom w rodzinie. 

 

Działania: 

• wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, 

• uruchomienie programów wspierających rodziców w wychowaniu dzieci, 

• prowadzenie wczesnej profilaktyki w rodzinach, 

• uruchomienie systemu szkoleń doskonalących umiejętności wychowawcze rodziców 

i nauczycieli, 

• promowanie róŜnorodnych form wypoczynku rodzinnego, 

• promowanie kulturalnych form zachowań na imprezach sportowych, 

• promowanie i kształtowanie poŜądanych postaw oraz właściwej hierarchii wartości Ŝycia 

rodzinnego i społecznego oraz pełnienia odpowiednich ról społecznych. 
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5. Cel operacyjny: Zbudowanie lokalnego systemu pomocy rodzinie i dziecku. 

 

Działania:  

• opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie, 

• utworzenie zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów społecznych w powiecie 

wyszkowskim, 

• utworzenie wyodrębnionej jednostki poradnictwa specjalistycznego dla rodzin, 

• rozwój sieci placówek wsparcia dziennego, 

• utworzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, 

• rozwój rodzinnych form opieki zastępczej i promowanie ich w społecznościach na poziomie 

powiatu i gminy, 

• organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, 

• ustawiczne podnoszenie wiedzy i umiejętności rodziców zastępczych w zakresie 

wychowywania dzieci i młodzieŜy oraz pokonywania problemów wychowawczych poprzez 

organizowane szkolenia, 

• powołanie Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego, 

• zapewnienie profesjonalnej opieki dla dzieci i młodzieŜy w zakresie interwencji, socjalizacji 

i resocjalizacji w odpowiednich placówkach, 

• zbudowanie systemu wsparcia środowiskowego dla pełnoletnich wychowanków 

opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieŜy 

zagroŜonej społeczną marginalizacją i doprowadzenie ich do Ŝyciowej aktywności i integracji 

ze środowiskiem poprzez : 

- utworzenie mieszkań chronionych, 

- stworzenia korzystnych warunków do uzyskania prawa do mieszkania komunalnego lub 

   socjalnego,  

- pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, itp.,   

• świadczenie pomocy poprzez profilaktykę, wczesną interwencję, interwencję kryzysową. 

 

6. Cel operacyjny:  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadry pomocy społecznej i jakości 

pracy socjalnej oraz zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposaŜenia w narzędzia 

oraz sprzęt informatyczny   jednostek działających w zakresie pomocy społecznej. 

 

Działania: 

• tworzenie warunków do ustawicznego rozwoju zawodowego kadry pomocy społecznej 

w powiecie, 

• organizowanie cyklicznych szkoleń instruktaŜowych, 
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• inicjowanie i organizowanie cyklicznych szkoleń doskonalących warsztat pracy socjalnej 

i pedagogicznej, 

• organizowanie kursów podnoszących kwalifikacje kadry pomocy społecznej, 

• prowadzenie profesjonalnego  doradztwa i poradnictwa metodycznego dla pracowników, 

• organizowanie konferencji, seminariów z udziałem partnerów społecznych, 

• poprawa wyposaŜenia bazy lokalowej oraz systemu informatycznego w jednostkach pomocy 

społecznej, 

• osiągnięcie wymaganych standardów przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-

Wychowawczą w Dębinkach. 

 

7. Cel operacyjny: Zapewnienie osobom zagroŜonym bezdomnością oraz bezdomnym 

zaspokajania elementarnych potrzeb egzystencjalnych, umoŜliwiaj ących im pełnienie 

uŜytecznych społecznie ról i funkcji zawodowych. 

 

Działania: 

• upowszechnianie informacji o działalności placówek dla bezdomnych jako miejsc Ŝyciowego 

oparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, 

• rozwijanie ruchu pomocy i samopomocy osobom bezdomnym, niezdolnym do samodzielności 

Ŝyciowej. 

 

8. Cel operacyjny: Wspieranie i promocja modelowych, innowacyjnych rozwiązań w 

zakresie zapobiegania bezdomności, przeciwdziałania jego skutkom, tworzenie szans i 

warunków wyj ścia z bezdomności. 

 

Działania: 

• realizacja programów na rzecz wychodzenia z bezdomności.  

 

9. Cel operacyjny: Podniesienie poziomu i rozwój usług instytucji opieki całodobowej i usług 

dla osób starych świadczonych w miejscu zamieszkania. 

 

Działania: 

• rozwój usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, specjalistycznych oraz udzielanie wsparcia 

w miejscu zamieszkania, 

• tworzenie warunków do uruchomienia  rodzinnych domów pomocy, 

• uzyskanie obowiązujących standardów przez DPS w Brańszczyku. 
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10. Cel operacyjny: Podniesienie jakości Ŝycia osób starych poprzez zwiększenie dostępności 

do oferty pomocowej i moŜliwych form aktywności.  

 

Działania: 

• podnoszenie poziomu usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych dla osób starych w ramach 

tworzenia systemu interdyscyplinarnej opieki geriatrycznej, 

• rozszerzenie zakresu usług pomocowych w zakresie prowadzenie gospodarstwa domowego 

przez ludzi starych oraz dla zachowania ich mobilności, 

• tworzenie warunków dla zapewniania ochrony, bezpieczeństwa i poszanowania godności osób 

starych. 

 

11. Cel operacyjny: Ograniczenie procesu marginalizacji problemów ludzi starych, 

zmniejszenie rozmiarów zjawiska społecznego wykluczenia. 

 

Działania: 

• podejmowanie działań na rzecz zmiany obrazu starości i starzenie się w świadomości 

społecznej, 

• rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia  dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Edukacja 

 

CEL STRATEGICZNY: PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNOŚCI POWIATU  

 

Cele operacyjne: 

1.  Rozwój poradnictwa wspierającego edukację i wychowanie dzieci i młodzieŜy oraz 

alternatywnych form opieki nad dziećmi i młodzieŜą. 

2. Tworzenie warunków do opracowywania i wdraŜania programów edukacyjnych, kulturalnych 

i sportowych 

3. Tworzenie warunków do podejmowania przez uczniów nauki poza miejscem zamieszkania 

i eliminowanie barier dostępu do edukacji. 

4. Optymalne wykorzystanie i wzmocnienie istniejącego potencjału szkoły i środowiska lokalnego 

- poprawa dostępności i jakości infrastruktury. 

5. Wykorzystanie bazy szkolnej do prowadzenia działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, 

informacyjnej oraz edukacji ekologicznej i edukacji zdrowotnej dla mieszkańców. 
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6. Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej, społecznej i kulturalnej. 

7. Wzmocnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. 

8. Prowadzenie działań z zakresu edukacji międzykulturowej. 

 

1. Cel operacyjny: Rozwój poradnictwa wspierającego edukację i wychowanie dzieci i 

młodzieŜy oraz alternatywnych form opieki nad dziećmi i młodzieŜą. 

 
Działania: 
 
• zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dzieckiem, 

• pomoc rodzinom najuboŜszym w ponoszeniu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, 

• stworzenie lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych uczniów 

z terenów wiejskich i pochodzących z rodzin o najniŜszych dochodach, 

• upowszechnienie róŜnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej, w tym poradnictwa 

zawodowego, 

• zapewnienie opieki młodzieŜy niedostosowanej społecznie w mow.  

 

2. Cel operacyjny: Tworzenie warunków do opracowywania i wdraŜania programów 
edukacyjnych, kulturalnych i sportowych 

 

Działania: 

• aktywizacja jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych w zakresie realizacji 

programów edukacyjnych, kulturalnych, profilaktycznych i społecznych, a takŜe programów 

upowszechniających sport i rekreację, 

• zwiększenie udziału stowarzyszeń wychowawczych, organizacji młodzieŜowych 

i akademickich w wychowaniu młodego pokolenia, 

• organizacja róŜnych form doskonalenia nauczycieli szkół, 

• rozwijanie róŜnych form współpracy z rodzicami wszystkich uczniów: edukacja w zakresie 

kompetencji wychowawczych, angaŜowanie ich do aktywnych działań na rzecz szkoły oraz 

wspólne poszukiwanie nowych form udziału rodziców w Ŝyciu szkoły, 

• popularyzacja i ochrona lokalnej kultury ludowej, 

• rozwój i upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieŜy, 

• rozszerzenie i dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w obiektach sportowych. 

 

3. Cel operacyjny: Tworzenie warunków do podejmowania przez uczniów nauki poza 

miejscem zamieszkania i eliminowanie barier dostępu do edukacji. 
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Działania: 

• rozwijanie i usprawnianie systemu dowoŜenia uczniów z terenów wiejskich do szkół oraz 

innych placówek oświatowych, w tym równieŜ uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, z uwzględnieniem moŜliwości korzystania przez nich z zajęć pozalekcyjnych, 

poradni, bibliotek, itp., 

• dostosowanie działania świetlic szkolnych do potrzeb edukacyjnych dzieci, 

• kształcenie umiejętności społecznych i Ŝyciowych, kształtowanie właściwych relacji 

w kontaktach międzyludzkich, 

• promowanie zajęć wyrównujących  braki w nauce oraz przygotowania do lekcji, 

• stworzenie równego dostępu do nauki języków obcych, 

• zwiększenie zatrudnienia wykwalifikowanej kadry uczącej języków obcych. 

 

4. Cel operacyjny: Optymalne wykorzystanie i wzmocnienie istniejącego potencjału szkoły 

i środowiska lokalnego - poprawa dostępności i jakości infrastruktury. 

 

Działania: 

• poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej i opieki nad dziećmi: budowy, rozbudowy, 

modernizacji i wyposaŜania infrastruktury edukacyjnej oraz zaplecza socjalno-bytowego, 

• doposaŜenie szkolnych pracowni przedmiotowych, 

• wyposaŜenie bibliotek szkolnych, 

• rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej, 

• wyposaŜenie szkół i placówek w sprzęt sportowy, 

• doskonalenie zawodowe pracowników poradnictwa oraz wyposaŜenie poradni w najnowsze 

metody diagnostyczne. 

 

5. Cel operacyjny: Wykorzystanie bazy szkolnej do prowadzenia działalności oświatowej, 

kulturalnej, sportowej, informacyjnej oraz edukacji  ekologicznej i edukacji zdrowotnej dla 

mieszkańców. 

 

 

Działania: 

• udostępnianie infrastruktury szkolnej dla potrzeb społeczności lokalnej, 

• udostępnianie sal sportowych i boisk szkolnych mieszkańcom, 

• wspieranie rozwoju ogólnodostępnej bazy  sportowej, w tym budowy centrum integracyjnego 

młodzieŜy, 

• organizowanie klubów młodzieŜowych, 
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• uruchomienie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i środowiskowych w ramach koncepcji 

„szkoły otwartej” i stworzenie w ramach szkół lokalnych centrów kultury, 

• rozszerzenie oferty kulturalno- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieŜy, 

• uzupełnienie sieci świetlic szkolnych i zabezpieczenie dzieciom opieki w godzinach 

pozalekcyjnych. 

 

6. Cel operacyjny: Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej, społecznej i kulturalnej. 

 

Działania:  

• wspieranie działań ułatwiających dostęp do dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego, 

• tworzenie warunków do uczestnictwa młodzieŜy w Ŝyciu lokalnych społeczności. 

 

7. Cel operacyjny: Wzmocnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. 

 

Działania: 

• stwarzanie warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. 

 

8. Cel operacyjny: Prowadzenie działań z zakresu edukacji międzykulturowej. 

 

Działania: 

• tworzenie warunków do integracji  społeczności odmiennych kulturowo. 

 

Ochrona zdrowia 

 

CEL STRATEGICZNY: ZAHAMOWANIE WZROSTU SPOśYCIA ALKOHOLU I INNYCH 

UśYWEK, PROMOCJA ZDROWEGO STYLU śYCIA, ROZWIJANIA POSTAW 

SPRZYJAJĄCYCH ZDROWIU. 

 

Cele operacyjne:  

1. Zmniejszenie ilości spoŜywanego alkoholu. 

2. Edukacja społeczeństwa w zakresie konsekwencji naduŜywania alkoholu i metod zapobiegania 

oraz ograniczenia negatywnych skutków. 

3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zagroŜeń i problemów związanych 

z uŜywaniem środków psychoaktywnych, mechanizmów powstawania uzaleŜnienia i 

moŜliwości zapobiegania temu zjawisku. 

4. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu. 
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1. Cel operacyjny: Zmniejszenie ilości spoŜywanego alkoholu. 

 

Działania: 

• zwiększenie dostępności leczenia i terapii osobom uzaleŜnionym i współuzaleŜnionym 

w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów uzaleŜnień oraz 

wzmacniania efektów leczenia, 

• opracowywania i rozpowszechniania oferty pomocy dla całej rodziny osoby uzaleŜnionej, 

a przede wszystkim dzieci wychowujących się w tej rodzinie, 

• tworzenia zintegrowanego systemu działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy 

w miejscu zamieszkania poprzez zwiększenie dostępności do placówek obejmujących 

zróŜnicowane formy organizacji czasu wolnego, 

• opracowywanie i wdraŜanie szkolnych programów profilaktyki, których celem będzie 

tworzenia jednorodnego, rodzinno - szkolnego środowiska wychowawczego, 

zapobiegającego i rozwiązującego problemy alkoholowe dzieci i młodzieŜy, 

• promowania zdrowego stylu Ŝycia i postaw prozdrowotnych oraz alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzieŜ, 

• kształtowania świadomości postaw w zakresie szkodliwości alkoholu wśród osób 

dorosłych zajmujących się produkcją i sprzedaŜą alkoholu, 

• profesjonalnego przygotowanie kadr pracujących z dziećmi i młodzieŜą w zakresie 

profilaktyki uzaleŜnień oraz pomocy w utrzymaniu abstynencji, 

• promowanie ograniczenia i zmiany struktury spoŜycia napojów alkoholowych. 

 

2. Cel operacyjny: Edukacja społeczeństwa w zakresie konsekwencji naduŜywania alkoholu 

oraz ograniczania negatywnych skutków takich zachowań. 

 

Działania: 

• dostarczenia wiedzy na temat zdrowotnych i społecznych skutków działania alkoholu, 

•  opracowywania oraz upowszechniania materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu 

profilaktyki uzaleŜnień i promocji zdrowia, 

• edukacji społeczeństwa w zakresie czynników chroniących i czynników ryzyka 

w przypadku spoŜywania napojów alkoholowych, 

• wdraŜania i inicjowania programów medialnych, kampanii społeczno-edukacyjnych 

dotyczących promowania zdrowego stylu Ŝycia i ukazujących problemy towarzyszące 

spoŜywaniu napojów alkoholowych, 
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• promowania inicjatyw i postaw społecznych istotnych dla profilaktyki uzaleŜnień, 

podejmowania działań na rzecz aktywnego uczestnictwa mediów w ukazywaniu szeroko 

rozumianych problemów alkoholowych. 

 

3. Cel operacyjny: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa szczególnie osób 

wychowujących dzieci i młodzieŜ, na temat zagroŜeń i problemów związanych z 

uŜywaniem środków psychoaktywnych, mechanizmów powstawania uzaleŜnienia i 

moŜliwości zapobiegania temu zjawisku. 

 

Działania: 

• inicjowania i koordynowania programów szkoleniowych w zakresie wiedzy o narkotykach, 

narkomanii i mechanizmach uzaleŜnień, 

• wspierania szkół w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności obejmujących 

realizację programów profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego dzieci i młodzieŜy, 

• nowoczesnego podejścia do profilaktyki uŜywania substancji psychoaktywnych, 

• uściślenia współpracy z róŜnymi podmiotami Ŝycia społecznego na rzecz ograniczenia 

dostępności do środków psychoaktywnych, 

• opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjno-edukacyjnych 

uwzględniających problematykę narkomanii, 

• prowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania 

profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla pracowników 

szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, pracowników 

pomocy społecznej, kuratorów, pracowników zakładów dla nieletnich, placówek leczniczo-

rehabilitacyjnych. 

 

4. Cel operacyjny: Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu. 

 

Działania: 

• kształtowania świadomości w zakresie szkodliwości palenia tytoniu, 

• zagwarantowania osobom pracującym miejsc pracy wolnych od dymu tytoniowego, 

• tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego – restauracje, puby, dworce PKS, PKP, 

• opracowywania i upowszechniania programów edukacyjnych zapobiegających paleniu 

tytoniu przez dzieci i młodzieŜ – ochrona rozwoju młodych organizmów przed naraŜeniem  

na dym tytoniowy, 

• organizowania szkoleń dla osób realizujących działania profilaktyczne w placówkach 

oświatowych i kulturalnych, 
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• wspierania działalności organizacji pozarządowych w zakresie promocji zdrowego stylu 

Ŝycia. 

 

CEL STRATEGICZNY: TWORZENIE WARUNKÓW DO ZACHOWANIA ZDROWIA 

I ZDROWEGO STYLU śYCIA. 

 

Cele operacyjne: 

1. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagroŜonymi chorobami. 

2.  Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakaŜeniom. 

3. Poprawa sposobu Ŝywienia ludności i jakości zdrowotnej Ŝywności oraz zmniejszenie 

występowania otyłości. 

4.  Koordynacja i wspieranie działań administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz 

przedstawicieli róŜnych środowisk zawodowych i lokalnych w obszarach profilaktyki     

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

5. Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych. 

 

1. Cel operacyjny: Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami 

zagroŜonymi chorobami układu krąŜenia, udarami mózgowymi, nowotworami, chorobami 

układu metabolicznego. 

 

Działania: 

• tworzenie i realizację programów profilaktycznych poprzez podmioty 

działające w strukturach powiatu, 

• akcji profilaktycznych w mediach lokalnych, uświadamiających o konieczności dbania 

o własne zdrowie poprzez wykonywanie badań kontrolnych, 

• sprawnego funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, 

• sprawnego funkcjonowania poradni specjalistycznych. 

 

2. Cel operacyjny:  Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym     

i zakaŜeniom. 

 

Działania: 

• wykonywania szczepień ochronnych według obowiązującego kalendarza szczepień 

ochronnych, w poszczególnych grupach  dzieci, młodzieŜy powyŜej 95%, 
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• przestrzegania zasad higieny w celu zmniejszenia liczby zatruć pokarmowych i zakaŜeń   

Ŝołądkowo - jelitowych wywołanych przez czynniki biologiczne, 

• edukacji społeczeństwa szczególnie osób młodych dotyczących chorób zakaźnych 

przenoszonych drogą płciową np. HIV/AIDS, 

• zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne w wyniku naruszenia ciągłości tkanek np. 

WZW typu b, c – poprzez stałe monitorowanie przestrzegania reŜimu sanitarnego, 

• działań edukujących społeczeństwo poprzez realizację programów i informacji      

prasowych. 

 

3. Cel operacyjny: Poprawa sposobu Ŝywienia ludności i jakości zdrowotnej Ŝywności oraz 

zmniejszenie występowania otyłości. 

 

Działania: 

• prowadzenia nadzoru sanitarnego nad produkcją i wprowadzaniem do obrotu Ŝywności      

o właściwej jakości zdrowotnej odpowiadającej potrzebom zdrowotnym modelu Ŝywienia 

(prawidłowość znakowania środków spoŜywczych – etykiety powinny zawierać czytelną        

i uŜyteczną informację dla podejmowania decyzji konsumenckich  w zakresie odŜywiania), 

• prowadzenia ewaluacji stosowanej w zakładach produkcji i obrotu Ŝywnością zasad dobrej 

praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz procedur kontroli wewnętrznej opartej na zasadach 

haccp, 

• prowadzenia oceny sposobu realizacji Ŝywienia w obiektach Ŝywienia zbiorowego (stołówki 

szkolne, przedszkolne, kolonijne, stołówki w domach pomocy społecznej, szpitalu), 

• opracowania i wdraŜanie programów dotyczących diety i aktywności fizycznej 

poszczególnych grup wiekowych, 

• upowszechniania zasad prawidłowego Ŝywienia ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na większe spoŜywanie owoców i warzyw – szczególnie sezonowych, 

• upowszechniania wiedzy o składzie i wartości odŜywczej produktów Ŝywnościowych oraz 

znakowaniu Ŝywności w celu umoŜliwienia konsumentom dokonania świadomego wyboru. 

 

4. Cel operacyjny: Koordynacja i wspieranie działań administracji publicznej, organizacji 

pozarządowych oraz przedstawicieli róŜnych środowisk zawodowych i lokalnych w obszarach 

profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych. 

 

Działania: 

• wspieranie inicjatyw środowisk lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania ich 

problemów oraz promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 
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i młodzieŜy jako grup ryzyka, wymagających działań na rzecz tworzenia form 

bezpieczeństwa i wartościowego spędzania czasu wolnego, 

• opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych na temat profilaktyki 

uzaleŜnień, propagowanie zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych, 

• tworzenie programów profilaktycznych, których zadaniem będzie uświadomienie zagroŜeń 

wynikających z diagnozy. 

 

5. Cel operacyjny: Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych. 

 
    Działania: 

• rozwój infrastruktury słuŜby zdrowia, 

• zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej i dostosowanie do wymogów 

jakie powinny być spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• rozszerzenie zakresu świadczeń diagnostycznych poprzez doposaŜenie w sprzęt i aparaturę 

medyczną szpitala powiatowego w Wyszkowie, m.in. zakup tomografu komputerowego, 

• podejmowanie działań w kierunku pozyskania wykwalifikowanej kadry medycznej oraz 

zapewnienie moŜliwości podnoszenia poziomu umiejętności i awansu zawodowego 

zatrudnionym, 

• realizacja ustawy o ratownictwie medycznym, budowa lądowiska spełniającego wymogi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

 

Niepełnosprawność 

 

CEL STRATEGICZNY: TWORZENIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARUNKÓW DO 

PEŁNEGO UCZESTNICTWA  W śYCIU SPOŁECZNYM, ICH INTEGRACJI ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

I ICH RODZIN. 

 

Cele operacyjne: 

1. Zintegrowanie i wzmocnienie podmiotów działających w imieniu i na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz usprawnienie systemu informacji dotyczącej problematyki osób 

niepełnosprawnych. 

2. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności sprzyjających 

realizowaniu praw osób niepełnosprawnych. 

3. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do kształcenia. 
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4. Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezaleŜności osób niepełnosprawnych 

poprzez rozwój kompleksowego systemu rehabilitacji. 

5. Tworzenie warunków do zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym 

rynku  pracy. 

6. Tworzenie dostępnego środowiska dla osób niepełnosprawnych. 

 

1. Cel operacyjny: Zintegrowanie i wzmocnienie podmiotów działających w imieniu i na rzecz 

osób niepełnosprawnych oraz usprawnienie systemu informacji dotyczącej problematyki osób 

niepełnosprawnych. 

 

Działania:   

• zintegrowanie działań samorządów terytorialnych, instytucji, sektora pozarządowego, 

podmiotów gospodarczych oraz środowiska osób niepełnosprawnych dla pełnego 

zdiagnozowania problemu, programowania działalności oraz monitorowania sytuacji osób 

niepełnosprawnych, 

• inicjowanie i organizowanie dla samorządów lokalnych i sektora pozarządowego szkoleń                  

w zakresie problematyki niepełnosprawności, 

• usprawnienie przepływu informacji kierowanej do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

• wspieranie inicjatyw tworzenia i rozwijania działalności grup samopomocowych dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

 

2. Cel operacyjny: Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności 

sprzyjających realizowaniu praw osób niepełnosprawnych. 

 

Działania:   

• opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych, 

• edukacja społeczna poprzez promowanie i prezentacja twórczości artystycznej, kulturalnej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

• wspieranie i promowanie działalności podmiotów działających na rzecz środowiska osób 

niepełnosprawnych, 

• realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 

 

3.  Cel operacyjny:  Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do kształcenia. 
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Działania:   

• zdiagnozowanie i monitorowanie potrzeb w środowiskach lokalnych w zakresie kształcenia 

osób niepełnosprawnych, 

• zapewnienie dostępu do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, 

• zwiększenie dostępu do wczesnego wspomagania rozwoju, 

• stworzenie aktualnych warunków sprzyjających budowaniu systemu kształcenia ustawicznego 

osób niepełnosprawnych. 

 

4.  Cel operacyjny:  Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezaleŜności osób 

niepełnosprawnych poprzez rozwój kompleksowego systemu rehabilitacji. 

 

Działania:   

• opracowywanie programów i wspieranie działań profilaktycznych w zakresie edukacji 

prozdrowotnej, 

• umoŜliwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji leczniczej 

i poradnictwa specjalistycznego w najbliŜszym środowisku, 

• rozszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych i podniesienie ich standardów, 

• wspieranie działań związanych z usamodzielnieniem osób niepełnosprawnych, 

• wspieranie inicjatyw umoŜliwiających udział osób niepełnosprawnych w Ŝyciu kulturalnym, 

artystycznym i sportowym. 

 

5.  Cel operacyjny:  Tworzenie warunków do zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 

otwartym i chronionym rynku pracy. 

 

Działania:   

• stworzenie bazy danych na temat osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej 

i rozpoznawanie aktualnych potrzeb rynku pracy, 

• poprawa warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w dostępie do 

zatrudnienia, 

• wspieranie i promowanie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, 

 

6.  Cel operacyjny:  Tworzenie dostępnego środowiska dla osób niepełnosprawnych. 

 

Działania:   

• poprawa warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier 

architektonicznych, transportowych i w komunikowaniu się, 
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• monitorowanie i modernizacja obiektów uŜyteczności publicznej pod kątem dostępności dla 

osób niepełnosprawnych, 

• zwiększenie dostępu do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i inne 

środki pomocnicze. 

 

 

Rynek pracy 

 

CEL STRATEGICZNY: ROZWIJANIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY 

W ZAKRESIE AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH, WSPIERANEJ PRZEZ REALIZACJĘ 

SEKTOROWYCH I REGIONALNYCH PROGRAMÓW, W TYM Z EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

 

Cele operacyjne: 

1. Podniesienie wiedzy i świadomości dotyczącej rynku pracy poprzez wzmocnienie dialogu 

społecznego i współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie z instytucjami 

działającymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 

2. Łagodzenie skutków długotrwałego bezrobocia i przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku 

pracy. 

3. Podniesienie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych 

świadczeniobiorców pomocy społecznej. 

 

1. Cel operacyjny: Podniesienie wiedzy i świadomości dotyczącej rynku pracy poprzez 

wzmocnienie dialogu społecznego i współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie 

z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 

 

Działania:   

• doskonalenie współpracy miedzy jednostkami pomocy społecznej a publicznymi słuŜbami 

zatrudnienia, prywatnymi agencjami zatrudnienia i instytucjami szkoleniowymi, gminnymi 

centrami informacji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie i Powiatową Radą 

Zatrudnienia, 

• diagnozowanie i monitorowanie niekorzystnych zjawisk społecznych będących efektem 

bezrobocia, 

• opracowywanie i realizacja lokalnych programów aktywizujących. 
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2. Cel operacyjny: Łagodzenie skutków długotrwałego bezrobocia i przeciwdziałanie 

dyskryminacji na rynku pracy. 

 

Działania:   

• aktywizacja bezrobotnych poprzez następujące instrumenty rynku pracy: 

- szkolenia; 

- staŜe; 

- przygotowanie zawodowe; 

- prace interwencyjne; 

- roboty publiczne; 

- prace społecznie uŜyteczne; 

- refundację środków na wyposaŜenie lub doposaŜenia stanowisk pracy dla skierowanego 

bezrobotnego; 

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

• współpraca pracowników jednostek pomocy społecznej, prywatnych agencji zatrudnienia, 

instytucji szkoleniowych i publicznych słuŜb zatrudnienia w zakresie umiejętności 

aktywizowania zawodowego osób bezrobotnych, 

• skupienie działań ograniczających dyskryminację przez pracodawców lokalnego rynku pracy, 

 

3. Cel operacyjny: Podniesienie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych 

świadczeniobiorców pomocy społecznej. 

 

Działania:   

• opracowywanie i realizacja powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy na rzecz zatrudnienia osób społecznie wykluczonych, 

bądź zagroŜonych wykluczeniem, 

• wdraŜanie i realizacja lokalnych programów przeciwdziałania bezrobociu. 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 

CEL STRATEGICZNY: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MIESZKAŃCÓW 

POWIATU WYSZKOWSKIEGO  

 

Cele operacyjne: 

1. Ochrona dzieci i młodzieŜy przed patologiami społecznymi. 
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2. Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu. 

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej. 

4. Integracja podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej. 

6. Koordynacja i wspieranie działań administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz 

przedstawicieli róŜnych środowisk zawodowych i lokalnych w obszarze profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

7. Zwiększenie zaangaŜowania społeczności lokalnych w zapobieganiu uŜywania i ograniczania 

dostępności do środków psychoaktywnych. 

 

1. Cel operacyjny: Ochrona dzieci i młodzieŜy przed patologiami społecznymi. 

 

Działania: 

• diagnozowanie zjawiska patologii społecznych w rodzinie, szkole oraz innych miejscach 

uŜyteczności publicznej,  

• organizowanie w róŜnego typu placówkach oświatowych,  

• stworzenie moŜliwości społecznie aprobowanego sposobu spędzania czasu wolnego – tworzenie 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,  

• profesjonalne przygotowanie kadr pracujących z dziećmi i młodzieŜą w zakresie profilaktyki 

uzaleŜnień oraz pomocy młodzieŜy w utrzymaniu abstynencji, 

• objecie opieką rodzin dysfunkcyjnych, 

• aktywizowanie i wspieranie organizacji młodzieŜowych, 

• rozbudowa sieci środowiskowych ognisk wychowawczych, klubów i świetlic 

socjoterapeutycznych. 

 

2. Cel operacyjny: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu. 

 

Działania: 

• poprawa rozpoznania środowiska nieletnich pod kątem dokonywania przestępstw oraz 

ujawniania nieletnich sprawców czynów karalnych, 

• monitorowanie i rozpoznawanie miejsc najbardziej sprzyjających zachowaniom patogennym, 

• organizowanie profesjonalnego nadzoru, umoŜliwiającego skuteczne i szybkie reagowanie 

na przestępstwa i wykroczenia, 

• kontrola miejsc gromadzenia się młodzieŜy i jej legitymowanie, 

• poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych,  

• informowanie o zagroŜeniach bezpieczeństwa publicznego i sposobach ich unikania, 
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• realizacja programów profilaktyczno-informacyjnych dla mieszkańców, w tym dzieci 

i młodzieŜy, 

• podejmowanie działań związanych ze zmianą świadomości społecznej w zakresie dbania 

o bezpieczeństwo własne i własnej rodziny. 

 

3. Cel operacyjny: Przeciwdziałanie patologiom społecznym: alkoholizmowi, narkomanii 

i przemocy domowej. 

 

Działania: 

• zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich poprzez wdraŜanie szkolnych 

programów profilaktyki, 

• kompleksowa opieka nad rodziną i dzieckiem poprzez rozpowszechnianie ofert pomocy 

dla rodziny osoby uzaleŜnionej, 

• ograniczenie zjawisk uzaleŜnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych - kontrola 

podmiotów zajmujących się sprzedaŜą i podawaniem napojów alkoholowych, 

• podejmowanie działań restrykcyjnych wobec osób udostępniających dzieciom i młodzieŜy 

środki odurzające, 

• tworzenie jednorodnego, rodzinno-szkolnego środowiska wychowawczego, 

• readaptacja osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym z powodu uzaleŜnienia od alkoholu 

i środków psychoaktywnych, 

• realizacja procedury interwencyjnej policji, tzw. „Niebieskiej Karty”. 

 

4. Cel operacyjny: Integracja podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego 

 

Działania: 

• zwalczanie źródeł przestępczości – współpraca policji z innymi podmiotami działającymi 

na rzecz bezpieczeństwa publicznego; instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi, 

• informowanie obywateli o zagroŜeniach i sposobach ich unikania – propagowanie róŜnych form 

informacyjnych. 

 

5. Cel operacyjny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej. 

 

Działania: 

• zwiększenie dostępności i skuteczności programów dotyczących profilaktyki zachowań 

agresywnych i przemocy rówieśniczej w środowisku dzieci i młodzieŜy, 

• wdraŜanie programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy domowej, 
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realizowanych w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej i innych placówkach, 

• wspieranie stowarzyszeń i środowiskowych grup samopomocowych, wspieranie członków 

rodzin, dotkniętych przemocą rodzinną. 

 

6. Cel operacyjny: Koordynacja i wspieranie działań administracji publicznej, organizacji 

pozarządowych oraz przedstawicieli róŜnych środowisk zawodowych i lokalnych w obszarze 

profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych. 

 

Działania: 

• opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktyki 

uzaleŜnień,  

• tworzenie systemu profilaktycznych programów i redukcji szkód we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działającymi w obszarze rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

 

7. Cel operacyjny: Zwiększenie zaangaŜowania społeczności lokalnych w zapobieganiu 

uŜywania i ograniczania dostępności do środków psychoaktywnych. 

 

Działania: 

• inicjowanie i koordynowanie programów w zakresie wiedzy o narkomanii i mechanizmach 

uzaleŜnień, 

• inicjowanie i koordynowanie programów szkoleniowych w zakresie diagnozowania problemu 

i budowania lokalnych strategii przeciwdziałania narkomanii, 

• wspieranie szkół w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności obejmujących 

diagnozę problemu uŜywania narkotyków na terenie szkoły i realizację programów 

profilaktycznych, 

• realizacja Powiatowego Programu Poprawy Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego „Bezpieczne Mazowieckie – Bezpieczny 

Powiat Wyszkowski 2008-2010” 

 

 

Monitoring i ewaluacja strategii 

 

1. Cel operacyjny: monitoring i ewaluacja strategii  

Działania: 

• dostosowywanie zapisów Strategii do zmieniających się warunków wewnętrznych i otoczenia, 
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• monitorowanie realizacji Strategii,   

• przeprowadzanie badań i analiz dotyczących problemów społecznych,  

• informowanie społeczności powiatu o sposobie realizacji Strategii oraz o efektach 

jej wdraŜania, 

• sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie przewidzianym Strategią, 

 

 Monitorowanie jest procesem, na bieŜąco analizującym stopień zaawansowania realizacji 

Strategii i zgodności z postawionymi celami i załoŜeniami. Istotą monitorowania jest wyciąganie 

wniosków z analizy, systematycznego zbierania, raportowania i porównywania ilościowych  

i jakościowych informacji, a takŜe modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby 

efektywnie kojarzyć je z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze powiatu. 

Odpowiedzialnymi za ocenę realizacji Strategii jest Rada i Zarząd  Powiatu.  

 Pod względem merytorycznym i finansowym - ocena realizacji Strategii dokonywana będzie 

po zakończeniu roku kalendarzowego i przedstawiana Radzie Powiatu w roku następnym. Ocena 

będzie dokonywana w formie sprawozdań opisowych, budŜetowych i finansowych z działalności 

jednostek organizacyjnych powiatu, oraz Wydziałów Starostwa Powiatowego w Wyszkowie 

realizujących zadania w obszarach Ŝycia społecznego naleŜących do kompetencji powiatu. Ponadto 

ocena następować będzie poprzez sprawozdania z realizowanych programów, opracowanych do 

realizacji przyjętych w Strategii kierunków działań, a takŜe innych dokumentów przedkładanych 

Staroście Powiatu Wyszkowskiego. 

 Ewaluacja tj. ocena analizy postępu realizacji w odniesieniu do celów strategicznych,  

a takŜe skuteczności wykorzystania  w sposób gwarantujący osiągnięcie zakładanych rezultatów  

dokonywana będzie raz na pięć lat. Ewaluacji dokona specjalistyczny podmiot wyłoniony przez 

Starostę Powiatu. Środki na ewaluacje Starosta zaplanuje w budŜecie Starostwa Powiatowego.   

Upowszechnianie odbywać się będzie poprzez: 

• strony internetowe powiatu – zamieszczenie Strategii oraz jej aktualizacja, 

• współpracę z redakcjami lokalnych mediów – przekazywanie za ich pośrednictwem waŜnych 

informacji dotyczących bieŜącej realizacji Strategii, 

• organizowanie spotkań popularyzacyjnych z lokalnymi środowiskami, 

• organizowanie debat dla społecznej oceny realizacji Strategii. 

 

 Instrumentem wdraŜania i modyfikacji Strategii będzie coroczny plan realizacji strategii, 

przygotowywany i przedłoŜony na koniec roku do akceptacji Zarządu Powiatu w Wyszkowie. 

Dokument ten będzie zawierał - w oparciu o załoŜone cele strategiczne i operacyjne – propozycje 

powiatowych programów operacyjnych, które będą realizowane poprzez konkretne działania 

zapisane w Strategii. Takie podejście pozwoli w przyszłości lepiej kontrolować sam proces 
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wdraŜania Strategii, określić dokładnie na podstawie przyjętego budŜetu Powiatu środki finansowe 

niezbędne do realizacji powiatowych programów operacyjnych. 
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Harmonogram działań 

 

1. Pomoc społeczna 

PODEJMOWANIE DZIAŁA Ń NA RZECZ ZBUDOWANIA SIECI 

BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO, PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU  

I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, UKIERUNKOWANEMU  

NA POPRAWĘ DOSTĘPU DO PRAW SPOŁECZNYCH 

 

Cele operacyjne Okres 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

Realizator 

1. Rozwijanie działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin Ŝyjących w 
niedostatku. 
 1.Systematyczna diagnoza i cykliczne 

badanie zjawiska problemów 
społecznych 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

 2.Rozszerzenie środowiskowych form 
pomocy rodzinie. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
Wojewoda 
mazowiecki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
GOPSy 
PCPR 
Placówki 
oświatowe 
Organizacje 
pozarządowe 

 3. Świadczenie pomocy zgodnie z 
katalogiem zadań przypisanych w 
ustawie o pomocy społecznej do 
realizacji poszczególnym jednostkom 
terytorialnym. 

2008 – 2015 Wojewoda  
Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

GOPSy 
PCPR 
Organizacje 
pozarządowe 

 4.Podejmowanie przedsięwzięć 
sprzyjających prowadzeniu inwestycji i 
modernizacji w pomocy społecznej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 5.Opracowanie i realizacja programu 
wyrównania szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieŜy z rodzin najuboŜszych. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Placówki   
oświatowe 
 GOPSy 
Organizacje 
pozarządowe 
Wolontariat 

 6.Rozszerzenie form opieki nad dziećmi 
poprzez wsparcie aktywności 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 

Samorząd: 
- gminy 
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ekonomicznej kobiet. - powiatowy - powiatu 
 7.Tworzenie instytucjonalnego oparcia 

dla lokalnych inicjatyw społecznych. 
2008 – 2015 Samorząd: 

- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
 Wojewoda 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

2. Podnoszenie aktywności społeczno-zawodowej grup zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym. 

 1. Aktywizowanie społeczne i zawodowe 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialno-bytowej w zaspakajaniu 
niezbędnych potrzeb Ŝyciowych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
 

Samorząd: 
- gminny  
- powiatowy 
PUP 
PCPR 
GOPSy 

 2.Motywowanie osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym do rozwijania 
umiejętności zawodowych przez udział w 
szkoleniach umoŜliwiających 
podejmowanie pracy.  

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
 

Samorząd: 
- powiatowy, 
- gminny 
PUP 
PCPR 
GOPSy 

 3.Rozpowszechnianie istniejących form 
integracji społecznej przez pracę oraz 
poprzez realizację róŜnych rodzajów 
aktywności społecznej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
GOPSy 
PCPR 
PUP 

 4.Wspieranie działań na rzecz 
zapobiegania i zwalczania marginalizacji 
grup społecznych oraz rozwiązywania 
konkretnych problemów społecznych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
PCPR  
GOPSy 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 

 5.Tworzenie warunków do promowania 
integracji społecznej (CIS, KIS, 
spółdzielni socjalnych). 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- wojewódzki 
Fundusz 
Pracy 

Samorząd: 
- gminny 
PUP 

 

 6. Pozyskiwanie środków unijnych w 
ramach realizacji projektów 
systemowych  i konkursowych 
promujących aktywną integrację 
społeczną i aktywizację zawodową oraz 
modernizację, budowę i przebudowę  
bazy instytucji pomocy społecznej. 

2008 - 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Programy i 
środki unijne 
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
PCPR 
GOPSy 
PUP 
DPS 
Placówki 
opiekuńczo-
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wychowawcze 
Organizacje 
pozarządowe 

 7.Stworzenie warunków do adaptacji i 
integracji cudzoziemcom. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
Wojewoda 
 
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
GOPSy 
Placówki 
edukacyjne 
PCPR 

3. Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania 
wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny. 

 1.Stworzenie odpowiedniej infrastruktury 
oraz korzystnych warunków do 
podnoszenia wiedzy merytorycznej w 
zakresie działań pomocowych dla 
organizacji pozarządowych. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

 2.Rozszerzenie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 
polegającej na wymianie informacji i 
zlecaniu zadań przypisanych do realizacji 
samorządom gminnym, powiatowym 
oraz administracji rządowej. 
 

2008 -  2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
GOPSy 
PCPR  
Placówki 
oświatowe 

 3.Podejmowanie działań w zakresie 
wspierania programów i inicjatyw z 
zakresu poprawy warunków bytowych 
rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialno-bytowej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Środki unijne 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

 4.Rozszerzenie współpracy podmiotów 
lokalnych działających na rzecz rodziny, 
w tym organizacji czasu wolnego dzieci i 
młodzieŜy. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
 

 5.Inicjowanie działań na rzecz pomocy 
rodzinom znajdującym się w kryzysie. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 
PCPR 
GOPSy 

 6.Rozwijanie solidarności rodzinnej i 
samopomocy w środowisku lokalnym. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
PCPR 
GOPSy 
Organizacje 
pozarządowe 
Placówki 
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edukacyjne 
 7.Wspieranie działań na rzecz integracji i 

aktywizacji społeczności lokalnych w 
rozwiązywaniu lokalnych problemów 
społecznych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
 PCPR 
GOPSy 
Organizacje 
pozarządowe 
Placówki 
edukacyjne 

 8.Tworzenie partnerstw na rzecz 
aktywizacji społeczności lokalnych 
przyczyniających się do tworzenia oraz 
realizacji lokalnych strategii rozwoju 
kapitału ludzkiego poprzez zatrudnienie, 
integrację społeczną oraz edukację.  

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
PCPR 
GOPSy 
Organizacje 
pozarządowe 
PUP 

 9.Realizacja „Powiatowego programu 
aktywności lokalnej”. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
Środki unijne 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
PCPR 
GOPSy 
Placówki 
oświatowe 
GOK 
POKIS 
Organizacje 
pozarządowe 
DPSy 

 10.Upowszechnianie Centrów 
Aktywności Lokalnej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
 

Samorząd: 
- gminny 
GOPSy 
GOK 
Placówki 
oświatowe 

 11.Wspieranie ruchu 
woluntarystycznego. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
PCPR 
GOPSy 
Organizacje 
pozarządowe 
Placówki 
edukacyjne 

 12.Współpraca i wymiana doświadczeń 2008 - 2015 Samorząd: Samorząd: 
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w budowaniu systemów wsparcia z 
krajami Unii Europejskiej oraz miastami 
i partnerskimi powiatami powiatu 
wyszkowskiego. 

- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Środki unijne 
 

- gminny 
- powiatowy 
PCPR 
GOPSy  
Organizacje 
pozarządowe 
Placówki 
edukacyjne 
PUP 

 13.Rozwój  poradnictwa obywatelskiego 
o prawach i uprawnieniach. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
PCPR 
GOPSy  
Organizacje 
pozarządowe 
PUP 

4. Podejmowanie działań na rzecz wzmacniania roli rodziców naturalnych jako 
niezastąpionego, naturalnego środowiska rozwoju dziecka oraz zapobieganie 
patologiom w rodzinie. 

 1.Wspieranie rodziców w pełnieniu 
funkcji opiekuńczych i wychowawczych. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
PCPR 
GOPSy  
Organizacje 
pozarządowe 
Placówki 
edukacyjne 

 2.Uruchomienie programów 
wspierających rodziców w wychowaniu 
dzieci 

2008 – 2015 MEN 
Samorządy: 
- gminny 
- powiatowy 
Placówki 
edukacyjne 
Fundusz 
Pracy 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
PUP 
PPP 
Organizacje 
pozarządowe 

 3.Prowadzenie wczesnej profilaktyki w 
rodzinach. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
 Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna 
Organizacje 
pozarządowe 
Placówki 
edukacyjne 

 4.Uruchomienie systemu szkoleń 
doskonalających umiejętności 

2008 - 2015 Samorząd: 
- gminny 

Samorząd: 
- gminny 
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wychowawcze rodziców i nauczycieli - powiatowy 
- wojewódzki 
MEN 
 

- powiatowy 
- wojewódzki 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
Organizacje 
pozarządowe 

 5.Promowanie róŜnorodnych form 
wypoczynku rodzinnego. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
 
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
PPP 
Organizacje 
pozarządowe 
Placówki 
edukacyjne 
GOK 
POKIS 

 6.Promowanie kulturalnych form 
zachowań na imprezach sportowych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki - 
Organizacje 
pozarządowe 
Placówki 
edukacyjne 
GOK 
POKIS  

 7.Promowanie i kształtowanie 
poŜądanych postaw oraz właściwej 
hierarchii wartości Ŝycia rodzinnego i 
społecznego oraz pełnienia 
odpowiednich ról społecznych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  
Organizacje 
pozarządowe 
Placówki 
edukacyjne 
GOK 
POKIS 
PCPR 
GOPSy  
Placówki 
opiekuńczo-
wychowawcze 

5. Zbudowanie lokalnego systemu pomocy rodzinie i dziecku 
 1.Opracowanie i realizacja Powiatowego 

Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie 
2008 – 2015 Samorząd: 

- powiatowy 
 

Samorząd: 
- powiatowy 
PCPR 

 2.Utworzenie zintegrowanego systemu 
rozwiązywania problemów społecznych 
w powiecie wyszkowskim. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
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Wojewoda  PCPR 
 3.Utworzenie wyodrębnionej jednostki 

poradnictwa specjalistycznego dla 
rodzin. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy  
PCPR 
Organizacje 
pozarządowe 

 4. Rozwój sieci placówek wsparcia 
dziennego. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  
Wojewoda 
Środki unijne 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  
Organizacje 
pozarządowe 

 5.Utworzenie ośrodka adopcyjno-
opiekuńczego. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 

Samorząd: 
- powiatowy 
Organizacje 
pozarządowe 

 6.Rozwój rodzinnych form opieki 
zastępczej i promowanie ich w 
społecznościach na poziomie powiatu i 
gminy. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki 
- wojewoda 

Samorząd: 
- powiatowy 
PCPR 
Ośrodki 
adopcyjno-
opiekuńcze 

 7.Organizowanie szkoleń dla 
kandydatów na rodziny zastępcze. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki 
MPiPS 

Samorząd: 
- powiatowy 
Ośrodki 
adopcyjno- 
opiekuńcze 
PCPR 

 8.Ustawiczne podnoszenie wiedzy i 
umiejętności rodziców zastępczych w 
zakresie wychowywania dzieci i 
młodzieŜy oraz pokonywania problemów 
wychowawczych poprzez organizowane 
szkolenia.  

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki  
- wojewoda 
 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
PCPR 
Ośrodki 
adopcyjno- 
opiekuńcze 

 9.Powołanie Powiatowego Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

2008 – 2015   

 10.Zapewnienie profesjonalnej opieki dla 
dzieci i młodzieŜy w zakresie 
interwencji, socjalizacji i  resocjalizacji 
w odpowiednich placówkach. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki 
MEN 

Samorząd: 
- powiatowy 
PCPR 

 11.Zbudowanie systemu wsparcia 
środowiskowego dla pełnoletnich 
wychowanków opuszczających rodziny 
zastępcze, placówki opiekuńczo-
wychowawcze oraz młodzieŜy 
zagroŜonej społeczną marginalizacją i 
doprowadzenie ich do Ŝyciowej 
aktywności i integracji ze środowiskiem 
poprzez : 

2008 - 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  
 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  
GOPSy 
PCPR 
Organizacje 
pozarządowe 
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- utworzenie mieszkań chronionych, 
- stworzenia korzystnych warunków do 

uzyskania prawa do mieszkania 
komunalnego lub   socjalnego,  

- pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, itp.  
 12.Świadczenie pomocy poprzez 

profilaktykę, wczesną interwencję, 
interwencję kryzysową. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  

 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  
GOPSy 
PCPR 
Organizacje 
pozarządowe 
Policja 
Placówki 
edukacyjne 

6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  kadry pomocy społecznej i jakości pracy 
socjalnej oraz zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposaŜenia w narzędzia 
oraz sprzęt informatyczny   jednostek działających w zakresie pomocy społecznej. 

 1.Tworzenie warunków do ustawicznego 
rozwoju zawodowego kadry pomocy 
społecznej w powiecie. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki 
PCPR 

Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki  
PCPR 

 2.Organizowanie cyklicznych szkoleń 
instruktaŜowych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki  

Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki  
PCPR 

 3.Inicjowanie i organizowanie 
cyklicznych szkoleń doskonalących 
warsztat pracy socjalnej i pedagogicznej, 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki  
 

Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki  
PCPR 

 4.Organizowanie kursów podnoszących 
kwalifikacje kadry pomocy społecznej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki  

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki  
PCPR 
ZDZ 

 5.Prowadzenie profesjonalnego  
doradztwa i poradnictwa metodycznego 
dla pracowników. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki  
 

Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki  
PCPR 

 6.Organizowanie konferencji, 
seminariów z udziałem partnerów 
społecznych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  

 7.Poprawa wyposaŜenia bazy lokalowej 
oraz systemu informatycznego w 
jednostkach pomocy społecznej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki  

 8.Osiągnięcie wymaganych standardów 
przez Wielofunkcyjną Placówkę 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 

Samorząd: 
- powiatowy 
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Opiekuńczo-Wychowawczą w 
Dębinkach. 

- wojewódzki  
- wojewoda 

 
 

7. Zapewnienie osobom zagroŜonym bezdomnością oraz bezdomnym zaspokajania 
elementarnych potrzeb egzystencjalnych, umoŜliwiaj ących im pełnienie 
uŜytecznych społecznie ról i funkcji zawodowych 

 1.Upowszechnianie informacji o 
działalności placówek dla bezdomnych 
jako miejsc Ŝyciowego oparcia i pomocy 
w rozwiązywaniu trudnych problemów. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- wojewódzki  
-  wojewoda 

Samorząd: 
- gminny 
GOPSy 
 

 2.Rozwijanie ruchu pomocy i 
samopomocy osobom bezdomnym, 
niezdolnym do samodzielności Ŝyciowej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- wojewódzki  
Wojewoda 

Samorząd: 
- gminny 
GOPSy 
 

8. Wspieranie i promocja modelowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
zapobiegania bezdomności,  przeciwdziałania jego skutkom, tworzenie szans i 
warunków wyj ścia z bezdomności. 

 1. Realizacja programów na rzecz 
wychodzenia z bezdomności. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
Wojewoda 
GOPSy 

Samorząd: 
- gminny 
Wojewoda 
GOPSy 

9. Podniesienie poziomu i rozwój usług instytucji opieki całodobowej i usług dla osób 
starych świadczonych w miejscu zamieszkania. 

 1.Rozwój usług opiekuńczych, 
rehabilitacyjnych, specjalistycznych oraz 
udzielanie wsparcia w miejscu 
zamieszkania. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda  

 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda  
GOPSy 
PCPR 
DPS 
SłuŜba zdrowia 

 2.Tworzenie warunków do uruchomienia  
rodzinnych domów pomocy. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda  

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
 

 3.Uzyskanie obowiązujących standardów 
przez DPS w Brańszczyku. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda  

Samorząd: 
- powiatowy 
  

 
10. Podniesienie jakości Ŝycia osób starych poprzez zwiększenie dostępności do oferty 

pomocowej i moŜliwych form aktywności. 
 1.Podnoszenie poziomu usług 

zdrowotnych i rehabilitacyjnych dla osób 
starych w ramach tworzenia systemu 
interdyscyplinarnej opieki geriatrycznej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Placówki słuŜby 
zdrowia 

 2.Rozszerzenie zakresu usług 
pomocowych w zakresie prowadzenie 

2008 - 2015 Samorząd: 
- gminny 

Samorząd: 
- gminny 
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gospodarstwa domowego przez ludzi 
starych oraz dla zachowania ich 
mobilności. 

- wojewódzki 
Wojewoda  

 

- wojewódzki 
Wojewoda  
Organizacje 
pozarządowe 
Wolontariat 

 3.Tworzenie warunków dla zapewniania 
ochrony, bezpieczeństwa i poszanowania 
godności osób starych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda  
 

 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 
Placówki 
edukacyjne 
Placówki 
opiekuńczo-
wychowawcze 

11. Ograniczenie procesu marginalizacji problemów ludzi starych, zmniejszenie 
rozmiarów zjawiska społecznego wykluczenia 

 1.Podejmowanie działań na rzecz zmiany 
obrazu starości i starzenie się w 
świadomości społecznej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda  

 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda  
Placówki 
edukacyjne 
Placówki 
opiekuńczo-
wychowawcze 
Placówki 
kulturalno-
oświatowe 

 2.Rozwój infrastruktury ośrodków 
wsparcia  dla osób starszych oraz osób  
z zaburzeniami psychicznymi 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda  

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda  

 
 

2. Edukacja 

PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY I UMIEJ ĘTNOŚCI  

SPOŁECZNOŚCI POWIATU 

 

Cele operacyjne Okres 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

Realizator 

1. Rozwój poradnictwa wspierającego edukację i wychowanie dzieci i młodzieŜy oraz 
alternatywnych form opieki nad dziećmi i młodzieŜą. 

 1.Zwiększenie dostępności placówek 
wychowania przedszkolnego oraz opieki 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 

Samorząd: 
- gminny 
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nad dzieckiem. MEN  
 2.Pomoc rodzinom najuboŜszym  

w ponoszeniu kosztów pobytu dziecka  
w przedszkolu. 

2008 – 2015 Samorząd: 
gminny 

Samorząd: 
- gminny 
GOPS 

 3.Stworzenie lokalnych programów 
wyrównywania szans edukacyjnych  
i kulturowych uczniów z terenów 
wiejskich i pochodzących z rodzin  
o najniŜszych dochodach 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
powiatowy 
gminny 

 4.Upowszechnienie róŜnych form 
pomocy psychologiczno pedagogicznej, 
w tym poradnictwa zawodowego. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
powiatowy 
gminny 
PUP 
Placówki 
edukacyjne 

 5.Zapewnienie opieki młodzieŜy 
niedostosowanej społecznie w MOW.  
 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
 
 

Samorząd: 
- powiatu 
Wydział 
Edukacji 

2. Tworzenie warunków do opracowywania i wdraŜania programów edukacyjnych, 
kulturalnych i sportowych 

 1.Aktywizacja jednostek organizacyj-
nych i organizacji pozarządowych w 
zakresie realizacji programów 
edukacyjnych, kulturalnych, profilakty-
cznych i społecznych, a takŜe programów 
upowszechniających sport i rekreację. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Organizacje 
pozarządowe 

 2.Zwiększenie udziału stowarzyszeń 
wychowawczych, organizacji młodzieŜo-
wych i akademickich w wychowaniu 
młodego pokolenia. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Placówki 
edukacyjne 

 3.Organizacja róŜnych form doskonale-
nia nauczycieli szkół. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

 4.Rozwijanie róŜnych form współpracy  
z rodzicami wszystkich uczniów: 
edukacja w zakresie kompetencji 
wychowawczych, angaŜowanie ich do 
aktywnych działań na rzecz szkoły oraz 
wspólne poszukiwanie nowych form 
udziału rodziców w Ŝyciu szkoły . 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminy 

 5.Popularyzacja i ochrona lokalnej 
kultury ludowej. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

 6.Rozwój i upowszechnienie sportu 
wśród dzieci i młodzieŜy. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
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- wojewódzki 
 

- wojewódzki 
Placówki 
edukacyjne 
GOK 
POKIS 

 7. Rozszerzenie i dofinansowanie zajęć 
pozalekcyjnych w obiektach sportowych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
Placówki 
edukacyjne 
GOK 
POKIS 

3. Tworzenie warunków do podejmowania przez uczniów nauki poza miejscem 
zamieszkania i eliminowanie barier dostępu do edukacji. 

 1.Rozwijanie i usprawnianie systemu 
dowoŜenia uczniów z terenów wiejskich 
do szkół oraz innych placówek 
oświatowych, w tym równieŜ uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
z uwzględnieniem moŜliwości 
korzystania przez nich z zajęć 
pozalekcyjnych, poradni, bibliotek, itp. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
Placówki 
edukacyjne 

 

 2.Dostosowanie działania świetlic 
szkolnych do potrzeb edukacyjnych 
dzieci i młodzieŜy. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Placówki 
edukacyjne 

 3.Kształcenie umiejętności społecznych  
i Ŝyciowych, kształtowanie właściwych 
relacji w kontaktach międzyludzkich. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Placówki 
edukacyjne 
Placówki 
opiekuńczo-
wychowawcze 

 4.Promowanie zajęć wyrównujących  
braki w nauce oraz przygotowania do 
lekcji. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Placówki 
edukacyjne  
Placówki 
opiekuńczo-
wychowawcze 

 5.Stworzenie równego dostępu do nauki 
języków obcych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Placówki 
edukacyjne 
Placówki 
opiekuńczo-
wychowawcze 
GOK 

 6.Zwiększenie zatrudnienia wykwalifiko-
wanej kadry uczącej języków obcych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Placówki 
edukacyjne 

 

4. Optymalne wykorzystanie i wzmocnienie istniejącego potencjału szkoły i 
środowiska lokalnego - poprawa dostępności i jakości infrastruktury. 
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 1.Poprawa jakości infrastruktury 
edukacyjnej i opieki nad dziećmi: 
budowy, rozbudowy, modernizacji  
i wyposaŜania infrastruktury edukacyjnej 
oraz zaplecza socjalno-bytowego . 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
 

 2.DoposaŜenie szkolnych pracowni 
przedmiotowych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 
 3.WyposaŜenie bibliotek szkolnych. 2008 – 2015 Samorząd: 

- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 
 4.Rozbudowa bazy sportowej i rekreacyj-

nej. 
2008 – 2015 Samorząd: 

- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 
 5.WyposaŜenie szkół i placówek w sprzęt 

sportowy. 
2008 – 2015 Samorząd: 

- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 
 6.Doskonalenie zawodowe pracowników 

poradnictwa oraz wyposaŜenie poradni w 
najnowsze metody diagnostyczne. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

5. Wykorzystanie bazy szkolnej do prowadzenia działalności oświatowej, 
kulturalnej, sportowej, informacyjnej oraz edukacji  ekologicznej i edukacji 
zdrowotnej dla mieszkańców. 

 1.Udostępnianie infrastruktury szkolnej 
dla potrzeb społeczności lokalnej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 2.Udostępnianie sal sportowych i boisk 
szkolnych mieszkańcom. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 3.Wspieranie rozwoju ogólnodostępnej 
bazy  sportowej, w tym budowy Centrum 
Integracyjnego MłodzieŜy. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 4.Organizowanie klubów młodzieŜo-
wych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
GOK 
Organizacje 
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pozarządowe 
 5.Uruchomienie zajęć pozalekcyjnych, 

pozaszkolnych i środowiskowych  
w ramach koncepcji „szkoły otwartej”  
i stworzenie w ramach szkół lokalnych 
centrów kultury. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 6.Rozszerzenie oferty kulturalno- 
rekreacyjnej dla dzieci i młodzieŜy. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
GOK 
MOSIR 

 7.Uzupełnienie sieci świetlic szkolnych  
i zabezpieczenie dzieciom opieki w 
godzinach pozalekcyjnych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

6. Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej, społecznej i kulturalnej. 
 1.Wspieranie działań ułatwiających 

dostęp do dóbr kultury i dziedzictwa 
przyrodniczego. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
GOK 
Placówki 
edukacyjne 

 2.Tworzenie warunków do uczestnictwa 
młodzieŜy w Ŝyciu lokalnych 
społeczności. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
Placówki 
edukacyjne 
Sołectwa 
MłodzieŜowe 
edukacje 
społeczne 

7. Wzmocnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. 
 1.Stwarzanie warunków do sprawowania 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
uczniami. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
Placówki 
edukacyjne 

8. Prowadzenie działań z zakresu edukacji międzykulturowej. 
 1.Tworzenie warunków do integracji  

społeczności odmiennych kulturowo. 
2008 – 2015 Samorząd: 

- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
Wojewoda 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
Placówki 
edukacyjne 
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3. Ochrona zdrowia 

ZAHAMOWANIE WZROSTU SPOśYCIA ALKOHOLU I INNYCH U śYWEK, 

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU śYCIA, ROZWIJANIA POSTAW 

SPRZYJAJĄCYCH ZDROWIU 

 

Cele operacyjne Okres 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

Realizator 

1. Zmniejszenie ilości spoŜywanego alkoholu 
1. Zwiększenie dostępności 
leczenia i terapii osobom 
uzaleŜnionym  i 
współuzaleŜnionym w zakresie 
nowoczesnych strategii i metod 
rozwiązywania problemów 
uzaleŜnień oraz wzmacniania 
efektów leczenia. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Placówki słuŜby 
zdrowia 

2. Opracowywania i 
rozpowszechniania oferty pomocy 
dla całej rodziny osoby 
uzaleŜnionej, a przede wszystkim 
dzieci wychowujących się w tej 
rodzinie. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Poradnia 
uzaleŜnień 

3. Tworzenia zintegrowanego 
systemu działań profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieŜy w miejscu 
zamieszkania poprzez zwiększenie 
dostępności do placówek 
obejmujących zróŜnicowane formy 
organizacji czasu wolnego. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
GOPS 
GOK 

4. Opracowywanie i wdraŜanie 
szkolnych programów 
profilaktyki, których celem będzie 
tworzenia jednorodnego, rodzinno 
-szkolnego środowiska 
wychowawczego, zapobiegającego 
i rozwiązującego problemy 
alkoholowe dzieci i młodzieŜy. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminy 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Placówki słuŜby 
zdrowia  
Placówki 
edukacyjne 

 

5. Promowanie zdrowego stylu 
Ŝycia i postaw prozdrowotnych 
oraz alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego przez 
dzieci i młodzieŜ. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Placówki słuŜby 
zdrowia 
SANEPID 
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6. Kształtowania świadomości 
postaw w zakresie szkodliwości 
alkoholu wśród osób dorosłych 
zajmujących się produkcją i 
sprzedaŜą alkoholu. 
 

2008 - 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
-powiatowy 
- gminny 
SANEPID 
Policja 

7 Profesjonalnego przygotowanie 
kadr pracujących z dziećmi                  
i młodzieŜą w zakresie profilaktyki 
uzaleŜnień oraz pomocy                    
w utrzymaniu abstynencji. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminy 

8.Promowanie ograniczenia i 
zmiany struktury spoŜycia 
napojów alkoholowych. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

2.  Edukacja społeczeństwa w zakresie konsekwencji naduŜywania alkoholu oraz 
ograniczania negatywnych skutków takich zachowań. 

1. Dostarczenia wiedzy na temat 
zdrowotnych i społecznych 
skutków działania alkoholu. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
PARPA 
Gminne 
komisje ds. 
rozwiązywani
a problemów 
alkoholowych 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
-SANEPID 
-poradnia 
uzaleŜnień 
Gminne komisje 
ds. uzaleŜnień od 
alkoholu 

2. Opracowywanie oraz 
upowszechniania materiałów 
edukacyjno-informacyjnych z 
zakresu profilaktyki uzaleŜnień i 
promocji zdrowia. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny  

3. Edukacja społeczeństwa w 
zakresie czynników chroniących                 
i czynników ryzyka w przypadku 
spoŜywania napojów 
alkoholowych. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
PARPA 
Gminne 
komisje ds. 
rozwiązywani
a problemów 
alkoholowych 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
 SANEPID 
Poradnia 
uzaleŜnień 
Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna 
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4. WdraŜanie i inicjowanie 
programów medialnych, kampanii 
społeczno-edukacyjnych 
dotyczących promowania 
zdrowego stylu Ŝycia i 
ukazujących problemy 
towarzyszące spoŜywaniu napojów 
alkoholowych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
PARPA 
Gminne 
komisje ds. 
rozwiązywani
a problemów 
alkoholowych 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 
Poradnia 
uzaleŜnień 
Gminne komisje 
ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

5. Promowania inicjatyw i postaw 
społecznych istotnych dla 
profilaktyki uzaleŜnień, 
podejmowania działań na rzecz 
aktywnego uczestnictwa mediów 
w ukazywaniu szeroko 
rozumianych problemów 
alkoholowych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

3.  Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa szczególnie osób wychowujących 
dzieci i młodzieŜ, na temat zagroŜeń i problemów związanych  z uŜywaniem środków 
psychoaktywnych, mechanizmów powstawania uzaleŜnienia i moŜliwości 
zapobiegania temu zjawisku. 

1. Inicjowania i koordynowania 
programów szkoleniowych w 
zakresie wiedzy o narkotykach, 
narkomanii i mechanizmach 
uzaleŜnień. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy  
- gminy 
Poradnia 
uzaleŜnień 
Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna 
Gminne komisje 
ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

2. Wspierania szkół w rozwijaniu 
działań profilaktycznych, w 
szczególności obejmujących 
realizację programów 
profilaktycznych oraz organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieŜy. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

 

3. Uściślenia współpracy z 
róŜnymi podmiotami Ŝycia 
społecznego na rzecz ograniczenia 
dostępności do środków 
psychoaktywnych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
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4. Opracowywanie i 
rozpowszechnianie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych 
uwzględniających problematykę 
narkomanii. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

5. Prowadzenia szkoleń 
podnoszących kwalifikacje 
zawodowe osób realizujących 
zadania profilaktyczne obejmujące 
problematykę narkomanii, w 
szczególności dla pracowników 
szkół i placówek oświatowych, 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych, pracowników 
pomocy społecznej, kuratorów, 
pracowników zakładów dla 
nieletnich, placówek leczniczo-
rehabilitacyjnych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Specjalistyczne 
ośrodki 
szkoleniowe 

4. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu. 
1. Kształtowanie świadomości w 
zakresie szkodliwości palenia 
tytoniu. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

2. Tworzenie miejsc wolnych od 
dymu tytoniowego – restauracje, 
puby, dworce PKS, PKP. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

3. Opracowywanie i 
upowszechnianie programów 
edukacyjnych zapobiegających 
paleniu tytoniu przez dzieci i 
młodzieŜ – ochrona rozwoju 
młodych organizmów przed 
naraŜeniem na dym tytoniowy. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 
Placówki słuŜby 
zdrowia 
Placówki 
edukacyjne 

4. Organizacja szkoleń dla osób 
realizujących działania 
profilaktyczne w placówkach 
oświatowych i kulturalnych. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
PARPA 
Gminne 
komisje ds. 
rozwiązywani
a problemów 
alkoholowych 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
 

 

6. Wspieranie działalności 
organizacji pozarządowych w 
zakresie promocji zdrowego stylu 
Ŝycia. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminy 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminy 
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TWORZENIE WARUNKÓW DO ZACHOWANIA ZDROWIA 

I ZDROWEGO STYLU śYCIA 

 
 Cele operacyjne Okres 

realizacji 
Źródła 

finansowania 
Realizator 

1. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagroŜonymi 
chorobami układu krąŜenia, udarami mózgowymi, nowotworami, chorobami 
układu metabolicznego 

1. Tworzenie i realizacja 
programów profilaktycznych 
poprzez podmioty działające w 
strukturach powiatu. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

2. Akcje profilaktyczne w mediach 
lokalnych, uświadamiających o 
konieczności dbania o własne 
zdrowie poprzez wykonywanie 
badań kontrolnych, 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 
Placówki 
edukacyjne 

3. Poprawa funkcjonowania 
podstawowej opieki zdrowotnej, 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Placówki 
edukacyjne 
MONAR 

 

4. Poprawa funkcjonowania 
poradni specjalistycznych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 

2. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym 
1. Wykonywanie szczepień 
ochronnych według 
obowiązującego kalendarza 
szczepień ochronnych, w 
poszczególnych grupach  dzieci, 
młodzieŜy powyŜej 95%. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Placówki słuŜby 
zdrowia 
SANEPID 

2. Przestrzeganie zasad higieny w 
celu zmniejszenia liczby zatruć 
pokarmowych i zakaŜeń   
Ŝołądkowo - jelitowych 
wywołanych przez czynniki 
biologiczne. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 
Placówki słuŜby 
zdrowia 

 

3. Edukacja społeczeństwa 
szczególnie osób młodych 
dotyczących chorób zakaźnych 
przenoszonych drogą płciową np. 
HIV/AIDS. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 
Placówki słuŜby 
zdrowia 
MONAR 
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4.Zmniejszenie zapadalności na 
choroby zakaźne w wyniku 
naruszenia ciągłości tkanek np. 
WZW typu B, C – poprzez stałe 
monitorowanie przestrzegania 
reŜimu sanitarnego. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 
Placówki słuŜby 
zdrowia 

5. Działania edukujące 
społeczeństwo poprzez realizację 
programów i informacji 
prasowych. 

 
2008 – 2015 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Media lokalne 

3.  Poprawa sposobu Ŝywienia ludności i jakości zdrowotnej Ŝywności oraz 
zmniejszenie występowania otyłości. 

1. Prowadzenia nadzoru 
sanitarnego nad produkcją i 
wprowadzaniem do obrotu 
Ŝywności      o właściwej jakości 
zdrowotnej odpowiadającej 
potrzebom zdrowotnym modelu 
Ŝywienia (prawidłowość 
znakowania środków spoŜywczych 
– etykiety powinny zawierać 
czytelną        i uŜyteczną 
informację dla podejmowania 
decyzji konsumenckich  w 
zakresie odŜywiania). 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 

2. Prowadzenie ewaluacji 
stosowanej w zakładach produkcji 
i obrotu Ŝywnością zasad dobrej 
praktyki higienicznej i 
produkcyjnej oraz procedur 
kontroli wewnętrznej opartej na 
zasadach HACCP. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 

3. Prowadzenie oceny sposobu 
realizacji Ŝywienia w obiektach 
Ŝywienia zbiorowego (stołówki 
szkolne, przedszkolne, kolonijne, 
stołówki w domach pomocy 
społecznej, szpitalu). 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 

4. Opracowanie i wdraŜanie 
programów dotyczących diety i 
aktywności fizycznej 
poszczególnych grup wiekowych. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 

 

5. Upowszechnianie zasad 
prawidłowego Ŝywienia ze 
szczególnym zwróceniem uwagi 
na większe spoŜywanie owoców i 
warzyw – szczególnie 
sezonowych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 
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6. Upowszechnianie wiedzy o 
składzie i wartości odŜywczej 
produktów Ŝywnościowych oraz 
znakowaniu Ŝywności w celu 
umoŜliwienia konsumentom 
dokonania świadomego wyboru. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 

4.  Koordynacja i wspieranie działań administracji publicznej, organizacji 
pozarządowych oraz przedstawicieli róŜnych środowisk zawodowych i lokalnych 
w obszarach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
1. Wspieranie inicjatyw środowisk 
lokalnych w zakresie profilaktyki       
i rozwiązywania ich problemów 
oraz promocji zdrowia ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb dzieci i młodzieŜy jako 
grup ryzyka, wymagających 
działań na rzecz tworzenia form 
bezpieczeństwa  i wartościowego 
spędzania czasu wolnego. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Gminne 
komisje ds. 
rozwiązywani
a problemów 
alkoholowych 
PARPA 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

 

2. Opracowywanie i 
upowszechnianie materiałów 
edukacyjnych na temat 
profilaktyki uzaleŜnień, 
propagowanie zdrowego stylu 
Ŝycia wśród dzieci, młodzieŜy i 
osób dorosłych. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 
Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna 
Placówki słuŜby 
zdrowia 
Media lokalne 

 

3. Tworzenie programów 
profilaktycznych, których 
zadaniem będzie uświadomienie 
zagroŜeń. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Gminne 
komisje ds. 
rozwiązywani
a problemów 
alkoholowych 
PARPA 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
SANEPID 
Placówki słuŜby 
zdrowia 
Placówki 
edukacyjne 
Policja 

5. Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych 

 

1. Rozwój infrastruktury słuŜby 
zdrowia. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
Środki 
zewnętrzne, w 
tym unijne 
NFZ 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
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2. Zwiększenie dostępności do 
specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
dostosowanej do wymogów jakie 
powinny być spełnione zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
-  gminny 
Placówki słuŜby 

zdrowia 
3. Rozszerzenie zakresu świadczeń 
diagnostycznych poprzez 
doposaŜenie w sprzęt i aparaturę 
medyczną szpitala powiatowego  
w Wyszkowie, m.in. zakup 
tomografu komputerowego. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy, 
- gminny 
- wojewódzki 
PFRON 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
NFZ 

4. Podejmowanie działań w 
kierunku pozyskania 
wykwalifikowanej kadry 
medycznej oraz zapewnienie 
moŜliwości podnoszenia poziomu 
umiejętności i awansu 
zawodowego zatrudnionym. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy, 
- gminny 
NFZ 
 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Placówki 
edukacyjne 
Placówki słuŜby 
zdrowia 

 5.Realizacja ustawy i ratownictwie 
medycznym, budowa lądowiska 
spełniającego wymogi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy  
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy  
 

 

4. Niepełnosprawność 

TWORZENIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARUNKÓW DO PEŁNE GO 

UCZESTNICTWA  W śYCIU SPOŁECZNYM, ICH INTEGRACJI ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN 

 

Cele operacyjne Okres 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

Realizator 

1. Zintegrowanie i wzmocnienie podmiotów działających w imieniu i na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz usprawnienie systemu informacji dotyczącej 
problematyki osób niepełnosprawnych. 
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1. Zintegrowanie działań 
samorządów 
terytorialnych, instytucji, 
sektora pozarządowego, 
podmiotów 
gospodarczych oraz 
środowiska osób 
niepełnosprawnych dla 
pełnego zdiagnozowania 
problemu, programowania 
działalności oraz 
monitorowania sytuacji 
osób niepełnosprawnych. 

2008 – 2015 Samorząd  
- wojewódzki 
- powiatowy 
Środki unijne 
PFRON 

Samorząd 
- powiatowy 

2. Inicjowanie i 
organizowanie dla 
samorządów lokalnych i 
sektora pozarządowego 
szkoleń w zakresie 
problematyki 
niepełnosprawności 

2008 – 2015 Samorząd  
- wojewódzki 
- powiatowy 

Samorząd 
- powiatowy 
- wojewódzki 

3. Usprawnienie przepływu 
informacji kierowanej do 
osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin, 

2008 – 2015 Samorząd  
- powiatowy 
PFRON 
Środki unijne 

Samorząd  
- powiatowy 
PFRON 

 

4. Wspieranie inicjatyw 
tworzenia i rozwijania 
działalności grup 
samopomocowych dla 
osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
wojewoda 

Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
Organizacje 
pozarządowe 

2.  Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności 
sprzyjających realizowaniu praw osób niepełnosprawnych. 

1. Opracowywanie i 
realizacja programów 
edukacyjnych. 

 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 
PFRON 

Placówki 
edukacyjne 
Organizacje 
pozarządowe 
Samorządy 
terytorialne 

2. Edukacja społeczna 
poprzez promowanie i 
prezentacja twórczości 
artystycznej, kulturalnej i 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 
PFRON 

Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
-wojewódzki 
Organizacje 
pozarządowe 

 

3. Wspieranie i 
promowanie działalności 
podmiotów działających 
na rzecz środowiska 
osób niepełnosprawnych. 

 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 
PFRON 

Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
-wojewódzki 
PFRON 
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4. Realizacja Programu 

Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych. 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 
PFRON 
Środki unijne 
 

Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
-wojewódzki 
Wojewoda 
PFRON 
PCPR 
PUP 
Organizacje 
pozarządowe 

3. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do kształcenia. 
1. Zdiagnozowanie i 

monitorowanie potrzeb 
w środowiskach 
lokalnych w zakresie 
kształcenia osób 
niepełnosprawnych. 

2008 – 2015 Samorząd  
- powiatowy 
- wojewódzki 
PFRON 
Środki unijne 

Samorząd  
- powiatowy 
- wojewódzki 
  

2. Zapewnienie dostępu do 
edukacji na wszystkich 
poziomach kształcenia. 

 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
MEN 

Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
-wojewódzki 
Wojewoda 
Placówki 
edukacyjne 

3. Zwiększenie dostępu do 
wczesnego wspomagania 
rozwoju. 

 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- wojewódzki 
MEN 

Samorząd  
- gminny 
 
 

 

4. Stworzenie aktualnych 
warunków sprzyjających 
budowaniu systemu 
kształcenia ustawicznego 
osób niepełnosprawnych. 

 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda  
PFRON 
Środki unijne 

Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 

4. Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezaleŜności osób 
niepełnosprawnych poprzez rozwój kompleksowego systemu rehabilitacji. 

 

1. Opracowywanie 
programów i wspieranie 
działań profilaktycznych 
w zakresie edukacji 
prozdrowotnej, 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
PFRON 
Środki unijne 
 

Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
-wojewódzki 
Wojewoda 
Placówki 
edukacyjne 
SANEPID 
SłuŜba zdrowia 
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2. UmoŜliwienie dostępu do 
specjalistycznej opieki 
medycznej, rehabilitacji 
leczniczej i poradnictwa 
specjalistycznego w 
najbliŜszym środowisku. 

2008 – 2015 Samorząd  
- powiatowy 
- wojewódzki 
NFZ 
Wojewoda  

Samorząd  
- powiatowy 
-wojewódzki 
Wojewoda 
OPSy 
PCPR 
SłuŜba zdrowia 

3. Rozszerzenie oferty usług 
rehabilitacyjnych i 
podniesienie ich 
standardów, 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
PFRON 
Środki unijne 
NFZ 

Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
-wojewódzki 
Wojewoda 

4. Wspieranie działań 
związanych z 
usamodzielnieniem osób 
niepełno-sprawnych, 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda 
PFRON 
Środki unijne 

Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
-wojewódzki 
Wojewoda 
Organizacje 
pozarządowe 

5. Wspieranie inicjatyw 
umoŜliwiających udział 
osób niepełno-sprawnych 
w Ŝyciu kulturalnym, 
artystycznym i 
sportowym. 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
PFRON 
 

Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
PCPR 
GOK 
MOSIR 
Organizacje 
pozarządowe 

5.Tworzenie warunków do zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym i 
chronionym rynku pracy. 

1. Stworzenie bazy danych 
na temat osób 
niepełnosprawnych w 
wieku aktywności 
zawodowej i 
rozpoznawanie aktualnych 
potrzeb rynku pracy, 

2008 – 2015 Fundusz pracy 

PFRON 

Samorząd  

- powiatowy 

- wojewódzki 

Samorząd  
- powiatowy 
-wojewódzki 
PUP 
Organizacje 
pozarządowe 

2. Poprawa warunków 
sprzyjających 
wyrównywaniu szans 
osób niepełnosprawnych 
w dostępie do 
zatrudnienia, 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
PFRON 

PUP 

 

3. Wspieranie i promowanie 
pracodawców 
zatrudniających osoby 
niepełnosprawne, 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

PUP 
Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

6. Tworzenie dostępnego środowiska dla osób niepełnosprawnych. 
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1. Poprawa warunków Ŝycia 

osób niepełnosprawnych 
poprzez likwidowanie 
barier architektonicznych, 
transportowych i w 
komunikowaniu się. 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
PFRON 

Środki unijne 

PCPR 
Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
-wojewódzki 
 

 

2. Monitorowanie i 
modernizacja obiektów 
uŜyteczności publicznej 
pod kątem dostępności dla 
osób niepełnosprawnych, 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
PFRON 
Środki unijne 
 

Właściciele 
obiektów 
uŜyteczności 
publicznej 
Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
-wojewódzki 

 

3. Zwiększenie dostępu do 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i 
inne środki pomocnicze. 

2008 – 2015 Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 
PFRON 
NFZ 

Samorząd  
- gminny 
- powiatowy 
-wojewódzki 
PCPR 

 

5.  Rynek pracy 

ROZWIJANIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY W ZAKRESIE AKTYWIZACJI 
BEZROBOTNYCH, WSPIERANEJ PRZEZ REALIZACJĘ SEKTOROWYCH  

I REGIONALNYCH PROGRAMÓW, W TYM Z EUROPEJSKIEGO 
 FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

 

Cele operacyjne Okres 
realizacji 

Źródła 
finansowani

a 

Realizator 

1. Podniesienie wiedzy i świadomości dotyczącej rynku pracy poprzez wzmocnienie 
dialogu społecznego i współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie z 
instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych  

   

1. Doskonalenie współpracy 
miedzy jednostkami pomocy 
społecznej a publicznymi 
słuŜbami zatrudnienia, 
prywatnymi agencjami 
zatrudnienia i instytucjami 
szkoleniowymi, gminnymi 
centrami informacji, 
Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Wyszkowie i Powiatową Radą 
Zatrudnienia. 

2008 – 2015 Nie dotyczy OPS 
PUP 
PCPR 
Instytucje 
szkoleniowe 
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2. Diagnozowanie i 
monitorowanie 
niekorzystnych zjawisk 
społecznych będących 
efektem bezrobocia. 

 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
 

PUP 
OPS 
Samorząd: 
- gminny 
Gminne centra 
informacji 

3. Opracowywanie i realizacja 
lokalnych programów 
aktywizujących.  

2008 – 2015 EFS 
Fundusz 
Pracy 
Powiat 

PUP 
OPS 
Gminy 

2. Łagodzenie skutków długotrwałego bezrobocia i przeciwdziałanie dyskryminacji 
na rynku pracy. 

1. Aktywizacja bezrobotnych 
poprzez następujące 
instrumenty rynku pracy: 

- szkolenia; 
- staŜe; 
- przygotowanie zawodowe; 
- prace interwencyjne; 
- roboty publiczne; 
- prace społecznie uŜyteczne; 
- refundację środków na 

wyposaŜenie lub doposaŜenia 
stanowisk pracy dla 
skierowanego bezrobotnego; 

- przyznanie jednorazowych 
środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

2008 – 2015 Fundusz Pracy 
EFS 
Gminy 
Powiat 
pracodawcy 
 

Gminy 
PUP 
OPS 
PCPR 
Pracodawcy 
Powiat 
Instytucje 
szkoleniowe 
 

2. Współpraca pracowników 
jednostek pomocy społecznej, 
prywatnych agencji zatrudnienia, 
instytucji szkoleniowych i 
publicznych słuŜb zatrudnienia 
w zakresie umiejętności 
aktywizowania zawodowego 
osób bezrobotnych. 

2008 – 2015 Nie dotyczy. PUP 
Gminy 
 Prywatne agencje 
zatrudnienia 
Instytucje 
szkoleniowe 
Gminne centra 
informacji 
OPS 

   

3. Skupienie działań 
ograniczających dyskryminację 
przez pracodawców lokalnego 
rynku pracy. 

2008 – 2015 Nie dotyczy  PUP 
Instytucje 
szkoleniowe 
Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 

3. Podniesienie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych 
świadczeniobiorców pomocy społecznej. 
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1.Opracowywanie i realizacja 
powiatowego programu promocji 
zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy na rzecz 
zatrudnienia osób społecznie 
wykluczonych, bądź 
zagroŜonych wykluczeniem. 

2008 – 2015 Fundusz Pracy 
EFS 

PUP, 
Samorządy: 
- gminny  
- powiatowy 
Pracodawcy 
OPS 
Jednostki 
szkoleniowe 

   

2.WdraŜanie i realizacja 
lokalnych programów 
przeciwdziałania bezrobociu. 

2008 – 2015 -Fundusz 
Pracy 
EFS 
Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 

PUP 
Samorządy: 
- gminny 
- powiatowy 
Pracodawcy OPS 
Jednostki 
szkoleniowe 
Gminne centra 
informacji 

 

6. Bezpieczeństwo publiczne 

CEL STRATEGICZNY: POPRAWA BEZPIECZE ŃSTWA PUBLICZNEGO 

MIESZKA ŃCÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO  

 

Cele operacyjne Okres 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

Realizator 

1. Ochrona dzieci i młodzieŜy przed patologiami społecznymi 
1. Diagnozowanie zjawiska patologii 
społecznych w rodzinie, szkole oraz 
innych miejscach uŜyteczności 
publicznej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
PARPA 

Samorząd: 
- powiatu 
- gminy 
Poradnia 
psychologiczno- 
pedagogiczna 
Policja 
StraŜ miejska 

 

2. Organizowanie w róŜnego typu 
placówkach oświatowych róŜnych 
form promujących zasady 
bezpiecznych zachowań społecznych, 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Placówki 
oświatowe i 
edukacyjne 

Policja  
StraŜ miejska 
Poradnia 
psychologiczno
- pedagogiczna 
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3. Stworzenie moŜliwości społecznie 
aprobowanego sposobu spędzania 
czasu wolnego – tworzenie 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Placówki 
edukacyjne 
MOSIR 

4.  Profesjonalne przygotowanie kadr 
pracujących z dziećmi i młodzieŜą w 
zakresie profilaktyki uzaleŜnień oraz 
pomocy młodzieŜy w utrzymaniu 
abstynencji, 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- wojewódzki 
Wojewoda  
PARPA 

Samorząd: 
- wojewódzki 
- powiatowy 
MCPS 

5.  Objecie opieką rodzin 
dysfunkcyjnych, 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
GOPSy 
PCPR 
Placówki 
oświatowe 

6.  Aktywizowanie i wspieranie 
organizacji młodzieŜowych, 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
-  gminy 

Poradnia 
psychologiczno
- pedagogiczna 

Placówki 
oświatowe 

7. Rozbudowa sieci środowiskowych 
ognisk wychowawczych, klubów i 
świetlic socjoterapeutycznych 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

2. Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu. 
1. Poprawa rozpoznania środowiska 
nieletnich pod kątem dokonywania 
przestępstw oraz ujawniania 
nieletnich sprawców czynów 
karalnych. 

2008 – 2015 Wojewódzka 
Komenda 
Policji 
 

StraŜ miejska 
Powiatowa 
Komenda 
Policji 

2. Monitorowanie i rozpoznawanie 
miejsc najbardziej sprzyjających 
zachowaniom patogennym. 
 

2008 – 2015 Wojewódzka 
Komenda 
Policji 
 

Powiatowa 
Komenda 
Policji 
StraŜ miejska 

3. Organizowanie profesjonalnego 
nadzoru, umoŜliwiającego skuteczne i 
szybkie reagowanie na przestępstwa i 
wykroczenia. 

2008 – 2015 Wojewódzka 
Komenda 
Policji 
 

Powiatowa 
Komenda 
Policji 
StraŜ miejska 

 

4. Kontrola miejsc gromadzenia się 
młodzieŜy i jej legitymowanie. 

2008 – 2015 Wojewódzka 
Komenda 
Policji 
 

Powiatowa 
Komenda 
Policji 
StraŜ miejska 
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5. Poprawa bezpieczeństwa w 
miejscach publicznych. 

2008 – 2015 Wojewódzka 
Komenda 
Policji 
 

Powiatowa 
Komenda 
Policji 
StraŜ miejska 

6. Informowanie o zagroŜeniach 
bezpieczeństwa publicznego i 
sposobach ich unikania. 

2008 – 2015 Wojewódzka 
Komenda 
Policji 
 

Powiatowa 
Komenda 
Policji 
StraŜ miejska 

7. Realizacja programów 
profilaktyczno-informacyjnych dla 
mieszkańców, w tym dzieci i 
młodzieŜy. 

2008 – 2015 MEN 
Samorządy 
terytorialne 
PARPA 

Placówki 
edukacyjne 
KPP 
StraŜ miejska 

8. Podejmowanie działań związanych 
ze zmianą świadomości społecznej w 
zakresie dbania o bezpieczeństwo 
własne i własnej rodziny. 

2008 – 2015 Samorząd  
- wojewódzki 
Wojewódzka 
Komenda 
Policji 

MCPS 
Komenda 
Policji 
Placówki 
opiekuńczo- 
wychowawcze 

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: alkoholizmowi, narkomanii  i przemocy 
domowej. 
1. Zapobieganie przestępczości i 
demoralizacji nieletnich poprzez 
wdraŜanie szkolnych programów 
profilaktyki. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
MEN 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Policja 
Organizacje 
pozarządowe 

Placówki 
edukacyjne 

2. Kompleksowa opieka nad rodziną i 
dzieckiem poprzez 
rozpowszechnianie ofert pomocy dla 
rodziny osoby uzaleŜnionej. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
PARPA 
Komisje ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

Poradnia 
uzaleŜnień 

MONAR 
Komisje ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
OPSy 

3. Ograniczenie zjawisk uzaleŜnienia 
od alkoholu i środków 
psychoaktywnych - kontrola 
podmiotów zajmujących się 
sprzedaŜą i podawaniem napojów 
alkoholowych. 

2008 – 2015 PARPA 
MONAR 
Komisje ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

MONAR 
OPSy 
Policja  
Samorząd 
gminny 

 

4. Podejmowanie działań 
restrykcyjnych wobec osób 
udostępniających dzieciom i 
młodzieŜy środki odurzające. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 

StraŜ miejska 
Policja 
 



 

176 
 

5. Tworzenie jednorodnego, 
rodzinno-szkolnego środowiska 
wychowawczego. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- gminny 
- powiatowy 
- wojewódzki 

6. Readaptacja osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym z powodu 
uzaleŜnienia od alkoholu i środków 
psychoaktywnych. 

2008 – 2015 NFZ 
PARPA 
MONAR 
Gminne 
komisje ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

Poradnia 
uzaleŜnień 
MONAR 
OPSy 
Organizacje 
pozarządowe 

 7. Realizacja procedury 
interwencyjnej policji, tzw. 
„Niebieskiej Karty”. 

2008 – 2015 W ramach 
środków na 
bieŜące 
funkcjonowanie 
KPP i OPSów 

KPP 
GOPSy 

4. Integracja podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 
 1. Zwalczanie źródeł przestępczości – 

współpraca policji z innymi 
podmiotami działającymi na rzecz 
bezpieczeństwa publicznego; 
instytucjami rządowymi oraz 
pozarządowymi 

2008 – 2015 Samorząd  
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
  Policja 
  Organizacje 

pozarządowe 
 2. Informowanie obywateli o 

zagroŜeniach i sposobach ich unikania 
– propagowanie róŜnych form 
informacyjnych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Policja 
StraŜ miejska 
Media lokalne 

5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej. 
1. Zwiększenie dostępności i 
skuteczności programów dotyczących 
profilaktyki zachowań agresywnych i 
przemocy rówieśniczej w środowisku 
dzieci i młodzieŜy. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
MEN 
 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
Placówki 
edukacyjne  

 2. WdraŜanie programów 
terapeutycznych dla ofiar przemocy i 
sprawców przemocy domowej, 
realizowanych w Ośrodkach 
Interwencji Kryzysowej i innych 
placówkach. 

2008 – 2015 Wojewoda  Samorząd: 
- powiatowy 
PCPR 

 3.Wspieranie stowarzyszeń i 
środowiskowych grup 
samopomocowych, wspieranie 
członków rodzin, dotkniętych 
przemocą rodzinną. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminy 
- wojewódzki 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 

6. Koordynacja i wspieranie działań administracji publicznej, organizacji 
pozarządowych oraz przedstawicieli róŜnych środowisk zawodowych i lokalnych w 
obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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1. Opracowywanie i upowszechnianie 
materiałów edukacyjnych o tematyce 
profilaktyki uzaleŜnień. 
 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
PARPA 
Gminne 
komisje ds. 
rozwiązywani
a problemów 
alkoholowych 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
OPSy 
Poradnia 

psychologiczno
- pedagogiczna 

 

2. Tworzenie systemu 
profilaktycznych programów i 
redukcji szkód we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami, działającymi w 
obszarze rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
PARPA, Gminne 
komisje ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

Organizacje 
pozarządowe 

Poradnia 
Psychologiczn
o- 
Pedagogiczna 

OPSy 

7.  Zwiększenie zaangaŜowania społeczności lokalnych w zapobieganiu uŜywania i 
ograniczania dostępności do środków psychoaktywnych. 

 1. Inicjowanie i koordynowanie 
programów w zakresie wiedzy o 
narkomanii i mechanizmach 
uzaleŜnień, 

2008 – 2015 Samorząd: 
- gminny 
- wojewódzki 
- powiatowy 
PARPA, Gminne 
komisje ds. 
rozwiązywani
a problemów 
alkoholowych 

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
MONAR 
OPSy 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
SANEPID 
Policja  

 2. Inicjowanie i koordynowanie 
programów szkoleniowych w zakresie 
diagnozowania problemu i budowania 
lokalnych strategii przeciwdziałania 
narkomanii, 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatu 
- gminy 
- wojewódzki 

 

Samorząd: 
- powiatowy 
-  gminny 
- wojewódzki 
MCPS 
Poradnia 
Psychologiczno 
-Pedagogiczna 

 3. Wspieranie szkół w rozwijaniu 
działań profilaktycznych, w 
szczególności obejmujących diagnozę 
problemu uŜywania narkotyków na 
terenie szkoły i realizację programów 
profilaktycznych. 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
- wojewódzki 
Wojewoda  

Samorząd: 
- powiatowy 
- gminny 
MONAR 
Placówki 
edukacyjne 

Poradnia 
Psychologiczno 
-Pedagogiczna 

 4. Realizacja Powiatowego Programu 
Poprawy Zapobiegania Przestępczości 

2008 – 2015 Samorząd: 
- powiatowy 

Samorząd: 
- powiatowy 
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oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego 
„Bezpieczne Mazowieckie – 
Bezpieczny Powiat Wyszkowski 
2008-2010” 

- gminy 
- wojewódzki 
Gminne 
komisje ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
Komenda Woj. 
Policji 

- gminny 
- wojewódzki 
Gminne komisje 
ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
Powiatowa 
Komenda 
Policji 

 
 
 

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Powiatu 

                                                                                                Małgorzata Ślesik -Nasiadko 

 

 

                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


